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.Jracfarlo da egreja áe
<!hrisfo
Prlnclpaes auctarts que asoravram s1br1 aEg11Ja
. ~ntrc ~s Pad•t!!• 1 S. :Jgnalfus )YfarfJlr (a. 1 o_7
c1rcner), Septem Ep1stolae, ed. Funk, Tubmg. 1878188r; cd. Lightfoot, TheApostolic Fathers,Lond., 188),
S. :Jreqaflus (f. a. 177), Adversus Haereses Libri ~l;
Jerlul/lanus (f. a. 1y9), Liber de Pracscript1onibus adversus haereticos, Migne, P. L., t II, P• 10 e seg.; .S. Cgprla11us (f . a. 248). Epistolae 82; Liber de lfnitate Ecclcsiae, Afi"1511e,t. IV,q. 19oeseg . ;493, eseg.; S.
~plalu~ (Í. a. 368), !-lc Schismatc Donatista!um lib .
"\ li, l\-'11gne, P. L., XI, p. 883 e seg . ; J>ac1anus (f.
:{70) Ep. ad Sympronianum P de catholico nomine, 7\l.
P . L. XIII, 1051 e scg.; S. fiugusfinus (f. H. 429),
De moribus Ecclesiae, M. P. L., XXXll, 131 o e seg.;
De Utilitate crcdendi , M . P. L. XLII, 63 e seg.; Epistola ad Catholicos contra Donatistas, seu vulgo de Unitate Ecclesiae ; lib. II. contra Gaudentium ; Contra Epistolas Parmcniani ; Contra litteras Petiliani, etc. apud
Migne, P. L. XLIII; S. Vicenflus .Clrint1nsis (f. a.
431 ), Commonitorium, M. P. L. L. 637; S. Cgrlllus
Kit1roso/g171ifaqus Catecheses ad Illummandos, Catech. 18, M. P. G. XXXIU.
·
Entre os Theologoa catholio•• 1 S . .71rontcrs
fiq., O. P. (12j4), Contra Errares Graecorum; .Jl/ugu~Hnus :Jrlump_qus ( 1243-1328), Summa de Potestate ceei e siasticJ ; p. )rf011efa, O. P. ( 1240), Adversus
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Catharos et Valdenses lib. V; filvarus }'t1lagius f 1320),
Opus de planctu Ecclesia.e; Jo_annes a 7urrecremata
(145q), Summa de Eccles1â ct c1us auctorttate; i:q_o,,,as
'Wal~e11sis, O. ~·., (f. a. ~410), Doctrmalc ant!q_unatum fidei Cathol1cac Ecclesiac ; 7. Sfap~eton 1. 1j~),
Principiorum fidci doctrinalis _d.:monstratto _me_t~od1ca
per controvcrsias septe~, Pans11s~ 679; Prmc1p1.orl:l~
fidci doctrina}it~m rclc~tl~ scholasuca et c?mpend1~na,'
:J)u J>~rron l •h 18), Rt:pltque ,au RoY. d~ la _Gra~d. Brc
tagne; Jlob . .iJ.:el!arm.tnu$, S. J. ( 1021 }• Dasputat~ones
de Controversns F1de1, Pragae, 1721; S. Franc11~us
Sa/esius (1622), Controverses; traduzido em 1~glez The
Catlwlic Conlrnver~y. London, 1886; j;f~rfmus ,.Jeca11us, S. J. ( 1624), Manualc Contro,v_ers1~rum, C~lo
niae, 1696;
~· ~ossuef ( ~ 704), l}etu~atwn du !11m ·
Ferry;. gxpos~tton de l~ ~octrmc de_ 1~ghse .'ª'~<;>hque,
traduzido em mglez; H1~t01re dcs Varwt1ons, ~ra~~ztdo e~1
inglez, Ne'\-v-York, 183b; Fénelo'!. (_1 7 I 5), 1 r_a1te Ju n11nistére des Pasteurs; De S. Pontttic1s Au~tontate; Frafres ,Ballt1rlni (f. 1750), De vi ac ratione Prima~us
Rom. Pontificum, apud Mignc Theol. Lurs1:1s, ; · .3 ·.;
C. 1tegnit1r. S. S. (1790) Tractatus de Ecclesta Chnsu,
apud Migne, T. C. t. 4 ·
.
.]oueh de )rfaisfre ( 182 1), Du Pape; traduzido em
inglez 1'he Pope, Lündon, 1850; j.)tfilnt1r(182fl), The
And of Religions Contro\:ersy; L_ctters to a Prebcndary; a primeira obra _traduzida e~ lranccz encontra-se cm
Migne, Démonstrauons Evangd., t. 17 : J . .pt1rlqgton
(1827), The Faith.of Catholici~, London, 1813, 184b; ;/·
,Balmés ( 18 i8), }-,) Protestantismo. comparado con ~l Ca_tholicismo, Barcelona, 1841; traduzido cm ~rancez ~ mglez
.]. .)'I. )t'fot1lher (1838), Sym~olik, _traduz_1do cm tr~~cc_z
inglez; J. F-lYI· 7rt1Yt1r11, D1sc~ss1on ª'!11cale sur 1. Egh·
se anglicane, T>aris 1835; traduzido em mglcz Balt1mor~
18~6; Pt1rront1, S. J. li Protest<~n~esimo e !a rcgola ~1
fede Roma. 18;3·1 Studi theolog1c1 spettanu ai Catt~h
cism'o e ai Protest antesimo; L'idea ,cristian~ ~ella Ch1esa distrutta nel Protestantesimo; L Idca cristtana_ de~la
Chies. a avverata nel Cattolicismo; F. ]i>. )(_•qrlck i, 1863 ),
Theologia dogmatica, vol. 1, 185~; Th~ P~1m~cy of the
Holy See, 4ª cd. Balti~ore, 1855; A vmdteatlon of the
Catholk Church, Baltimore, 18'5; .C. S. :Jv11, The

J.·.

triais of a mind, Boston , 1854; }Yf. .]. Spalulng. General Evidenccs of Catholicity, Louisville, 1847; Miscellanca, Baltimore, 1866; j(. ~ . .Cacordaire, O. P. (186'),
Conférences de ~. Dame de Paris, opus anglice transla!u.rn~ London, Ncw-~·ork; j({gr_. )Jesson, Conférences,
L Eghse, ffiuvre de t·Homme-D1eu; Jt. p. Féllx, S. J.,
Le Progres par l'Eglise, Paris 1869; )Yfonsabré, O. P.,
Carêmes 188 r, 18~2, CEuvre de J-C., Gouvernement
de J-C., Y. j)ecllamps, Entreticns sur la Demonstration Catholiquc, Tournai, 1857; J(. }>t1rregYe, Entrctiens sur l'Eglisc Catholi'lue, Paris, 1874; Jf. J. 'Wilberforce, Principies of Church Authority, Baltimore,
1855; )f. 'WiHman ( 1865), Lccturcs on the Principal
Doctrines and Practiccs of the Church ; j. j(. J!ew;
man (1~)0), Apologia pro Vitâ suâ; Loss and GainDitticulties of Anglicans; Lcctures on thc prcsent position of Catholics in England ; Essays Historícal and Gri tic ai; On thc devclopmcnt of Christian doctrinc cll:.; j(.
)Yfanning ( 1 ~~l'l), The Temporal .Mission of thc Holv
Ghost; Petri Privilcgium ; Lectures on the Grounds àf
Faith; The Church its own witnes, in periodico The
Norlli Americ. R(•1•ieu1 • Sept. 1888; ô. ,Brow11son ( 187<j i,
The Convert; plurimac disputationcs in pcriodico Bro11•11s011s, Qualerfr ReJJ1·e1v, vel Complete U'o1·ks, Detroit,
1882-87 ; fiug. )fico/as, Du Protestantismc, Pari~,
1854; 7. W . .)'lllies. The Sec of St Petcr, London, 1866;
A Life's Decision; The Formation of Christendom; J.
Xt111f Sfo11e. Thc lnvitation hceded, New-York, 1870;
~01///ngt1r, Kirche u. kirchen, i 861, gal. rcd. auctore Bayle, l'Eglisc ct les E_glises, Paris, 18fo; C. ,ass'!glia, S. J. de Ecclesià Christi, Ratisbonae, 1X5'; p.
}Wurrag, De Ecclesiâ Christi, DubliPii, 1860-66; .C.
.Brugért1, S. S. De Ecclesiâ Christi, Parisiis, t8j8; j(.
j(urfflr, S. J. Theologiae Dogmat. Compendium, ' 'oi.
1, 1890; C. )tftrxztlla, S. J., ~e Religione et Ecclesiâ,
Romae, 188:>; j . .8· Fran~1h11. S. J . Theses de Ecclesiâ Christi, Romae, 1887; ]). Pa/lflitre, S. J., De
Romano Pontífice, Prati, 1891; :le Çroof. O. P., Summa Apologetica de Ecclesi à Cath., Ratisbonae, 18Qo ;
.Cambrtchf, Demonstra tio Catholica, seu Tr. de 'Ecclesiâ, Gandavi, 1890; J . .8· 7epe, S. J., lnstitutiones
theologicae, vol . 1, Parisiis, 1804;
P•ach,
J.'
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Institutioncs. Propacdc,uti~a~, ,Fribu.rgi Brí~govíae, 1894;
Wffme.rs, ."l. J. l.>c !.hr!stt 1._~;le~1â,_ R_ot1sbonae, 1k9;,;
.C. )Jlllot, S . .J., De .Ecdes1a Chnsu, Rornae, 18Q?i;
.C. Jiivl11gfon Authority London, 1888 ~ Dependence,
1889; The Primitivc Church and the See
Pete.r, 1894·
Romc ~ ~nd England, 1897; James f!ard ; Ç/6boqs:
The F mth of our Fathcrs, 43ª ed., Baltimore, 18q3;
Card. _'li. (!apecelalro, Ne\\'rnan e la Religione Cattoli.: a in Inghílterra; jaugey, Dictionnaire apologétique
de l,a~ F?i Catholique,_ 1:aris~ 1889, !891; )). JI. 'r"1,
de l Eghsc: et de sa d1vme Const1tut1on, Paris, 1885· p.
Savino, La vraie Religion, Catholicisme et Prote;tantisme, traduzid? cm hcspanhol, por Ch. de St Martin;
J: ~_iõlo.f, Lo~1quc .surnaturelle ?bie~tive, Lili~, 1892_;
.C .1/bU de JJroghe, Essa1 de Solutton des D1fficultes
du Prot~stantt~me contemporain, P~ris, 1 X~10; }'. Scha11~,
Apologte des Chnstcnthums,traduz1do cm m~lcz A. Clu-istian ApulO[!)', vol. Ili, New-York, 1H~i:.?.

et questions ~cclésia~tíques, ~854; .C!cht1nberger, En·
cyclop. Jes Se. Rehg., t. l\, 1878, P· 276 e se~ .
Ennumeraremos outras obras sobre as questoes especiaes no decurso d'este Tractado.

of

Y·

..

·

Entre o:; P ..oteatantea: Calvinus, lnstitutio
christianac Religionis.; W. f!hil(lngw!'rfh, The Rcligion
of Protestants, a safe way to Salvauon, London, 1836
1854; :Isaac .Barrow, A Trcatise on thc Popc's Su~
premélcv, 1836; W. }'almer, A Trcatise on thc Clmrch of C:hrist, 1842 ; e. J'{. .CiHo11• . Thc Church of
Christ, 18)1; Jas }Jaqnerman, The Church of Chrisr,
1K6:--: J'{. p. Sfa11ley, Christian lnstitutiom, Ncw- \·ork,
1t'\81; e. }). }tlorris, Ecclcsiol~v, ~CW·Yok, 188;,·
Wm. Cunningl/am. Discussions on· Church Principies:
1Sfü ~ C. ;.(odge, The Church and its Po! icy 1 ~79; ~y~
temauc theolo~y, \'OI. 1.: Ç . .fi. Jacob, fhc Eccles1astical Polícy of the N . Tcst., 187q; F. J. Sfallt. Dic
Kirchenvcrfassung nach Lchrc un-d }{cch1 der Protestantcrn, Erlangcn, 1863 ~ Jiisfch/, Dic Entstchung der
<ilkathol. k. 1~S7; fi. F· ô. j;tüncJrm•v•r. l>as dogma von der sichtbaren und unsichtbaren Kirchc, Gottingcn, 18S4; J. Xo•sflln, Das \Vesen der l<irche nach
Lchre u. Gcsct}, des N. T., Gotha, 1872; Ç. J: .Cadd.
The Principlt's of Church Polity, New-Yorl<, 1882 ;
G. Çore, Lux Mundi, Thc Church, p. 3o5 ed. NewYork, 18go; }>ul/1r, Thc Primitive Saints and the See
of Romc, London, 1893; .lf. Vinil, Liberté religieuse

Objecto, utilidade e dtvisâo d'este Tra.:Jtado

t

1 . Demonstrada a verdade da religião christã,
resta-nos investigar se Christo instituira uma socicd<1Jc religiosa, e qual é, entre as varias seitas
que se gloriam com o nome christão, a verdadeira Egrcja instituída por Christo, e de que modo esteja oq~anicumentc rnnstituida. São tres principalmente as sociedades existentes que disputam
ser a verdadeira Egreja de Christo-a Egreja Ro-

1 Este Tractauo apenas completado em forma scientilica antes do seculo XVIII, já tinha sido começado por par,tes desde 0 tempo dos Padres. Durante muitos seculos não houve questão
~e existia ou 011de estava a Egreja. Esta questão resolviam-na os
Padres determinando as notas externas que fiuiam <la sua cotrstituição i11tern.-1. Assim S. lgnacio descreve . a .sua. constitui_ção hierarchica S. 1reneo o centro da um Jade, S. Cypriano a umdade da
Egreja ~niver,;al, S . Agostinho a cath?licidade e.a santidade 1 S .. \;'.i·
cente Lerin, n lei do progr~sso. Na Edade .\.fedia, a const1tu1çao
da E~rcja manifesta-se mars nosfaclfls do que e~ tlieorias. Apparcccni comtuJo _algun~as ohrns quer 5?brc o ~ch1sm.a dos, gre,1$os,
quer sobre as d1sscnsoes ~o sacerdoc1? e do. 1mreno. AJ;,:m d isso
nos seculos XIV e XV,_ª· mdcpcndcnc_1a ~a l~gre1a e o seu . P?~er
supremo nas coisas rehg1o~as era re1vm~1c~d~> contra o Galhcasmo
que então começava. Porem desde o prmc1p10 da Reforma contra
os Protestante'> que nega,·;1m a auctondade da supr~ma _ai.Jc~or.iJ_a 
Jc e ate a Jistincção de Bispos e Presbyteros, e ate ~ msmu1çao
Ja Egreja em form::i dt; s<;>c!edade-. tor~ou-se necessar10 descre~er
primorosamente a msutu1cao da Egre1a, a sua natureza, proprte·
Jades e notas, para po~er 'descob;ir-se qual era a verdadeira E~re
ja; e contra o~ Jansenistas e Galicano~ que coavc~avam exc~ss1\'a ·
mente o exerc1C10 do poder eccles1ast1~0, d~cermmar o O~)ecto e
0 exercício da auctoridad_e suprema ~ mfalhvel ~o _R. Pof!Clfice; e
assim de p<>uco a pouco toram descraptas as prmc1paes hnhas do
Tract. da Egreja. Isto mesmo expõe-no excellentemente L. Brugfre, ob. cit. Pref.
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mana, as Egrejas gregas, e as varias seitas dos
Protestantes, entre as quacs está preeminente a
Egreja anglicana. Vamos a~ora investigar, qual
d'cstas corresponde ao conceito da Egreja fundada por C~ri~t~, e. e~ seguida delinearemos qual a
sua constttmçao mtrmseca.
.
2. A todos é bem patente a importancia d'esta
disputa.
(1) Porquanto, devendo a religião christá em
vista do que fica dito, se~ abraçada por todo-: aquelles que querem conseguir a salvação, importa muitíssimo examinar cuidadosamente, :-.e Christo instituira alguma sociedade onde com segurança se
conservasse e prégasse a doutrina revelada nccessari~ para a salvação, qual seja uquella sociedade,
se e em que sentido devemos adherir a ella e obedecer-lhe; aliás, por nossa culpa, pode ficar fru:strado o nosso tim e a eterna hemavcntura1111:a .
(l) Além d'isto, tendo já ficado rota, JcsJc o:-;
tempos de Phodo e de Luthero, a unidade que antigamente ~igorav~ e~~rc os christãos, os discípulos de Chnsto, pnnc1palmcntc os seus ministros,
devem trabalhar com todas as srnis forças para restaurar esta unidade; e não podem trabalhar para
isto sem profundarem a doutrina exposta n'cstc tractado: porquanto não é com invenções humanas,
mas pelos meios determinados pelo mesmo Chris~
to que pode restaurar-se esta unidade, ou perseverar depois de restaurada.
(C) A este estudo impcllcm-nos tambcm os ataques dos adversarias: porquanto cxforçando-.sc por
reivindicar a sua separação da Egreja Catholica, não
se envergonham de invcctivar com varias calumnias aquella que é a mãe de todas as Egrejes, e estas calumnias é ncccssario rebatei-as e refutai-as.

, de dois capítulos : o pn3. Di1,isão. Const~ra
.~ d. a verdadeira Egre.
(
da mvenLao
me1ro apo /oge ico, J • d~ sua constituição orga. . 0 segundo theo og1co,
.
Jª ' ·
h'b no segmntc schcma.
nica' como se ex i e
Scopo :

descobrir a verdadeira Egreja .
.
A Egreja é uma verdadeira soc1e d ade.
'd de de ensinar e
fa• n·ena a aucton
. <los
•
·tea ao co li caio

/

reger que -.ompc
....
Rispos .
l. 1>a propria \ A . ·toriJaJc suprema reside no l'on natureza .' •1 ~."
~a E~reja ' ufii:e.
Por isso a \ visive\. .
Cip. 1 ~ .
f.~reja é uma ) indefccu_ve\.
Da i1wi:n-:;ao !.
complct '1' . .. - , _
·ucicd:1de
da Egrep -~
i l .~go só ~. Esrcja ltomana .: a , crJa
. Jcira E~re1a de Chn.,10.

1

r Da UniJaJe . .
\ Da Aposto.lic1dade.
li nas notas~ Da Cath?lic1daJe.
• .
· .. na Santidade.
h
tia Egre)a (
não ha nen uLogo 1.•ora da~ E"rej·i
-o
•
ma salvaçao.
.,
· l . Ih regra da \e.
\
\ Conclus3o d'estc cap1tu o . •
•

Advertencias )lnfollibiliJaJc
1

\ 1. 110 Homano
Pontiti.:c.

Por~';c/e

\ Existencia.
t Objecto.

)

Pleno e universal. .
Ort~~ario e immeJ1a-

·1·
\ Separadamente considera<loC5.
li. Dos Bis· • ·e· ollegialmente; falla-se do onc1 10.
\
C:ip - \~\)a ·
pos
1
Consutm- f
ção h~~rar- \ lll. Dos mem- \ Condicóes.
cht<-a .
bros da
' Corollarios.
da E~re1a
Egreja
!
\ a Egreja
entre 1' Ee
IV · Das
· ' Relacões
·
staod o.
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l ~ . Definicão e excellencia da Egreja.
· Cone usao .
.

CAPJ:TULO l:

DA INVENÇÃO DA VERDADEIRA EGREJA
DE CHRISTO
4. Para descobrirmos a verdadeira f;grcj~ de
Christo, vamos estabelecer uma comparação ·entre
a Egreja, tal qual foi constituída por Christo e as
varias sociedadçs que se dizem christás; pois assim, sem diffü:uldade, se averiguará, qual d'ellas
corresponda ao conceito da verdadeira Egreja. Comtudo, para melhor se entender o estado da questão, diremos algumas palavras sobre a noção da
Egreja, e dos varios modos com que as varias sociedades christãs concebem a Egreja, e da natureza dos argumentos que empregaremos n'esta inves·
tigação.

PRELEMINARES
I. Noção da Egreja

1

5 (A) Egre;a, da palavra grega ixxÀ'l"liZ (i.....etÃi..,,
evoco), no sentido latissimo significa quer evocação,
1 Bellarmino, Controv. de Concil. et Ecclesiã, 1. Ili de Eccl.
militante, e. 1-2; Passaf:'lia, De Ecclesià Christi, 1. 1, e. 1 e seg.;
Franrellin, Theses de Ecclesià Christi, th. 1: Marrei/a, De Relig .
et EcclesiA, n. 393 seg.; De Groot, Summa apolog. q. li, a r ; Morri.~. Eccle~iology. p. 13 seg.; Jacoh, Eccle$\. Polity, p. i se5.; Wii

mers. n.

~J

e

se~.
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ou acção, pela qual alguns são i.:hamados a congre~a~-sc, quer reunião que se convoca, quer seja reltg1osa, quer profana, quer boa quer má t : assim
como _lambem /ogar onde se ctfectua a reunião i.
E_speczalmente designa reunião de fieis, que se associam para professar a religião de Christo: estes podem encontrar-se n'um estado triplicado militantes na terra, pacientes no purgatorio, triu:nphantes
no ceu. N'este sentido, distingue-se a Egrcja : militante, a qual é assim chamada porque trava um
combate perpetuo com inimigos muito hostis, com
~ mundo, c?m a carne, e com o diabo; paciente,
e ~quella CUJOS membros padecem no purgatorio;
lrzumphante, aquella cujos :nembros já reinam sem
fim com Christo. Aqui tracta-se da Egreja milila11te.
(8) Porem esta pode significar ajuntamento de
to~os os fieis, que logo desde a origem do mundo
creram e esperaram, e assim se divide em Egreja
do Ve_lhQ e do .i.Vovo Testamento: a primeira que
se d~s1gna com o nome especial de Synagoga, abraça o~ que crêram no Messias ou em Christo venturo,. 'porem a ultima que conserva de prcferencia
~ ~?me de Egreja, abrange os que abra~aram a rcltg1ao prégada pelo mesmo Christo.
·
. Aqui tomamos a palavra Egreja no ultimo sentido, emguanto é reunião de fieis viadores que professam a religião de Christo no Novo Testamento.
. (C) Tambem n'este sentido aquella palavra designa, quer a Egreja discente ou a plebe dos fieis:
1

•
"Odivi ecclesiarn m,1/igna11tiu111• (Ps. XXV, _il. Etcnim vcntatem ~uu.m in eccle~_ià sanctorum (Ps. 8~, 6). Coctum etiam profamfm s1gn1fi~at =. «Alu autem aliut clamabunt. Erat eniin ecclesi,i
con u.sa .b. · S1.qu1d autem alterius rei quaeritis, in legitimà c:cc/esia
potent a i:.0!•;1•. Act . XIX 32 Jq
z "-e onvoca.tus est omms
' ' populus,
-et per totam noctem in;~ 1-~ccles1.1111 or~verunt•;· (Judith, VI, 1:i) ; •Muliere~ in ecclesiis
<1<.;eant . · · '' tl Cor. XJ\ 1 3,J) . Cf . P.1s.rn!(fit1, 1. e. n. ~\- .10.

15

((Os bispos que o Espirito Santo collocou para reger a Egreja de Dcus>i '· Aqui a palavra Egreja
significa evidcntemenk os fieis que devem ser regidos; quer a Egreja doem/e ou a reunião dos pastores que presidem aos fieis: «Porem se. te não ouvir, dil-o á Egreja: tem-no na conta de othnico e
pubfü:ano• '!.
Outras vezes porem e a reunião inteira e co:npleta que se compõe dos pastores e fieis: «Christo
amou a sua Egreja e entregou-se por ella» 3 .
Logo é pelo contexto que se tem a averiguar o
sentido em que esta palavra deve ser tomada . Elia
pode, finalmente, significar a Egreja universal, como consta dos textos já referidos, ou Egrcjas particulares; e assim, diz Paulo : (( Saudae Prisca e
Aquila, meus auxiliares em Jesus Christo. . . e a
sua Egreja domestica n ';e mais abaixo: ((Saúdcmvos todas as Egrejas de Christon 5 . Aqui tractamos
da Egreja universal, cmquanto é sociedade de homens viadores que professam a doutrina de Chris to.
A noção geral de Egrcja, que fica dada, basta
por agora; pois não se pode dar uma defi.inção a
priori, mas deve deduzir-se da sua natureza, propriedades e constituição, como foram deliniadas por
Christo; dcixamol-a, por tanto, para o fim do TraLtado. 6
t
nVos Sriritus 5. pos•.Jit episcopos regere Ecclesiam Dei•.,
Act. XX, 28; cf. Act. XV. -t. 22.
i
nQuod si non audierit, dic. Ecclesiae; si autem Ecclesiam
non audierit 1 sit tibi sicut ethnicus et publicanus» ;\-fatt. XVIIJ, 17.
l
Chnstus dilexit Ecclesiam et scipsum tradidit pro eau
Ephes. V, 25.
·I Salutate Priscam et Aquilam, adjutores meos in Christo
Jesu - . _ ct domesticam ecclcúam eorum ...
:, Salutant vos omnes ecclesiae Christi», Rnm . XVI, 3-\ 16.
~ :\'o entretanto ;ipresentamos aqui a definição que, depois
de Rt'f/,1rmi110 (1. .:. "" '.! .) ,é .:ommummcntc dada pelos thep)O!,;OS :
Fl"cfrsia est coetus lwmi1111m 1•iatorum ejusdem .fidci christimr<1c
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II. Doa varice modos porque a. Egreja é tomada
pelas varias eociedaô.ee de chriatê.os
São tres as prim:ipacs sociedades dos christãos:
as egrejas gregas separadas da Sé Romana, as seitas dos Protestantes, e finalmente a Egreja catholica, das quacs faltaremos cm separado.
J. º

Das Egrejas gregas separadas da Sé Rummza

1

. 6. Os gregos, que se chamam Orthodoxos, e que
n?~ chamamos schismaticos, ensinam que a Egre;a
v1s1vcl fôra instituída por Christo, e que clla frlra
adornada do privilegio de ensinar com infallibilidade, e de promulgar leis, mas affirmam que o primado de Pontífice Romano não é de direito divin~,. mas sim de direito ecdesiastico, concedido primtt1vamente aos Pontifices Romanos em rasão da
dignidade da cidade de Roma! porém depois, com
rasão transferido para os arcebispos de Constantinopla, ao menos para as Egrejas Orientaes. Por conseguinte, segundo os mesmos auctores, a Egreja
não é sociedade monarchica, mas antes é aristoc~atka, que deve ser governada pelo collegio dos
bispos. Reconhecem a auctoridade dos concilios

----

projessif!nt;. et eorumdem sacramentor11m p.uticip.itionl! ,1du11atu.~ .
s~h reg1rnme legitimorum pastorum ac praecipue Romani Pm1t1jicis .
1
~b~e ~ historia, symbolos e theologia d· estas E.~rejas cfr.
Assem~m, ~Ibliotheca Orientalis; Romae, 1719-1728; E. Renau dot, . Ltturgiarum orientalium collectio, Paris1is, 1716; lúmmel et
~eissenkOrn, I\lonumenta lidei ccclesiae orientalis ; J . J.fason
]\eale, Htstory of the Holv Eastern Churcli; A. P. St,mley, Le::t .
on the History: of the Easiern Church, ~. York, 1884; P." Schaff.
Cr~eds of Chrtste~dom, vol. I, p. 43 e seg, vol. IJ, pp. 45 e ; e@.,
27:>. e seg .; G'1:gcmn, Le cleq'lé russe Pans. 1871; !rfacaire, Th·.folog_te dogmat.1qu~ orthodoxe~ P~ris, 18)9-6o; Pit;ipios, !'Egli>e
Onentale; Prsam, A travers l Onent, 18qo ; Duclresne, Eghses separées, Paris, 18?6.
·

17

ecomenicos; mas só consideram como ecomenicos
os primeiros sete com.:ilios a saber: o de Niceia, o
de Constantinopla, o de Epheso, o de Calcedonia,
o segundo e terceiro de Constantinopla, o ~egundo
de Nicêa, porque n'estes, uma e outra EgreJa, a Occidental e a Oriental; estavam representadas, ao passo que nas outras, dize.m, sô esteve pres~nte a Eg~e
ja Occidental ; d'aqm res~il~a .º ~eseiarem h~J~,
-para estabelecer dccr~tos 1~talhve1s, .. i1m Conc1ho
em que tomem parte bispos C1rcgos ~ ~omanos:
7. O schisma ~rego nasceu da am~1çao. _do~ bispos
de Constantinopla. Jü no nnno 3.8 1 o Conpho C.. P. no
can. 3." tinha decretado: a O bispo de Constantmopla
que tenha o primado de hon,ra dcpo_is do Ppntificc Romano, por isso mesmo que C<?i:istnntmopla e a ~ova Roma•· 1 e não obstante os Pont1hccs Romanos nao terem
querido approvar e~te can?n,_ os bispos By~antinos não só
mantiveram os antigos direitos de Patriarchas de que
gosavam desde o principio, mas, po~co a pouco, se
exforçanim por usurp~r u~"!l certo primado sobre f!S
Egrejas Orientacs_. .Alem _d isto, no ann<? 484, Ac.:~cro,
apoiado no patrocm10 do 1mpcr~d~r, res1st1_u peru~az
mentc ao Pontiticc Romano, I~ chx III, e mtrodus1u o
schisma que se prolon~ou por cerca de 35 annos, até
que 2:500 bispos Orientaes _subscrev~ram a formula de
Hormisda em que reconheciam o primado do Romano
Pontifice.
Porem o auctor principal do schísma foi Phocio (anno 857) o gual, sendo aind:i leigo, invadiu a sé de ~vns
tantinopla, e sendo deposto pelos RomHn_?s Ponufic.es,
cxforçou-sc por separar da sua communhao as egre1as
orientaes.
.
Na verdade, pouco ~lcpois foi cxtincto o schisma 1 mas
foi renovado por Se1)~to, no anno. 1U34, e consummado
por Miguel Cernl.trw cm 1054. I~_s!abe!~ceu-sc de novo
a concordia no anno de 1274 no Conc1ho Lugdummsc,
e em 14-39 no Flore11li110, mas por breve tempo; por
quanto sendo depois occupada a cidade e o imperio de
1 «Const~ntinop. episcopus habeat honoris prima tum post
Rom. Pontifi.:em, eo quo ipsa sit nova Roma» .
Theologia l>ogmatica-Vol. ·1:•
·!

. .
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Constantinop~a pelos Turcos,quasi todos os gregos voltaram ao sch1s111a.
8. Hoje a Egreja grega divide-se cm varias egri:jas
independentes, das quaes as principacs sã? : o Pat~iar
chado ümslantinoplita110, a quem ~e attnb~e o primado d'honra; o Patriarcado Alexandrmo, Athrocheno, Je,.osolxmitano. A Egreja Ruthena ou Russica, a qual,
pouco depois de Miguel Cerolario, se separou do ~a
triarchado de Constantinopla, e foi constituida {'elo imperador Pedro l como egreja 11acio,,al: é reg1~a pelo
Synodo que está intei.ramcnte dependente d? imperador; 1 a Eg,.eja Helemca, que no <mno de 183~ se subtrahiu ao primado do Arcebispo de Constantinopla, e
está sujeita ao Synodo de Athenas e ao mesmo tempo
ao Rei; ' o Metropolitano de Cnre com os. seus s~ffra
ganeos; o Patriarcha de Carlow1t~ na Austna ; o b1spaao do Monte Sinai e do ,\-fontenegro; e finalr:nente as
cgrejas da Ro11ma11ia, da Servia e da Brtlgana recentemente constituídas.
A estas podem accrescentar-se as antigas seitas_ que
se tinham separado da fé orthodoxa antes do .sch1sma
grego. E assim os Nesto1·ia110s formam a egre1a Ch~l
daica na Mesopotamia, e tem o seu patriarcha; ?S Eu·
lichianos, ou Monophi-;itas formam muitas egre1as ; a
t Assim os Bispos Ruthenos, quando são sagrados fazef!l este juramento : «Promitto ... omnibus díebus vitae meoe obedre.ndo .
morem gesturum Sanctae dfrigenti totius Russiae ~Y"'!do, uu le•
gitimae eotestati a pie defuncto et aetemâ memonii d1~no Pctro
M. constllutae, et a feliciter imperante lmperator! •i ~1ajcstatc ~um
bono jussu confirmatae ... Obedíam quoque rc!1qu1s .n~andaus et
statutts, quae deinceps adstipulatione SS. Svnod1 ad f1b_itum lmperatoriae Majestatis constituentur.u Apud Haig_old , Be1lagen zu~
neuveranderten Russland, Riga, 1j69·íO, vol. 1, PP· 107? 1-H i d ·
Tondini, The Pope of Romc and the Popes of the Oncntal Orthodox Church, London, 1871, e. 1.
• 2 Pois são estas as proposiçóes que ~o anno de 1833 forain
a_ss1gf!ada.s pelos Bispos gregos: «Or!entah~ ?rthodoxa et apost~
l1ca Graciae Ecclesia, quae nullum ahud spmtuale caput ag?osctl
nisi Caput fidei christianae, Jesum Christum D. N_. , ~ nulla pen·
det externâ auctoritate, sed immotam servat fide1 urutatem cum
omnibus Orientalibus orthodoxis ecclesiis. Jn rebu.; Eccles1ae .ge•
rendis.. quae ad Statum pcrtinent ut s11premum caput a.gnos~1tul\ ;·
Rex Graciae. Pcrmanem: instituetur Synoáus , arch1er1sc<?P!s ac
episcoris <'.Onstans a Refie scfrrtis, quae supremà ecdes1asuca au·
c~oritate gaudebi t, ut _fit in Ecdcsià Ruthenà.» (Apud l\'eale, ob •
..;1t. Gcn. lntrod. 1. p. bo.)

Sy~ia 9ue ~econhece o Patriarcha de Anth1och1a; a egre1~ Coptzca no Egxpto e na Ethiopia, que
obedece ª.º. Patr1ardi.a Alexandrmo e ao Metropolitano
da Abyssm1a, a egre1a Armenia antiga, que tem tambem ?s seus Patri~rcha~ e Bispos.
D aquellas varias seitas algumas teem-se convertido
para a fé C~tholica, e sujeitam-se ao Pontifice Romano
obervando simplesmente os seus ritos proprios, e costu~ ·
ma.m chamar-se Gregos-11nidos, CltaJde11s-1111idas, Srros~
umdos, Rhutenos-umdos etc. 1

Ja_cobi/a na

2.

0

Das varias seitas dos ProtestanJes

~

g. Entre os precursore dos Protestantismo com
raz.ão se enumeram os Waldenses (anno 1 160), os
W1clefista~ (anno d7 5) e os Hussitas ( 1408), os
quaes ensinaram que a Egreja Romana era a sy~ag_o~a de S~tanaz e que a verdadeira Egreja era
mvisZJJel, e so se compunha dos escolhidos.
, Os Protestantes, assim chamados porque prot~staram c~ntra o dcc_ret? feito nas cortes impenaes de ~p1~a (anno 1'.> 29), reconhecem por sc.us
chefes prmctp~e_s,. Luthem e Calvino; porém, pouco a pouco, drv1d1ram-se em innumeras seitas de
maneira que é difficillimo cxpôr o que ensi~am .
Todas regcitam o primado do Pontífice Romano
.
'
e a maior parte· negam que haja na Egreja uma
1 Sobre º . estado a.:tual das Egrejas Oricntaes vê : P. Four.
111er •. Revue ge~emle Jc D~o!t international public, ;an.-fevricr
1~ 1 15. Baro11 d Avnl •. 1.es eghs~s autono:nes et autocerhales, na
1'el'l1C des q11estrn11s h1slonqm·.~. 1ulh0 .~,>~·
2 q. Mae/11er, ~yn~bolism ; D. R111p. An original History 0f
th~ H;t ~i;lous d~nommauons

at present existing in the United State5, . 1 . h.ladelph~a, 1~~4; Arm.m.:i de Mestral, Table<tu de l'Eglisc
.:hre.uennc au XIX stcdc, Lausannne 1 1870; B. Sch,1ff, Crecds of
Chnstendo.m, .4 th. ed;, yo~. 1, p. ;io~ e seg .•. vol. l!I ex integro;
B~ssue!, H.1sto1.re des \'ariations (anghce redd1tum, J'li. York, 1836);
D Aub1g'!e, H1story. of the Great Rcformation, N. York, 1846; ]l.f.
J. SpaJ.dmg: The Htstory of the Protesta'.lt Reforrnation, Baltimore., 1.Sri>; ll'. H. Ly~m, A Study of thc Sects, Boston, 18q2· Blu 11 t
L)1çt1onary of Heres1cs
· '
'
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auctoridade viva e infallivel, cujos decretos devem
ser aceitos por todos. Segundo elles, a Escriptura
é a unica regra de fé. Para melhor se entender o
modo de tractar com elles, é indispensavel que em
breves palavras descrevamos as suas seitas.

(A) O Lutlieran_1smo 1 tem por au.ctor a Luthe.~
ro que nasceu em E1sleben na Saxoma no anno de
14B3, entrou na ordem dos Agostinianos, e no anno de
1483 foi nomeado professo_r de theologia; .Pouco depois
erritado por Alberto, arcebispo de Moguncia, ter confiado aos Dominicanos, de preferencia aos Agostinianos, a
missão de prégar as novas indulgencias: Primeiramente
prég-0u contra os abusos das Indulgencias e em seguida
contra o seu uso e legitimidade, assim como contra a efficacia das boas obras e dos sacramentos para se conseguir a justiticação~ e contra outros dogmas de fé.
Ao principio reconheceu na verdade humildemente a
auctoridadei quer do Pontifice quer do Concilio: «Beatíssimo Padre, dizia, approva, reprova como te aprouver, eu reconhecerei na tua voz a voz de Christo ~ue
em ti preside e falia ... Contra uma, santa e ca thohca
Egreja, que não duvido que é mestra de todo o orbe e
que tem o primado, e contra a au~tor~da.de da Sé Apostolica e contra o poder do nosso Sant1ss1mo Padre bem
consultado, eu não tenho nenhuma intenção de faUar.
Tendo sido, porém, condemnado pelo Pontificc (no
anno de 1S23), cego pelo furor, teve-o como o Antechristo e appellou para o Concili.l geral. Pouco deJ?.ois regeitou absolutamente a auctoriâadc dos Conc1lios e dos
Padres, por ser contraria <Is doutrinas quc_pré_gan1, ~n
sinando ao mesmo tempo q~1e somente a Escnptura 11110.

»'

1 Cf. Dollinger, The Reformation, its interna! Dcvclorments
and Effects; Audin, Histoire de Luther (anglice redditumJ ; .r .!1.1115 sens, L'Allemat;ne et la Réformc, 1877 etc.; Sch.Tjf, oh . d1. voL
J,p.211eses.
2 «Beaussemc Parter, inquicbat, arproba, reproba, ut 11lacucri1, ,·ocem tmm, vocem Christi, in te presidentis et loq~ientis
agnoscam ... Co~trn unam,. sanctam, et. catholica111 Ecclcsiam,
quar.i totius orb1s esse mag1stram ct obunerc prrmatum non amhigo, sanctaequc Scdis Apostolicae auctoritatem, ac <;<mct1ssimi
Domini nostri J>apae bcnc 1.'.00Sllhi rotestéltcrn nihil dkcre ititendo . .,
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terpretada por exame privado~ i!luminan~o todavia Deu,5
interiormente a mente dos fieis, era a um~a. re~ra d~ fe.
Depois tambc'!l :it.lirmou que_ todos os fieis mstru1dos
pch1 luz do Espmto Santo, sao sacerdotes, ~ q~e p~r
isso mesmo a ordenação era_ não só~ente_ um rito ~n.uttl,
mas ridículo; que a verdadeira egre1a nao . e_ra v1s1ve!,
mas compunha-se de todos aquellcs que viviam na fe,
.
esperança e caridade. 1
Comtudo, não sendo sempre coherente coms1g~ mesmo, appellou, contra os Ana~aptistas 9uc . rep~l~1am a
sua auctoridade, para a auctoridade da Egre1a v1s1vel.
1 1. Prevalccerrnn muitas dissenções entre os Luther anos ainJa em vida do seu chefe, e ainda continuam,
i~clin;rndo-se alguns para Pietismo e muitos cada vez
mais para o Racionalismo.
Nem todos governam do ~esmo modo as suas e~r~
jas: na Allema11/ra não tem bispos nenhuns, ma~ su1e1tam-se aos principes seculares até mesmo f!ªS c?1sas ~s
pirituaes, nssim como tambe'!1 aos co11sts(o1:ws cu1os
principaes membros são escolhrdos pe.los p~mc1pes ; na
Sca11d111avia conservou-se a gerarch1a episcopal, e os
bispos são escolhidos pelo rei, quTe .é considerado .eº'!'º
Chefe da Egrcja; nos Estados U~1dos da_ ~merrca os
pastores são eleitos pelos su_!'frag1os dos tie1s P?ra desempenharem o seu :n~nus, nao obst~nte, nas coisas de
fé e que tocam á disc1plma, serem obrigados a obedecer,
quer ao synodo particular quer geral. i
--1-p~-;:--isso na Confissão ÂU/(ll.~tmra lc-se _(a. zj: ·It~m doccnt
q_uod una sane ta Ecclcsia pc~pe!U~ m~ nsurn _s1t. Est autem Ecdesia congreç.1tio s..mctorum, m qua 1''._van~ehum recte docetur et
recte admmistrantur sacramenta . • ( F.m Schaff, Creeds, vol. Ili,
p. 11-12 . )
2 Os Luteranos espalhados pelo orbe contam-se cerca de
- 000 ooo· nos EstaJos Unidos, segundo o recenseamento recente
4 1.i
,
·
·
eº1:'1º regra de fie.
(il:Sgo),' computam-se
1,231,072 .:om!Uurncantes.
fé, commummente reconheceu o Livro da Concorà1a! que abraça
no\·e symbolos, a saber o Symbolo do~ Apostolas,º· N1cano e Athanasiano, a confissão Augustodana (!5-'o), a ~polog1a da f!lesma, os
artigos Smalcadenses ( 1537 ), os dois Cat hec1smos C<?mp1lados por
Luthero (152q),_e finalmente a Formula da C~n~ord1a. Cf. Schalf,
i>b. cit. 'v ol: ur, p. 1 e seg.; Carol/, T~e Rehg1ous F~rces of tné
United States, N. York, 1893, c.27, p. 17> e seg.; Amencan Churc:h
History Series, vol. JV, Lutherans by Jaco~s, 1~3.-Porem ho1e
muitos l.utherap.os inclinam-se para o R~c!onahsm<? como claramente o mostra Goyau, L'Allemagne Rehgmse, Paris 1898.
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Por
estão p. ersuadidos
ue· na da 101
,. .
. outras ~alavras,
.
.
d~fimdo
por
nsto ácerca de reg1men da~ .
r~m que est.e deve ser determinado segundogreJa, J?Oc1rcums~anc1as dos Jogares.
as varias
12. (8) O Ca/vi11ismo tira o seu nome de J C I .
no, • que nasceu cm Novaduno no anno de r 5 . a vrj
quando andaYa estudando jurisprudcncia emº~~ 0 qua
travou relações de amisadc com \Volmaro
itungc,
therano ?cculto, de quem recebeu os rin'c19pu1"oe edra Lu''ª. .he res1a; em segw"da retirou-se
·
J>
para Basilêa
os d l nobhcou a _sua famosa obra das Jnstituicões o~d n e P!1ns doutrmas da Reforma cm melhor m'eth' d
e expoz
N
·
.
o o, e estylo
n · l
1 ª!se cgante.
_omeado pouco depois professor d h .
log1a pelo. magistrado de Genebra, disseminou el!r e~mente os seus erros, quer com as suas
, . _
g
.
preg,1cocs quer
.
d
.
por escripto, e maneira que é conhecido or.
. .
pai auc~or da Reforma depois de I~uthero. p o pnnc1Ensmou que ha duas Egrejas: uma invisível compo,ndo-sc do numero total dos eleitos outra \'ish-el'
po~~~-se ,de todos aquelles que professarri a ·verd~~~;:.1~
rehg1ao _fora da qual ;)rdinariumente não pode qual
consegmr a sah·ação. t
quer
' Não só regeitou o primado do Romano p
.
mas affirmou_ que por direito divino os presbyle~~~fic_e,
eguaes ª'?s bispos, e que t: a elles, juntamente coms~~
~etgos,mai~ Ye~hos, que compete a administradio da F .
lª: 1? aqui veio ? ~h~mar-se o seu systhema PrL.sÍ,~r~
rramsn~o. 3 Prohibm todavia com firmeza uc o , ) /~ pes se mtrorncttcssem no rcgirne11 l·f ·1 . lq'
. s pr111c1's .,grcias e por
este m od o .s~ escapou do cesarinismo.
.O Calvm1smo vigora principalmente nn S .
Hollanda, na Escossia e nos Estados Unidos~ u~s:~bdi~
.#

e

1

Cf. Audi11, Histoire Je

:a

vie

Ck

vii, f>'/or:,
m,. 1851,

C- .·

J

(o~us anglice .redditum ; 7: H.Dyer, Life«>ré. 11 ~~1

_ScnaJ[.

.:·
v:>7.

?b. f lt·

vol.

r, p.•p

1

e scg.

•

111, - Ofü

1850 ;

Cf. lonfess. \Netmo11aster, apuJ Schaff oh cit V<>I III
.
' • •
. 'p .

. 3 Nos Estados (jnidos do Norte qual uer
.
cons1deraçiio é regida por um pastor coadjJvad egre1r. de uJguma
e ~iaconos; as egrejos do mesmo terrÍtorio form:nForp~!!;b~t~eJ~os
on e se reunem os poslores e um dos m . , Ih d
, rauo;
porem os presbyterados da mesma re ~~ ~~ns~itu: cada tgreja;
porém o supr~mo tribunal é a Assembl~ia ger,1/~Ge~ o fYnCodo;
ventus. Cf. \\;.li. 1.yon, oh. cít. P· io6.
ra 1s •0,,_

2'.;

vide~se

em varias seitas, das ·quaes as prinCipaes são os
Reformados, os P11n'tmios, os Presbyterianos ou Remonstratenses. t
1 3. (C) O auctor do .411g/ica11ismo foi o rei de Inglaterra Henrique VIII, i o qual, apesar de primeiramente
reivindica.r contra os sophismas de Luthero a existencia do sete sacramentos, depois, inffammado cm ira por
Clemente VII se recusar a dissolver o seu matrimonio
com Catharina, separou-se da Egrcja catholica, e constituiu-se a si mesmo chefe da egreja anglicana.
Porem, no principio, o anglicanismo não differia do
catholicismo, senão por rcgcitar o Papado; porem sob
Eduardo VI, o Luthcranismo, sob a protccção de Cranmer, e o Calvinismo no reinado de Isabel, invadiram a
egreja anglicana, de mandra que o anglicanismo se tornou
como que a associação de um e outro, conservando
comtudo a doutrina catholica ácerca da instituição e divina auctoridade dos bispos. 3
1 Contam-se .:erca de 20,000,000 Cah·inistas cm todo orhe; nos
Estados L'niJos, sc:gunJo o recenseamentos mais recesente ( 189<>)
1,278,332 communil'nntes. As principaes confissões que tem sym bulos são : Co1,tissiio Helvetica, primeirn ( 1536), segunda ( 1.'i(i6);
a Cntcchcsis Heidelbergense ( iSG3), a confissão gallicnna ( i55q~
a confissão belgica ( i56 1), a confissrto s.:otica primeira e segunda
(1560, 1580), os nrtigos arminianos ou remo11strm1tia (1610),os canoncs do synoJo de Dordrchtana (1619), a confissão Westmonnsteriense ( 1647). Cf. Scha ft~ ob. cit. vol. f. p. 354 e seg., vol. Ili,

p. i~)Oe.sf
·eg~d · 11 IStOJrC
· · uC
·' l i Cllrl· v111 j L mgm·,
.
l•í·
·
2 (, . nll llJ,
, lS!Of)' oi·1 '.11g)and vai. VI. eJ. Philadelphia, 1827 ; Af. J. Sp.1ldi11g, fliston or
thc Protestant Rcformation, l\altimore, 18ti.í, "·oi. li, p. 51 1 e seg.;
A. de 1\1estral, oh. cit ., p. 41X e seg.; Cm·d. A. C,1pece/ãtro, oh .
cit ., p. 1-11K
3 A doutrina dos An~licanos apresenta-se cm breve compendio nos 42 artiitos promulgados sob Eduardo VI, que algum
tanto mudados, no tempo delzabel,ficaram reduzido a 3!),que devem ser assigna<los ror tod6s os ministrOb da Egreja anglicana. Os
commentarios principaes d'estes artigos siio : T. R . Jones, An exposition of the thirty-nine artides, Lond0n, 1849; G. Burnet, An
exposit!on of the 39 article~, _revised with ~otes b)'. Pase, London,
1836; f .. BrownP, An expos1t1on etc., amer1can ed1t '"11hnotes bv
Rishop Willinms of Connecticut, New-York. 1865; A . P . Forbes,
An explanation of the 3ci articles, Oxford, 1857; R. H'°. Jelj, The
3Q arudes explained, London, 18-Í 3. Os mesmos artigos, algum
t:into mudados nn Assemblêa gern Trentoniense, (18o1), aceitouos a egreja episcopal americana como regra de fé. A resenha amep. 822 .
ric:ma encontra-se em Scha.ff, oh. cit. vol.
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, Todos os anglicanos tegeitam a 'lUctor·d d
ma do Pontitice Romano apesar d;
. t. a e suprecerem que lhe compete o 'primado d /;muaos reconhee 1011ra e pouco
.
co~ce dcrcm. qL!c o pnmado de jurisdlccão Ih' •
s
fendo por d1re1co ecclesiastico nos prime·
e fora conEg~e!a. Acccitando porém a auctoridade
seculo~ da
csptn~uaesi ou submettendo-sc a clla. fo~aa nas C?lsas
("~sansmo. Adhcrcm, como dizem a . . m cah1~ no
r~co, e não rctebem na sua com~u~hf z~c<?p~do Justonao f?rain ordenados por bispos Jegitim~s~ntmstros que
.. Dizem comtudo alguns que 0 Episco d
_
..
d1vmameme instittlido mas que d ' pa º. nao fora
'
e iacto
somente na
e dade aposto1·1ca_prcvale_cera
na Egreja.
1·
~4· No. propno grem10 da egreºa
r-.
facçoes prmcipaes :
1 ::i.ng ic.10a ha tres
. (a) a egreja superior (ffigh Cluwclz)
,
stnctamcnte ao episcopado tem
.
. • que adhcre
ao nome do Protestantism~ e e~t~1s ou me~os horror
'
s a pers11ad1d ·i
'
um d os trcs ramos da Egreja catholic ·l
.
' 9ue e
tros ramos são a Egreja Romana e ; 'F~ ~J~s ?ois ouesta pertencão tem-na especi.,lmcnte o. 4P. e1t1 (:rrega; e
"
s Puser·/
~
. 1· ,
~s R ~tua istas, que admittem quasi rodo . . . s as, ou
Egre1a catholica, ü exccpcão do da C s ~s.- dos;mas da
lada da B. V. Maria e da infallivel once1ç<10 Immacudad e d o p. ont1ºfi ce I{omano;
'
e suprcm·1
e até mesm
· · '. ~mctor"1:
lr!s cathohcos, e não desdenham off
o 1.m1t •.1m os n' ''r as confissões.
ereccr .1 missa e ou(b) A .egrcj a inferior ( f .011 , Chu i·c/,)
• t· b
-·-- - - _ _
' ' 11 ic .im cm se

/:ºi

1

. 1 Assi!ll prin.:ipalmenlc.: os tJUe se Jizcm R'
..
p.1/i.m s. li. H. l.von oh . .:it. •>~.
cf1. S :l1·rff.
t(formeJ l~pm·o1
1
0
K:ii.
·
'
· '
l, ~li. 1·uJ. Ili 1
· • L • •
:t s.
'1.
,. .
·ao nss1~1 chamados, ponjue depois d.: J li
, ,
iora prnmotor d este s1·Hhem·i na lJ ·, ··J d · · Nt \\man, ljllc.:
ram po r .:h e1c
' a p 11.~ey.. Da origem
' ' varias
nt\Crs1 a e Jc.: <hcli d
.
· · or , tive .
fa .
C()la Oxomenscs que t'oi chamada hie U fi 1 e theorias da C?S·
J\ewma11, Apol. pro vità suii· 1 oss and G·t; orT º~!'ment: 1.:1: J. H.
~nglic~n Church;.J)i tli.:ultie; 0 j· P~·~testa~;~; vofÍ ~ jj,~;~liu of t~e
1.1m G. \'Vard and the Oxford .Movcment .'' T: .,
. ard, W1lop_usculos publicados pelos Oxonien~cs
• 'acts fcr tli~ Times,
nuJe~ e ~oris~o n. sua escola foi cha~1~J.~r~/~ropagar as suas opiJJ. J · Lrdaon, L1fc of E. B. Pusey 1 ond
actaria~ Moveme 11 t:
c~<leucon Farrar and the RituoÚsis'in. per~" Nc(v;-York, 1~64; Arvrt•w, Au~. i8cJ3· Ragey La Crise Reli. . 1 ico .onte111purary Re1~; L'Anglo-Catholici~me, 181~7.
1g1eusc en Angluerre, Paris,

·d M,

mo.
1 S. (D) D' esta triplice raiz rebentaram innumcras
seitas. Entre as que se chamam cvangelicas, innumeram-se:
(a) Congregaci<malistas ou Independentes que reg~i
t\trarn a auctoridade não só dos bispos, mas tambem
dos !')'nodos, affirmando que as varias egrejas eram
omnimodamente independentes e tinham o poder de escolher para si os symbolos, leis e ministros, como lhes
aprouvesse. Porquanto, dizem, Jesus Christo não instituiu a Egrcja por f!10do de sociedade, mas á maneira
d'um reino espiritual, que consiste na verdade e na caridade; e por conseguinte: cada um dos fieis pode entrar
livremente em qualquer sociedade christã, e nenhuma
sociedade ou congregação tem poder sobre as outras. 1
(b) Baplislas que tiram a sua ori~ern dos Anabaptistas ou }lennonitas, professam que é invalido o baptismo
das crcanças, e que os adultos só devem ser baptisados
por immersão. Com relação á Egreja, ensinam o mesmo
l]llC os Congregacionalistas. !
(e) .\fethodistas ou rVeslt:1·mws, rcwnheccm por seu

' Os Congregadonalistas exposcram as suas doutrinas com
umas certas formulas, as principaes d'ellas são: The Savoy declaration 1658; che Declaralion of the Boston national Council,
1871; podes ter lido isto
Schaff, vol. Ili, p. 7ºj e seg.; cf. W.
H. Lyon, p. 114 onde se encontra a recente profissao de fé publica da em 1883, e assim nos Estados Unidos computam 512. 771 communicantes (em Oaroll, ob. cit. p. 124.)
: As confissões da fé dos Raptisrns são : The Philadelphia
Confcssion, 1688; The New Hampshire Confession, 1833; Corifession of the Free-Will Baptists, 1834, 1858 [Ap. Schajf, vol. Ili, I?
738 e seg.) Nos Estados llnidos contam-se 3.717 ~ commumcantes; cf. Cm·oll. oh. cit. p. 54.
-
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auctor J. \Vesley1 o qual desdenhando as
_,
ramente especulativas, esforcoü-se por . 9luestoes rrif
mos sentimentos de piedade' confianc mst1 ~r nos arn
Inglaterra não tem bispos m~s sã
, ª. e caridade. N.
semblei_a geral. Nos Estad~s Ünido~ ~:gtos ~or uma as
te ha bispos, que são escolhidos el
menca .do Nor
pastores diaconos e diaconisas .e ~u:r:sser;n~le1a geral
geitam a doutrina de Calvino sobre a ~ d1?1.stro~. Re
guem que a graça não se dá a todos e e_stinaçao, se·
confiança em Christo t.
' e pregam a cega
(d) Os Sa.lvacionistas ou The Sal 1 •
á maneira
. d' um exercito
. , tem gener va 1011 A,.,nr
, , qu e,
~ais ainda que os Methodistas appeljes e cem~riões_, e
çao e para os sentidos, para excitar:~ para a tm~gma
popular e conduzirem á religi~o ' . h 0 enthusiasmo
mes perdidos 1.
'
os omcns de costu~6· (E) Porém as outras seitas incr
,
Ractonahsmo e chamam-se liber
EJOam-se para o
tam-se :
aes. .ntre estas con(1) Os Socinia11os ou Unila,.ios d
.
ma (Da Ve,.dadeira Religião n 3• e que l!tllamos aci·
1
nenhuma Egreja propriamen:e dit~ ' que ~ao ad~ittem
nenhuma fé, mas recebem na sua ~~~ue nh~_ prolessam
que seg~em a verdade, a justica e a c':i~'da cl~ todo~ os
em Christo, C?mo c~emplar dá virtude 3, de, e creem
(~) Os Umversabstas cujos chefes pr· .
J. Kellr e J. Murray' sa-o ·1 .• .
mc1pacs foram
' .
' ss1m cham·1d
que sc8ucm que todos os homens afinal • '1 os_ porgum dia, e negam por isso rn:'
' se s1~ vnrao alpenas do inferno. ~rendo · ~ ·iscidsrno, ('· ctc1:nrdHdc das
-- -~ ·- ·-'.
o no rremro dos Cal1 Os Methodistas adherem
·
d1.·sr articles or Relüdon 178' "ueª°,.s 2) artigos ch11mudo5 M~tho39 a~u~os
·
d:J
P
'
' .., ,
s.iocomoqueo·
J"
a egre1a angelicana {Schajf.
mm pen 10 dos
dos Unidos, computam-se 4 ;Sq 28 , co • 1· e .. P · 807); nos Esracit. p . 27 ..
• . ' "T
mmun1cantes (Carol/, oi>.
2 . Cf. Booth, ln darkest England anJ h
'
o( ~ev1ews, O.:t. 1&1<>; The 'Wonth l>e· 1X: 0 e "ªY out; Review
~ehg. P · 75-~1. Nõs Estado~-Unidos "· -' i Ragt>y Ln Crise
cantes mas todo o e.rercito de sa/vaçio cdlntam-se tj,742 communita 1,000,000 de soldados Cf. CaroÍI 0 h~pe~so pelo mun~!o con• cu. P· :qJ; IV. H.
Lyon, ob. cit. p. 136.
'
·3 Cf. U'". H. Lvon , p. 163 e ~eg O U .
.
g100 não contam senão ti7 749 commu~ic~nt s
nnar1os n'esta reos que abrnçam as suas d~utrinns• sem dar es mas são mui.to mais
em o nome li 5 ,.118 •
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vinistas, admitte ~ forma presbyteriana de regimen, que
acima ficou descnpta 1•
(e) Finalmente os Liberaes simp/iciter, que não adherindo a nenhuma seita, querem voltar á fórma primitiva do christianismo, e eliminam quasi todo o sobrenatural, e apenas se distinguem dos Racionalistas moderados.
·
17. Co11clusão. Em vista do que fica dicto, os
varios systemas dos gregos e dos protestantes pódem reduzir-se a tres:
(1) Por quanto uns com os U11ilarios, Co11gregacio11alislas e Liherae~· 'f, affirmam que Jesus Christo instituira, na verdade, a religião, mas de maneira . nenhuma a Egrcja ou sociedade religiosa propriamente dieta : é, por tanto, licito a cada um o
entrar ou não cm tal sociedade christã e escolher
aquella que mais lhe agradar ou que melhor corresponda ao conceito que formou da religião christã.
Este systema chama-se Co11gregacionalismo, por
isso que as varias congregações dos fieis, assim livremente constituidas,são inteiramente independentes das outras, e só ligadas pelos vínculos da cari- ·
dade mutua. Os ministros são escolhidos pelos mesmos Fieis, e a sua forma de regímen é meramente

democratica :i .
18 . (~)Os outros seguem que Jesus Christo instituira, na verdade, uma sociedade relig_iosa visi1 Universalistas contam 49, 194 nos Estados L"nidos (Caroll,
ob . cit. p. 375 j; as suas doutrinas expol-as T. B . Ta\'er, Theology of Universalism .
·
i Entre estes pódem contar-se Ad. Harnack, e os seus
discíJ?ulos ~ssim como muitos _Protestantes na A~emanha e Frnn:
.;a . Lfr. L1chte11herger, oh. cn . na palavra Eglrse, t . IV, p . :i7b
e seg.
3 Cfr . Sc/rafL ob. cit., ,·oi. III, p. 733, onde acharás a
profissão de fé dos Congregacionalistas.
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vel, qu~ com rasão se c~ai:i1c: Egreja, mas que nã~
determinara a sua constttu1çao e natureza 1_
.~
~dmittem, como effeito, que o poder das chaJ
i.•es f?ra en~regue á Egreja, mas não aos superio1
res h1erarch1cos, consagr::idos por rito especial. Jul
gam a!guns qt:e a aucy~ndade e<.:desiastica está an
n~xa a auctor.1dadc ~1vtl,. e por este modo vão e.a.;
hir. no Cesarismo. Jj assim alguns Anglicanos, J
m~lt<?s Lutheranos, que na pratica se sugeitam ao~
prmc1pe: seculares. ~ut.ros porém reconhecem ")ttcl
a a.uctond.a~e eccle~1ast1ca é independente da auc~i
tor~da~e CIVIi, e attnbuem-na a toda a multidão dos!
chns~aos em quanto na~. Lei todos são sacerdo- l
tes. Es_te systema chama-se multitudillismo ou de- ;

mocratzsmo.

Entre estes.Pódem enfileirar-se os Calvinistas, 1
os q~aes todavia accrcsccntam que esta auctorida- i
de e delegada pelo povo aos mais 11e/hos ou aos
preshyteros, e por isso · se chamam preshylerianos.
Todos estes professam que na Egreja não ha ncnhum~ auctorida~c i~f?llivel, mas que até os mesmos Synodos e Conc1hos pôdem errar e de facto '
erraram; comtud? os fiei.s são praticamente obrigad~s a obedecer a aucto~1dadc dos prcshytcros, Jos
Synodos e da assembleia geral.
19. Outros, finalmente, reconhecem Jc boamente que:_ não fôra ~onfcrida por Christo a todos os
chnst~os a. auctondade, mas a certa ordem de pessoas, isto e, ao.s Apo-'>tolos e aos bispos seus· successores! e por isso .chamam-se Episcopalistas.
Assam os Ang/zcanos, Episcop.ilia11os e a maior
parte dos ~elh~distas na America, e tambcm os
Ç}_~·eK!?s sch1sma/1cos. Pretendem com tudo que todos
29-30'. lt:i F.. D . ltforris, Ecclcsion1>gy, N. York, 18~5, PP . l
1

i

1
j

!

os bispos são eguaes por direito divino, e que ao
Pontifice Romano não compete o primado de }11risdicção mas sómente o de honr<!, accresc~nt.an?o
comtudo alguns poucos, que o primado de 1unsd1cção por direito ecdesiastico fóra conferido aos Pontífices Romanos.
Muitos d'entre elles professam que a auctoridadc suprema e infallivel fôra conferida a todo o
corpo do Episcopado, e por isso que os Concilios
verdadeiramente ccumenicos, que se compõem dos
bispos de todo o orbe catholico, gosam _de anctoridadc infallivcl. Porém ao passo que rcgc1tam a auctoridade do Papa, alguns, como são os Angclicanos
e Luthcrano, não coram de vergonha de submettcr-se aos principes seculares 1•

3." Doutrilú:z catholica
2.º Porem a doutrina catholica ensina que Christo, para perpetuar a memoria da rcdcmpção salutar, instituira a Egreja por modo de sociedade propriamente dita; que na me:;ma .constituira Pastores
e Doutores da fé, a saber os bispos, que gosam do
poder supremo de ensinar e governar; e, para que
o mesmo episcopado fosse um e indcviso, que conferira a Pedro e aos seus succcssores, os Pontifices
Homanos, o primado não só de honra, mas de jurisdicção, ao qual todos, quer os fieis, quer os bispos, estão, obrigados a submctter-sc '·
1 Pois nos 3'1 Artigos lê -se «Regia .M ajestas, in hoc Angliae
Regno ac ceteris ejus domini_is, jure _su1:11m~m habet. p~t~st_atem,
ad quam omniui:n statuuf!l hu1us regm, stve 111l _ eccles~ast1c1 smt si:
vc non, in omnibus caus1s suprema gubernat10 perunet, et nullt
cxtcrnac jurisdicti?ni est subjccta ». (Art. XXXV ed lat. 1563
apml Schaff, oh . clt . vol _. Ili, P· ~1:i).
.
.
2
Co11cil . V,1t1c:., Consllt . dogmauca prima de Ecde·
sià Christi, Proocmium.

cr. .
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Estas trcs coisas é que nós vamos explicar e
provar, argumentando contra os Congregacionalistas com os Prcsbytcranos e Episcopalianos; contra os Preshytcrianos, empregando os argumentos
dos Episcopalianos ; contra os Episcopalianos, mostrando que os seus argumentos suppóem logicamente o Bispo supremo ou o Pontífice.

IH. Da natureza e força d'Js argumentos
que se empregam n'eate primeiro
capitulo
2 1 • 1.º Servir-nos-hemos primeiro que tudo
da auctoridade das Escripluras, principalmente das
palavras e factos do mesmo Christo. Por quanto
reivindicamos acima (Da Verdadeira Religião, n.
97 e seg.) a auctoridade hislorica dos quatro Evangelhos; e d'aqui é-nos permittido concluir que são
verdadeiras as coisas que referem a respeito das
palavras e factos de Christo. Provámos alem d'isso que Christo fôra divinamente enviado e que por
isso mesmo a sua doutrina deve ser acceite por todos. Com rasão, por tanto, das coisas que ensinou
a respeito da Egreja colheremos um forte argumento.
Tambem demonstrümos que a religião que prégou, fóra miraculosamente propagada pelos Apostolos e seus dispulos, de maneira que a doutrina
que os discipulos primitivos ensinaram nos outros
livros do .Novo Tes/ame11lo, póde considerar-se, ao
menos quanto á suhstan(ia, como doutrina domesmo Christo.
Colheremos por tanto com legitimo direito argumentos d'cstcs livros 1. Até mesmo mostrámos
1 Obje..:tam algum Lihcracs que não .::omta de maneira ne nhuma que as palavras de Christo e dos Apostolos, cm que funda -
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que os principaes livros do Antigo Testamento foram substanóalmente approvados por Christo, principalmente os livros propheticos, cm que se descreve a gloria futura do seu reino. Podemos, portanto, usar tambem d'estes livros. Além d'isso a
maior parte d'aquelles que impugnamos, não só admittem de boamente a auctoridade historica, mas
tambem a inspiração dos sagrados livros, principalmente os Luthcranos, Calvinistas e Anglicanos. Por
conseguinte, os argumentos bibli(os tem contra clles especial auctoridade.
2'.2. Deve todavia notar-se que não deve esperar-se encontrar nas Escripturas o desenho scientifi,co e completo da Egreja: por quanto Deus não
costuma revelar dogmas d'este modo. E assim v.
gr. os mysterios da Trindade e da Encarnação,
apesar de serem fundamentaes, não foram revelados por Christo com outras tantas palavras e n'uma
unica formula, mas (orno de pouco a pouco, de
modo que, se) depois de quatro ou cinco scculos,
e que foram expostos d\1ma maneira scientifica e
acabada, sendo finalmente rcgeitadas as falsas intcrprctaçóes dos hereges a este respeito. E isto é
muito adquado á natureza humana; quer se revelem princípios quer se revelem factos 1 o nosso intcllecto é por tal modo fraco que não póde commos o nosso itrgumcnto, foram referidas quanto ;í lcttra e talYcz
que o seu sentido fo:a adulterado. Para resolver esta diffi..:uldadc
hasta advertir que os textos principaes d'ondc delineamos a constitui~·ão da Eµreja, são da maxima ponderação, strictamente connexos com o contcx to, são reforiLlos cm todos os codigos sem
mu<lanca snbstan..:ial e que foram muitas vezes ..:ita<los pelos Pa <lre~ pa'ra refutar as heresias e provar a au..:toridadc da Egreja. E
na verdade, a não se rcseitar inteiramente a auctoridade da Egreja, é impossivel admitmr que Deus perrJ?ittira q~e fo~sem substancialmente adulterados aquelles textos d onde foi dehneado o sys-.
tem~ religioso, do qual depende a salvação dos homens. E aqui
\Olta o C1rµumento .: •si error cst, ,, Te decepti sum11s».
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prchendel-os
d'um
de vista e na sua to ..
rd d
' só lance
.
ta ,1 - a e,d mas so
por
mem
da
anal)'Se , d a compa...
h
.
raçao,
a
svnt
ese,
da
illação
. ·
~
.
.
' sob 0 1.nfl uxo da
varias
circumstancias
do 1.ogar e do
luz d ivma,e das
d
tempo, d, on e resulta. que os princi·p 1·0 s. pnmeira.
.
men ~e ~.? appreh~nd1dos. implicita obscuramente
. depois sao entendidos mais explicita e claramente 1 '
O mesmo succedeu relativamente a'
.- d ·
E
· . Ch ·
.
noçao a
greJa.
nst<;> nao pregou explicitamente que ella era uma sociedade propriamente
di' ta , que d ev1a
.
.
s:r governad a pelos Bispos e ·pelo Suprem 1~
tfi ·
d .
- obscuramente
o . on.
t ce,. mas
~
as primeih d escreveu nao
.
ras
m
as
a
sua
constituicão
mostran
j
L~
l
·
b e
,
. • '
·
l o a 1:,grcJ~ so a ~orm~ d um remo . espiritual, onde se en1...ontram supenores e subdJtos ' onde os Apo~to
. 1os
e os seus successores
, . .
. gosam da suprema .nKton. b eça v1.
d.a de, sendo escolhido um d' estes
·
rr·) "r...
.. u 1...a
s1 vel e f~ndamento de toda a Egrcja .
~orem os Apostolos, quer por fm:tos qtwr
dedararam o sentido d'cstas
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. ..
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.
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• . .· .
.
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.
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.
.
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so
a
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de
Christo
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·
.
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pratH:a e os cscriptos dos Apostolos e d< s . . .
successorcs.
>. ~cu~
23. 2.º An1iellaremos
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.
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t 1:
•
' nor
,.
..
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logar, para as tradlccóes anoslolicas I>o't ·. .
. ·
·-·-- ----··-·
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·
s os cscnp-

e~~~1ptos,

palavrasp~~

1 Isto mesmo expõe-no e illustrn-o com .. mi s , .
Jv·. f/.1 Newmm1,
Dcvelo(.mcnt of Chrt"t"
o._ a1 gumentos
1
, s ian 1>o.:trmc
l o d
·~io,
ntro1.:., e . 1·11 ..; . Sclr.rw A Ch · ."
\
• , n on.
.
'
t•
n~ti.m ' polo~y, d1. J,
p. '.1·3o .
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tores sagrados não escreveram tudo o que Christo
disse: << Ha muitas coisas mais que Jesus fez e que
se cada uma d'el\as foram cscriptas nem o mundo
todo podia conter os livros que se deviam escrcveP>

1

.

Por isso os Apostolos não só appellam muitas
vezes para os _seus cscriptos, mas, ta~be1:i P,?ra
aqui\lo que ensinaram oralmente: «E assim, 1rmaos,
cstaes firmes e segui as tradicçóes que apprcndestes, quer pelo discurso quer pela nossa carta: ..
( :onscrva a fórma <las palavras sans que ouviste
da minha hôcca e no amor cm Jesus Christo •) ~.
Por conseguinte os Apostolas ensinaram aos
seus discípulos muitas coisas de viva vóz, que se
não acham na Escriptura e que comtudo pódem
servir para a intcrprcta~úo rccta das Escripturas.
Por quanto se se duvída da morte de Socratcs ou
de outro philosopho, devem ir consultar-se os livros dos seus discipulos que melhor entenderam
a 6Ua doutrina. Assim tambem se surgem duvidas
sobre a mente de Chri:>to, é conveniente consultar
os escriptos dos Apostolas e dos antigos Padres
que, ficando mais proximos ~o Mestre, e PC:r outro
lado sendo guardas seguríssimas da doutrma pnr
cllc ensinada, púdcm melhor interpretar as passa"cns duvidosas do Evangelho, ou tornar mais ccr~a pdo pcs< 1 Ja sua audoridadc a interprcta~áu
que jú era cxcgetiu1mcn.tc c~rta. Por~m. a tor~a <lu
seu testemunho crescera muito, se nao torem pou·1·· . ;;;;.:;;:;~ autcm ct alia multa quae fe.:it .lcsus, quac si :;cril><mtur per si_ngula, ~ec ipsum arbit~o; mundum capcre posse cos
qui scnbcndt sunt, hbrosn . Joan . X XI, 2 5 .
i
ltaquc, fratres, state et. tencte tmditio11e3, quas didicistis
si,·c per sermonem sivc per epistolam. !lostram .. -. Fo~mal!I habc
sanorum 1•erbor11m quac a me ,md1st_1 m fül~ ct _m dtlcct~one_ m
Chtisto .le~u ... li Tcssal. 11, 14; IJ l1m. 1. 1J. Ctr. De forttrbus
t/ieolo ,..icis. n . 7 ·
Theolosia Do~matica-Vol.
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cos, mas muitos simultaneamente do me smo parecer.
O mesmo se -deve dizer dos tºactos
.
- h• 1· st oncos,
em - quanto mostram de que modo 0 , 0 , .t d
·
' ·d f
L nLeJ o
e
eh-~isto 101 e acto entendido pelos seus discipulos, ·d
por quanto
que
admittem a dºl'\.·ma
·
~ aquelles
,
.
nao
podem
dizer
que
a re \e
, 1açao
- d.1P.·rov1 enc1a,
f . .,
.
'\tnamente
e1ta,
Jª
desde
o
pnnc
º
p
cô
·.
·
1
1
0
- l
.
, i• ra um'\crs~ me nte mal ent~nd1da. P?rém logo que a existenc1a d 1uma auctondade foi demonstrada · f ,1. . 1
., d d
d
m a. n e ,
Jª cs e entao po ercmos usar da tradicção, co~
mo argumento irrcfragavel.
24 · 3 .º Nem são inteiramente para desprcsar
os argumentos que a 1·asão natiwal deduz d . _
- a ana
. d
. d d
. .
log1a a soc1e a _e espmtual com a cívil ou de outros P01?-t<?s de vista? por quanto, não obstante a
l:_onst1tmçao da Egre1a depender da vontade positiva. ~e Deus, podemos comtudo investigar, ..-nm 0
auxilio• da rasao,
se por ventura llm <>LI ou t ro sys•
tema -~mais consoante ~u não-com a ideia ~cral
da souedade
ou com
•
.
• o fim
• - es11c,·1·
· - .._ •·11 l 111 ..
... 1) cus ·
,cve
cm vtsta quando msutmu a sol.'.icdadl' ccdcsiastic? : porque a n~ssa rasão vem de 1>cus e pódc max1ma';'ent~ ~e~virpara dcscohrir a sua vontade.
~2J. Divzsao . f .._stahdccidos estes princípios, "'ªra LOnhcccr --1u~1I e a verdadeira Egrcja, cxami~rn
remos
: 1 . 0 a nature"'a
d e·i r.ti
L' nr··i· .1
.
.
.duas
. d c01sas
.
l
... ' LOll0
Christo
·
.,
•1.., 111 ,ta . .
t OíITTC ,toa ehneada por
•
•
' - • < -~
5 LOn1
que pode se~ l:onhectda, por quanto, cxaminudas
estas convc1ucntc~1cntc, niío scrj dilfo.:il determinar q_ual das sm:1cJ~1dcs christfü; l:Ort"l'sponda ao
concc1to da Ycrdadcan~ Egreja. E na \'erJadc os
'\~clho_s theol~g<~s rcduzJr~m a dcmonstra~·<fo ui~ho
lrca a desc~11-x;ao e applrt:<ll;;io das 110/as. ditl'crinJo porem d1amt:tralmcnt1.: n crm1..:citi 1 das notas, da-

35

do pelos catholicos, das noçóes dos Protestantes,
nem podendo nós provar a legitimidade do nosso
(onceito, senão demonstrando que a Egreja de Christo fúra csscm.:ialmente fundada na arn:toridade, d is(ursa remos primeiro da natureza da Egreja do que
das suas notas .

Art. 1---Da natureza da verdadeira
Egreja
Para melhor se conceber a natureza da verdadeira Egreja, tal como foi delineada por Christo, é
necessario que averiguemos trcs coisas: 1.º Se a
l~grcja instituída por Christo, é uma sociedade propriamente dieta ou não ; 2. 0 Se na Egreja ha auctoridade de ensinar e de go1 1ernar, que reside, não no
povo, mas no corpo dos Bispos; 3 ." Se o corpo dos
pastores que ensinan~ ~governam está sob um Chefe, ou Supremo Ponttticc .
§ 1. Christo instituiu a Egreja como sociedade

26. Todos de bôamcntc reconhecem até mesmo
os Racionalistas, que Christo instituira a Egrcja
mediatamente e d'um certo modo vago e confuso,
cmquanto prégou doutrina que muitos homens abraçaram. Mas a llucstáo versa sobre se Ellc mesmo
instituira uma sm.:icdadc religiosa que se compõe
de subditos e de prelados, por meio da qual a sua
doutrina podcssc ser mais cffi..::a·zmcntc conservada e propagada. E na verdade, os Socinianos, renovando o erro dos Waldcnses, 'disputaram que nenhuma sociedade d'cstc gencro fora creada pelo
Scnhor e que nenhuma auctoridade especial fóra
1
dada aos Apostolos e aos seus successores, mas
que a E~reja nad~t mais era senão a reunião d'a-
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•

queJJes que se unem peJa fé de ma ·
nc1ra que para
'
ca da um se saI var, basta confessar a fe· d Ch' .
·
dh ·
·
.
e
nsto
sem a enr a nenhuma sociedade chr1'st - i 'T
I~
· ·- · h ·
·
a. ema ta
opmtao e OJc em dia defendida pelos rr ·1 ·
·
um arzos e
por rrmltos que se chamam Liberaes
. ..
·
'
assim
como
tam b em pe1os Cong,.egacionalistas 05
.
d·
. ' '}Uaes comtuo fiac.crcs_ce~tam que a vontade de Christo é que
os eis nao iormem uma só mas mL1 .,
.
'
as
cgre1as
'
'
d
para este modo melhor servirem a D ,
·'
2 7· These · Chr1$fo l11$fifuiu lmmed, eu~·
êgrt1jt1 COlflO

SOCltlÕaÕ~

re/lglosa

dlsf/~a~am;'lf,S~

a

. ª .Y·
7ª· fªltstonca-

nagoga. para propa1ar a sua do~frl
mente é certo, theologzcamen/e é de f'é.
28. Declara-se:
·

~

(1) Christo
'instituiu a Egre1·a isto e· ·t· 1.
·
. d
'
, es acie1cceu
os seus t un amentos determinou 0 fi
.
.
.
'
m e os íllCIOS
e umu os seus membros por meio de . 1
. '
culos; porquanto, como diz S. Thon1"zt1 gunlsl· ~·m. ·
"
(•e e Jns
lltUiu alguma coisa que lhe dá forca . -, ..
.~ .
, e v1gor., a e
d
d
na ver a e rmmediatamente isto ; . .
d, .
·
'
L, st m me rn
rem outras pessoas, mas directamente,.
.
< · d d ·
... pe1 se
apesar e erxar aos Apostolos e ·11 is . . .
. '
• · seus SlKCcssorcs, o munus de determinar e ai1 crfci,·o·ir .. d · '. ..
···--- - -- -

'

1

•

L.1

a \ ez

.Cf. P.us,1glic1, lih. li, .-. 1 ; J·i-.m·din oh . .
.
.'1.1;c/"1; n. .t2:! e scg.: P(•sdt. 11 . :;,,:,e"~'·./ 1111 ; "'· rh. 11-111;
1•1·, Billnt
rh
1·
.
\
'
.
·
1
_
.
.
·
~··
··
"r<'d1t,01>.
·ir
r
- .
. . .. in1r1s, o l. i...lt. Pí'· '' '"-Ih ..
.. ..
l ..
~cg; ./,;mi>, Ecdc~i~~IÍ•al f'olirv Jc.:r · j. ·ll ,' -'.''· ·~ · ·, l' sei.;.. 'r ! e
f cst . 1lo\•23,c 1, r· :;il. e se~ .. ·'
. ' "'" 11 • 1 hL"Oloi.;1c du N . .
2 Est'.' verdade e dssrm rmplicitdmentc r
.. .
'!Ti!O (Const11. de Ecdesià Christi Proem > . r W'~·' 1 il rcJn l .1tiEp1scopus ammarum nostrarum ~t s· l 1. e· · " astor actcrnus ct
ne
'
· a. u.- 11eru111
· ()rus
,. re~ne re dd eret, sanctam aedili.-ur
. .1 . .. reri· envir"
, 10111~
1.<<
vclu11
l
1> · ·
·
t.:
e:s1.un
•
.
m l on!o cr v1vcnt1s fidefcs omncs u 11111
· . f(ft-crc,·11
.
• m qua
1 1 ct l'ar11at1s
vmculo coottncrcntur•. Antes Jc dcmonstr··
~ "c.
Ja Egreja, citamos os dccrct~s do
·lrJl~llS a 111foJ!íhilidadc
1
tos
·
,·01110 ·
. mas· como expos1dio
authcntici .id·i ' t'otr'r nao
·
.•1r~umen 1
tu1. ~-ão da Egrcia
· .:omo· liOCÍcJade tanihcm
' • ' é ílllll
i:;r11oh
•
\ ·
... •li
'ª·'
ms11-·
crtEª por Lefo X111, Encvcl. lmmort,r!e ne/(''c cntl·1.1~~ntc
dcs1
!>e e
A.rt.r Lctmis Xlli. , 0 L 11, p. '·'" ed 'll~·~·rl,~~ 1-:.~~~·
como
Jlk 1nst1t111t ah·~111d, qm dat 1;·i rol'llr . 1 .· .' 1 ,.
1 11 , . q.
t h eo.
a. :z .
~
'li tu tem. Sum,

r ,.:

"''°

ros

"i·

'.~7

mais as coisas que substancialmente tinha delineado.
(•) Sociedade religiosa ; porquanto sociedade
é a reunião de muitos que tendem para um fim
commum com as forças unidas . Portanto, para a
sociedade são precisas tres coisas: uma certa multidão de entes moralmente unidos uns com os outros ;fim commwn para o qual tendem por meios
determinados; e finalmente algum vinculo, pelo
qual moralmente se unam e conspirem para o mesmo íim; o qual vinculo na sociedade, çujos mcmhros gozam de intclligencia e de vontade, nada mais
pode ser senüo uma certa aucto1·idade moral pela
qual os memhros se dirigem ao mesmo fim por
meios determinados. Porem a sociedade cujo fim
é promover o culto de Deus e a salvação dos homens~ chama-se relif{iosa, para distinguir-se da socieJadc civil, L·uju lim é o hem temporal. Porém,
se esta sociedade é ou nfio perfeita, isto é, completa, Jc maneira que seja independente de outra sociedade, ahaixo se examinarü.
(C) Distl'11cta da Synagoga; cujas palavras são
accrescentadas contra os que, com Salvador e
outros Hacionalistas, attirmam que a Egreja não
estivera primitin1mente separada da Synagoga.
(d) Para propagar a sua doutrina; com, estas palavras se dedara o fim especial intentado por Christo; porquanto, querendo cllc que com a sua religião se promovesse o culto de Deus e a salvação
dos homem>, instituiu a sociedade religiosa, com o
fim de, mais efficazmente, se conservar e diffundir
por todo o orbe a doutrina que elle mesmo tinha
prégado.
29. Prova-se: 1.º Pelos varios nomes que na
Esl'riptura se dão á Egreja .
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(A) Elia é muitas vezes 1.'.hamada rei110 dos ceus
ou reino de Deus: o primeiro nomt:, que muitas vezes se encontra em S. .1.lfatheus, designa quer a origem, quer o fim d'este imperio, o qual, na verdade, baixou do ceu e tende para o ceu ; porém o segundo que é tornado por alguns Evangelistas, denota o auctor ou ou Rei d'estc irnperio, isto é, Deus.
Já no V. Testame11to o Messias tinha sido ;.mnunciado como rei espiritual, cujo reino seria perpetuo:
«Multiplica-se o seu imperio e a paz não tení tim:
sentar-sc-ha sobre o solio de David e sobre o Sl!ll
reino, para continuai-o no juízo e na justiça, agora
e para sempre 1> t.
Porem no N. Testamento a coisa é declarada
por muitas vezes pelo mesmo Christo: "O reino
dos ceus é semelhante a um grão de mostarda .. .
o reino dos ceus é semelhante ao ft:rmento ... o
1·eino dos ceus é semelhante n um thesouro escondido»!!, ~te. :\''estes e n'outros togares semelhantes, o Senhor falia evidentemente da sua religião e
compara-a a um reino. Porem, para se t!ntendcr
que esta sociedade não é temporal, mas espiritual
e sobrenatural, accresccnta: uO meu reino não ~
d'cstc mundo» 3• Tracta-sc comtudo do reino Je
C.:hristo na terra, dizendo-se em muitos logarcs,
que o reino dos ceus abrange os bons e os maus:
((O reino dos ceus é scmclhan te á reJc lafü,:aJa ao
mar e que junta toda a variedade de peixes; e tcnt
Multiplicatur ejus imperi111n. ct pa.:is non erit tinis: super
solium David, ct super regmm1 cjus sellebit, ut confirrnct illud, ct
corrobor_et i~.iu.Jic.io ct jtistiti;l, amod.'' et 11~quc in s~·mpi,tt·rnun:i.
Isa. IX. h e scg., cl. Jerem. XXXlll, ~, J>a11. li, 44- Ahos textus vide ap. Franre/111, th. 1;.
·
~ Sinulc est .1·eg1111m co1'lor11m grnno ~inilpis .. . Similc est
1·egn11111 co~lor11111 termcnto . . : Si.n.1ile cst reçnr1111 coclo1·um thesnuro absconduo ... Matt. XIII, .!1 1 33, 44, 4i• ~ ... ; XXl,4.!; Luc. XIII,
1 X. 20, rz11, etc.
· :i kegnum mcum non cst de hoç modo. Joa. XVIII, 3<i.

'.~~)

do-a tirado para fóra depois de cheia, e estando
sentados na praia, escolheram os bons para dentro
de gigos, e os maus atiraram com elle.8 fora,, t .
Porem o reino é uma certa sociedade de homens que tendem para um fim commum sob o regímen dos superiores, por meios determinados. Logo a E~reja é uma sociedade do mesmo genern.
Confirma-se cgualmente por se chamar cidade de
Deus: ,, E chamar-te-hão cidade do Senhor, Svão
do Santo Israel,, ~. Habitarei no meio de Jcrusalcm
l! .1 erusn lcm serú chamada cidade da 1'e1·dade" :i.
Porquanto cidade suppõc reunião de cidadãos rcctamentc ordenada.
(8) Chama-se alem d'isto, casa de Deus, aprisco, rebanho: "Para que saibas de que modo convcrn que vi\':.1s na casa de Deus, que é a F:grej11 de
Deus vivo» 4• "Eu sou o hom PastJr e tenho outras ovelhas que niio súo d'l!stc aprisco, e é ncccssario que as guie e ouçam a minha voz, e se faça
um sú aprisco e 11m só pastor» 5 ; (<Olhae por vós e
por todo o reba11ho no qual o Espírito Santo colJocou os Bispos para governar a Egrcja de Deus •l 1;.
E com ctfcito, a casa é um cdificio formado de
muitas pedras, e os que n'ella moram, constituem
Símile est rcgnum coclorum sni,.:enac missae in mare et c:x
<]Ullm implc:ta essct, eJu<:entcs, ct secus littus sedentes, elo.:i.;crunt bcmos in vasa, ma/os autcm foras miscrunt. ,\tatt. X Ili, +i; i:f. ihid. 3i-+·1.
i
Et vocabunt te ci1,i111te111 llomini, Sion Sancti Jsrnd. Isa.
L.X. 14.
3
llabitnbo in mediu Jcrusalcm, et vocabitur Jcrusalcm civitas veril.ztis. Zach. VIII, 3.
1
lJt scias quomoJo oporteat te in domo Dei conversari,
c1ua<.' cst J.;cc/esia Dei vi vi. 1. Tim. Ili, 15.
:. Ego sum Pastor bonus ... et alias oves habeo quae non
sunt ex hoc ovili : et ilias oportet me adducerc, et vocem meam
audicnt, et fiet 1mum ovile et unus pastor. Jo.-1. X, 1+-16.
. i;
t~ttendite vohis et uni,:erso g':egi in. quo vos Spiritus S.
posmt cp1scopos regere Ecclesiam Oc1. Act. XX, 28.
1

011rni ge11l'l"e pisi:i11111 ;;ongrci.;anti: quam,
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lll_:'la fon?ilia, sob o regim~n do pae; aprisco suppoe mmtas ovelhas reunidas sob um só pastor;
tamben? r_ebanho, ~ que presidem os bispos, denota m_ult1dao xeduz1da á unidade pela auctoridade .
Por isso o stipre?lo Pastor das almas entregou aos
Apostolas, espec1aln1entc ao seu chefe, o poder de
apascentar~ de reger o rebanho: «Apascenta os
meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas)) •.
logo este rebanho formará uma verdadeira sociedade.
.

(C) Diz-se tambem c01po de Clm"sto: "Deu o
mcsf1_1o (Christo) por cabeça sobre toda a Egreja,
que e o corpo d'el/e mesmo» 2 . E, na Vl'rJaJe, assin
1
como no corpo ha diversidade de mcm bros e de
of~cios em ca~a um d'ellcs~ assim ha egualment~
unidade orgamca 1 por isso qul' todos e cada Uff\
dos membr?s estão unidos á cabeça da qual derivam o movimento e a vida. Logo a Egrcja é cgualmente um todo organico feito de diversos membros .q~e se unem á cabeça, que é ( :lwisto, mas nãclt
mult1dao de congregações mutuamente. inJcpendcntcs umas das outrns.
_3o_ :.!."D~ m~sma doutrina de Jesus Clwúto, quea l:gre_;a como verdadeira sociedade religiosa. Por4uanto os trcs elementos acima cnnume.

msltlum

rados para formar uma verdadeira socicJaJc, encontram-se na EgreJa de Chrisro, e por prupria instituição de Christo:
·
(1) A multidão dos lieis moralml!ntc reunidos
uns com os outros, porque Christo determinou os
subditos d'csta sociedade, yuando mandou os AposPusce ag.no~ rneo_s, pas::c oves meus, Joa. XXI, 1.'>-17.
lpsum ( Ch~1stum1 ded1t l'ap111 super 01m1e111 Hcclesiam
q~aeIJ.cst t'Orp11s 1ps1us. f.phes. 1, n-23 ; cf. J f.'ur. XII, 'l/ ; Ephes'.
1\'
;

41

tolos prégar o Evangclhn ª.toda a 1.Tcatura, e ~:
signou o rito, isto é,? ~apt1~m'!, pelo qual.~~ d1:--~
cipulos (Onvcrtidos a te chnsta se uggreg.issem a
Egrcja: «Ide portanto e ensinae todas ~s gentes,
baptisando-as em nome do Padre, do Filho e du
Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos mandei»•.
. Porquanto todos os homens são ~ha~ados a
formar uma unica sociedade : a clles e pregado o
mesmo Evangelho, sflo iniciados pelo mesmo haptisrno, e devem obcdc(cr aos mesmos pastores,
como logo provaremos.
.
(I') O fim proprio e commum, .a saber, a gloria
de D~us por Christo e a salvação das almas. p~la
fé e pela observanóa dos mandamentos de. l:lmsto corno consta das palavras Euntes ergo etc
' Alem d'isto Paulo, explicando a rasão porque
Christo instituira Apostolos, evangelistas, doutor;s
e pastores, dá esta rasão : '.' 1:ara. a consumm_a_ç~o
dos santos, para a obra Jo n!mtsteno, para a ed1fü.:~-~
cão do corpo de Christo; ate que to~os l'.hcgucmos .t
~midade da fé, conhecimento do Filho ~e Deus, a
estado de varão perfeito segundo a meJ1da da cdadc l'.ompleta de Chri~to». t
,
.
. . .
.
•
Porquanto~ a rasao p<~rquc Chnslo. mst1tl_11.u ~
Egrcja, é para todos se t~lzc~en: santos, pert~~tus
com a perfeiçáo do propno Chrrsto, com a me~i:n.ª
fé se unirem no Evangelho, e por este mod? glon_h quem a Deus por Christo. E isto mesmo Já Chns- .. 1 F
t , 5 er 0 doce/e omnes gentes, baptizantes eos in n'?. 1) atns
-~n e"'t rL'"l$J.
mine
i 1 ct Spiºritus sancti ' docentes eos servare omma
uaecum ue manda\'i vobis. Mali. XXVl_ll, 1,8 ~ si::g._
.. .
._
q
?
consummationem sanctorum, tn opus mm1ste~11, 1~ aed1
fc·itionem cor oris Cliristi: doncc occurramus º!1mes 1n umtalem
fld~i et ªffnit~~Jis F"il(i pei, in virum p:rtectum, in mensuram attatis plenuudm1s Chr1su. Ephes. IV, i 1 12.

,.\ld
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to o tinha declarado ; porquanto depois que ordenou aos Apostolas .q ue prégassem o Evangelho a
toda a creatura, accrescentou estas palavras: ((Todo aquelle que crêr e fôr baptisado será salvo ; porém aquelle que não crêr será condemnadoJ>. t Logo a Egreja foi instituída para attingir um fim proprio e commum, a saber, a salvação das almas por
alguns meios certos, a fé, como disposição interna,
o baptismo como meio externo, pelo qual os fieis
visivelmente se aggregassem á sociedade fundada
por Christo. Estes meios são os mesmos para todos. «Um só corpo, um só espirita, assim como
fostes chamados n'uma unica. espC;rança da vossa
vocação. Um Senhor, uma fé, um baptismo». 2
(C) Uma certa auctoridade moral pela qual os
membros da Egreja se unam mutuamente e constituam um unico corpo; porquanto, Chr,isto escolheu doze dos seus discipulos, que chamou Apostolas, e preparou-os para o apostolado por um modo
especial, com a palavra e com o exemplo, e os mandou prégar, primeiramente, aos israelitas, .depois
a ,todas as gentes ; deu-lhes o poder de fazer milagres, para com elles confirmarem a sua prégação ;
fel-os participantes da sua auctoridade, quer para
ensinar quer para fazer leis, de maneira que se deve tributar a mesma obediencia a elles, como a si :
((Chamou os seus discípulos, e escolheu doze de
entre elles que chamou Apostolas». 3
Convocados porém os doze Apostolas, deu-lhes

virtude e poder sobre todos os demoni.os e par.a
curarem enfermidades ; e mandou-os pregar o re1110 de Deus ... 1 «Foi-me dado todo o poder no ceu
e na terra. Ide por tanto, ensinae todas as gentes,. . . ensinando-as a observar tudo o que eu ~os
mandei ... 2 Quem vos escuta, escuta-me a mim,
quem vos despreza, despreza-me a mim . Porém
aquelle que me despreza, despreza aquelle que me
l'llVÍOU». 3

Mais ainda, escolheu um para presidir ao colleµ;io dos Apostolas, Pedro, o qual~é c~mo ª.pedra
sobre a qual está edificada a sua EgreJa, CUJ? rnu1111s é receber firmeza da fé do mesmo Chnsto e
dnl-a aos outros Apostolos e o qual deve apascenlar lodo o rebanho, os cordeiros juntamente com
w; ovelhas. 4 D' estes e outros textos que abaixo adu1in·n1os (n. 37 e seg.) e mais Ia:gam.ent~ ~xpore11H 1s vê-se claramente que Chnsto mstJtmra um
vi·rd,adeiro magisterio ou uma verdadeira auctorid11de pura prégar a sua doutrina po~ toda a pa.rte,
pro111ovcr a observancia das. suas leis, e por isso
11 wsmo para conservar a unzdade en~re os membr.os
dn s11a l•:grcja: ((Para que todos seprn um, assim
, n1110 tu, Pae, és em mim , e eu em ti, para que el1, .., mesmos sejam urna coisa em nós, para que o
1111111do creia que tu me enviaste». 5
1 <:onvocatis autem duodecim Apostolis, dedit illis virtutem
'" l"''·"'tutl'111 s1~pc1· omnia daem.onia, et ut languores curarent; et
111hll 1ll11s praed1carc regnum Dei. Luc: IX, 1-2.
.
·1
11111:1 cst mihi omnis potestas m coelo et m terra . . E untes
,., 1-\" d11,·1·tc rnnncs gentes ... docentes eos servare omma quae' 1111111111· 111<111davi. M~11t. XXVl!I, 18 e ~eg..
. .
.
.
1 t)11i v11s audlt me audn, e! qL~l _vos spe1 mt, me spermt. Qu1
,111 1o· 11 1 111<· 'i'crnit, spcrnit eum qm m1s1t me. Luc. X, ~6.
1
:\/,111. XVI, d-1< 1 ; Luc. XXII, 3·i ; Jo.a. XXI, D-17 ..
1
•
l 11 1111111t•s 111111111· sint, sicut tu Pater 111 i:ie, et ego 111. t.e, ~tt
PI 1i••11 111 11ohi' 111111111 si11t, ut crcdat mundus qrna tu me m1s1st1 ..
,/,,,, )iVll, ·11.
A

1 Qui crediderit et baptizat.us fuerit, salvus erit ; qui vero
non crediderit, condemnabitur. lvlarc. XVI, 16.
2
Unum corpus, et unus Spiritus, sicut vocati estis in unâ
spe vocationis vestrae, Unus Dominus, una fides, unum baptisma.

Ephes. IV, 4, 5.

3 Vocavit discípulos suos et elegit duodecim ex ipsis quos
et Apostolos nominavit. Luc. VI, 12-13; cf. A1arc. III, 13-1+
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CAPITULO I

DA INVENÇÃO DA VERDADEIRA EGREJA DE CHRISTO

Logo na Egl-eja, tal qual foi constituida por Jesus Christo, encontram-se todos os elementos desejaveis para formar uma verdadeira sociedade religiosa, e não pode por isso mesmo adrnittir-se que
seja licito a qualquer formar congregações, mutuamente separadas e independentes .
3 I. 3. 0 Do modo de obrar dos Apostolas, quando estabeleceram a Egreja. Os Apostolos comprehenderam, na verdade, a mente de Christo, e obedecendo cuidadosamente aos seus mandados, constituíram a Egreja como sociedade. E' permittido
distinguir tres estadias na Egreja nascente.
(8) No primeiro estadia, o Evangelho foi prégado sómente aos judeus, e, na verdade, muitos se
converteram á fé ; e Pedro mandou que se separassem da Synagoga, para formarem uma sociedade propria e especial: « Retirae-vos d' esta geração
depravada». t E reuniram-se n'aqúelle dia cerca de
tres mil almas».2
E' por isso que tem os seus ritos especiaes,
principalmente a fracção do pão, 3 ou a celebração
da Eucharistia; e apesar de então se reunirem no
templo para orar, nenhum dos restantes (isto é, dos
não convertidos) ousava juntar-se com elles. 4 Porém os nov'os convertidos formam um corpo moral. «A multidão dos crentes tinha um só coração
e uma só alma». 5 E esta unidade era conservada
sob a auctoridade dos Apostolas que visitam os
fieis para os conservarem na fé ; cujo munus era
especialmente desempenhado por Pedro, príncipe
Salvamini a generatione istâ pravâ. Act. II, 40.
Et appositae sunt in die illâ animae circiter tria millia.
Act. II, 41.
3 Act. II, 41.
4 Act. VI, 13.
5 Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima
una. Act. IV, 32.
1

2

los Apostolos, do qual se diz: «Aconteceu que Pelro quando ia visitar a todos, fosse vêr os Sant~s
1ue moram em Lydda)). 1 E na verdade, como mmn bem o nota Chrysosthomo : c<Era como um che·c que andava vendo tudo, examinando as dasses,
1 parte que estava reunida, a que estava provida,
2
! a que carecia da sua presenç~ ».
.
•
(b) Porém no segundo estad10, o Evangelho fot
1régado não só aos Judeus mas tarnbem aos Genios; isto é, Pedro, advertido por divina revelação, ·
1aptisa o centurião Cornelio, 3 e por este modo ab.re
1 porta a todos, de maneira que já não haverá dtsincção entre judeus e gentios. Já desde então, os
liscipulos de Christo «fallaram tambem para os
~regos, annünciando-lhes a Nosso Senhor Jesus
'.hristo» . 4 Muito principalmente, porém, Pedro e
l ~arnabé, eleito para este munus pelo Espirita San' 1, n e com grande fructo, porque rio seu regresso
1 /\nthioquia referiram ccas grandes coisas que. o
..:.l'11hor obrára com elles, e a rasão porque abnra
6
1 porta da fé aos gentios>>.
Augmentando-se po1~111 o numero dos Gentios convertidos, alguns Juk11s, adherindo ainda com demasiada tenacidade
1 ki mosayca 1 quizeram que fossem circumcidados
· q11e observassem a lei de Moysés, oppondo-se
l '111 do e Barnabé.
/\ questão foi deferida aos Apostolos, os quaes
1 l':ictum est ut Petrus, dum pertrm1sirel universos, deveni-

'!ui hahitant Lyddac. Act. IX, 3:i .
., ( l11asi , ux circuibat, ordines considerans, quae pars esset
, nui\1111at:;, q11:il' orna ta, quae sml praesentià egeret. S. Chrysost.
111111111. ... 1 in A.:t:i, n. 1-:!.
' .kt. X, 1-..1.X.
·I l .rnludiantur ct ad Graccos, annuntiantes Dominum Je""" . lrt. X , '!.(> .
. Ir/. X111 1 ·•.
.
.
1.111:111t:i 1<',·1:;sl'f 1>cus curn ilhs, et qma aperuisset Genti/o111 n:, 1111111 fio.lei . . lei . XI\'.. '!(i.
.
'' 1 .1d ·,:111c"t11s
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CAf>lTÚLO 1

no p~i~e~ro concilio de Jerusalem não hesitara
em dmm1r
auctoritativamente
, .-.l,
. a ~ questão
d
.
. ,
, e Cil\
ram aos irmaos e. Anth1oqma, Syria e Célicia u
decreto peremptono c<:~cebido nos seguirites te
mos: ((Pareceu ao Espmto Santo e a nós». 1 E r
verdade, d'estas pata:r~s e do modo de obrar de
Apost?los consta clanss1mamente, que os christãc
nao so formaram uma sociedade nov·',
· t
1 nia
• s anbem reconheceram a auctoridadc dos AJ)O ·t J ·
I'>
.
.
como d .tvmamente
constituída.
(1) Porém no terceiro estadio a saber dc ·· de
'
'
s
~
eonc1·1·1.0 de J ~rusal~1? ~té á .morte.
dos Apostolo~
~ Egrei~ esta\a m_u1t1ss1m~ d~1fund1da entre os gen
tio\ ate mesmo fora dos hmttes do imperio Roma
no? e real~ente s~gundo a norma d'uma verda .
de1~a e gem~ma S·Xtedade. :"J'ella cncontrn-sc, cone1fe1to, a ·i:::
unidade
de
fé, a unidade de sacr·imcnt
.
•
•
•
o~
e d~ sacnuc10, a~s1r:n como tamhe111 a unidade d<..
regtme n: :< ~m so Senhor, uma sei féi um sr'i baplis3
mo. . . Nos temos um altar, Jo lfllal os ministros
do Tabernaculo~' não tcem faculdade de comer. Todos fomos bapt1sados no mesmo espirito para ser~o_s u!11 ?1~smo, corpo, _o u sejamos .luJeus ou Gent1osn. v_anas r,grei~s formadas cm varias regiões
commurncam entre si, e chama-se a con/i·aten;idade que ha 110 1111111do; •i l'Dmmunicam ta~nbem com
os Apostolos, com Christo cabc<;a e com t> Padre:
«Para yue tambc.m vós tenhaes sociedade comnosco, e a nossa sooedade seja l":om o Pae t~ seu Filho

ºº

- ·· - -

-·- -

!

-- ~

Visum cst Spirit~1í s;inçto ct nohis . ..tct. '(V,

,'-(,

2
l Cor. IV, _1 7; f.oloss. 1, (i; R.0111. 1, x.
lfnus
Dommus,
11n,1
fid<'.Ç,
111111111
bapti.\ma.
!--:piles.
IV
1
ffabcmus alture dt: 4uo cdere n<>n habt:nt )rn , . ' 4 · ;
tabcrnaculo deservi11n1. F-lehr. X Ili, 10 .
l kstatt::m qu.
' ln uno spiritu omnes "º' ;,, 11ir11m '""PIH 1 . ·. ·

sivc .lmf;1ci, siVL· licntilcs. /
~ l T'ct,.. V, ~-,.

r:rw . .\li,

ii .

l·IJl!llati

su nrn;,
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Jesus Christo». 1 Porém esta constituição organica
não se apresenta como uma invenção humana, mas
como rnisa instituida pelo proprio Christo: «E ellc mesmo (Chri~to) fez a uns certamente Apostolos,
a outros Prophetas, a outros Evangelistas, a outros
Pastores e doutores para l":onsummação dos Santos ... para edificar o corpo de Christo, até que
todos cheguemos á unidade da fé e rio conhecimento do Filho de Dcusit . ~
Logo os Apostolos, que eram na verdade optimos interpretes do Mestre, julgavam a Egrcja como
uma sociedade divinamente instituida e que lhe fôra entregue o munus de a constituir e estabelecer
sob forma de sociedade. O que aqui apenas esbocamos desenvolvei-o-hemos mais difusamente no
'
'
paragrapho seguinte (n .. :~4 e seg.) onde foliaremos
da cxistcncia da auctoridadc suprema para governar a Egrcja instituída pelo proprio Christo.
32 . :~ . º Tambem se persuade por analogias e
co11 ve11ie11cias.

(A) Porquanto, Deus, como Jiz o Doutor Angelico; 3 a toda a creutura, até mesmo ao homem,
prove segundo a sua condiçéfo. E na verdade, L~
condiç<io do homem o ter nascido para a sociedade, e consc~uir mais facilmente na sociedade muitos bens e rcpcllir mais ctticazmente muitos males.
E', pois, conveniente que a religifü> de Christo tenha a forma e natureza de sociedade, para que
os christãos com firmeza reunidos juntamente e
1
l.lt et vos so..:ietatem hahcatis nohiscum, et so..:ietas nostra sit cum Patre et Filio ejus Jcsu Christo. l Joa. !, 3.
i
Jpsc 1Christus) dcdit quosdan~ qui~em Apostolo~ ... alio_~
aut cm pa s to re., ct do..: tores. · !º aed1~..:auonem _corp_or1s_ ~~nst1,
doneç o•çurr;1mus omnes 111 u111tatcm hdc1 <.:t ;ir:;mt1om~ fo !ln Dei .
}:"pires. I\:, ~ 1- d. . -·
.
..
J .S. T!wm. <4. Gcnul. 1. IV: e. ~ ti.

http://www.obrascatolicas.com

CAPirULO 1
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dirigidos pela m1doridadc legitima, observem com
mais segurani;a a doutrina e as leis do Mestre, e
assim gosem mais seguramente dos bens por Ellc
l:onfcridos.
A sociedade porém não póde subsistir sem auctoridadc á qual todos obedeçam : aliás as dis sen~ões perturbariam a breve trecho a paz de todos,
e poriam cm risco a propría existcncia da sociedade . E nem a sociedade religiosa carece menos de
auctoridadc: sendo as mentes Jos homens naturalmente inclinadas a seguir varias opini{>cs, faltando o vinculo l:ommurn da obedienl:ia 1 haveria
tantos modos de sentir quantas as cabeças. Logo
requer-se uma auctoridade commum.
(8) Isto mesmo confirma-se pela analogia com
o Velho Testamento. Porquanto a religião mosayca, segundo o que fica dicto no Tractadu da Religião, era sombra e figura da religião christã, foi
uma verdadeira sociedade, onde havia distinc~·ao
de leigos e de levitas, de subditos e de superiores,
de docentes e discentes. E não era na verdade conveniente que a Egrcja fosse inferior á religião mosayca; mas antes era dcl:oroso que fosse urna sociedade mais cxcellentc e instruída de meios perfeitos para conseguir o seu fim.
:n. 4." Por isto, não é difticil resolver as dUJimlda -

dcs dos adversarius.
(A) Dizem os U11f/,i1·ios e os l .ibn-.u•s, que Chri'>tu
ensinara doutrina, mas de maneira ne11ht1m;1 fumLira
uma sociedade, e qm: a Egrc ja fôra instituída J "um lll•J do humano pelos seus discipulos sub fórrna de socieda Je para mais facilmente se conservar e propagar. 1\ estes responderemos, que Christo instituira verdadeiramente a Egreja, quando elle mesmo escolheu os Apostolas
e lhes deu o poder de ensinar a todos e de governar os
que abra çassem a fé como acima provámos : porquanto
instituida a auçtoridade que preside aos fieis, por issl1

4q

mesmo se institue a sociedade ; e depois os Apostolos,
formando varias egrejas e ligando-as por vinculo commum, nada mais fizeram senão executar os mandados
do Mestre .
(8) Affirmam outros com Salvador·, que Christo não
instituira uma ;-;ociedade distincta da Synagoga, tendo
clle e os seus discípulos observado santamente os ritos
mosavcos, e não tendo sido o Evangelho pré~ado aos Gentios, senão por Paulo e os seus companheiros.
Confessamos na verdade, que a Synagoga fôra figura e preparação da Egrcja, e por isso a mudança d'uma
parti outra não foi mudança d'uma religião falsa para a
verdadeira, mas d'uma forma da verdadeira religião para outra, e por isso não se fizera subitamente, mas grndu;tlmente, rara que os .l udeus mais facilmente fossem
conduzidos ;í l .ci Nova.
11) Comtudo, apesar de Christo observar os ritos
mosavcos por motivo de pnidencia, caridade e obedicncia, distinctamcnte annunciou desde o principio da sua
vi d.a .1:ublica:.q11c havia de estabelecer u~a ~ova forma. de
rchg1ao: "t-, chegada a hora cm que vos nao adorareis o
Pae, nem n'cste monte nem cm Jerusalem ... mas a
hora vem e agora é quando os verdadeiros adoradores
hão-de adorar o Pac em espírito e verdade» 1•
Depois predisse a destruição da cidade e do templo,
ét nova Egreja por elle fundada, o novo testamento que
devia succedcr ao antigo, e que abraça não só os Judeus mas todas as gente~, como j<i o provümos ~.
( )s mesmos Apostolos observarnm, na verdade, alguns dos ritos mosavcos, para n<io escandalisarem os
.T udeus, mas q uandu- os novos convertidos da seita dos
Phariscus quizcram que os gentios obscrv;1sscm H lei
mosayca, o mesmo Pedro declarou abertamente no Con ·
'

"Vcnit hora, •1ua nJo nc,1uc in mnntc ho -:, llC'fllC in .lcro Jdoraliitis Palr.::m . .. ,cd 1 enit hora ct mm<: est, qu;m ·
Jo , vcri ddoratorc ; .idornbunt l'atrt:m in sriritu et vcri1<1tc .. .
Joan. IV,:i.r-23.
~ Cf. Luc . XXI, S e scg ; Math. XX!V, 1-:2 ; l\fath. X VI,
1S-1q; Luc . XXII, :w; .Math . XX VIII, 1() : Isto demonstra-o especiiil o auctor Ep. ,1.d H~bmeos (VIII, 1i - 13 ) onde diz : «Dict:n~o
autem no1•11m vetcrav1t pnu~ . Quod 11utem <inllqU•ltllr et senes llt,
rrorc intcritum est .. . Vc o lJlll' Ji ;;~ (' lllO \ n,1 thC ' C e no Tr ' d,t
l'n-d . Rdig . n. !:-;:; .
Thcoloi;ia Doi;mali.:a-Vol. ·~...
.J

'º" mi,,

•
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CAPITULO t
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cilio de Jerusalem que taes ritos já não eram de maneira nenhuma obrigatorios: «Logo porque tentaes agora a Deus, pondo um jugq sobre as scrvizes dos discipulos, que nem nós nem nossos pacs, podemos suppor_tar? Màs nós queremos que pela graça de Nosso Senhor Jesus Christo somos salvos' 1•
(b) Tambem é verdade que, desde o principio, Pedro
não prégou o Evangelho aos Genti)s, porque apesar de ter
ouvido da bôcca do Mestre, que o Evangelho havia de
ser prégado a toda a creatura e no universo inteiro, ou
não entendeu bem estas palavras, ou estava hesitante ácerca do tempo em que devia ser iniciada esta prégação. Porém certificado d'isto p~l a Yisão, baptisoú o
centurião Cornelio e a sua familia 2 • E depois annunciou
a fé a todos, até mesmo aos Gentios.
(e) E é, finalmente, verdade que os primeiros chris·tãos se reuniam muitas vezes no templo para orar, já
porque a isso estavam costumados, já porque , segundo
a doutrina de Moysés, Deus póde ser adorado em toda
a parte. Porque antes de se aggregarem á Egreja, eram
obrigados a crêr em Christo e a receber o baptismo.
Além d'i sto faziam reuniões em separado, quer no portico de Salomão, quer nas suas proprias casas, e alli tinham ritos especiaes, particularmente a celebração da
Eucharistia, como o provámos no n. 0 32.
Tambem consta, que Já desde o principio a Egreja
de Christo fôra distincta da Synagoga. Sendo, porém, o
mesmo Deus adorado pelos judeus e pelos christãos , .e
observando uns e outros os mesmos preceitos moraes,
com pequenas alterações, e devendo a no va religi ão, por
mandado de Christo, ser annunciada em primeiro Jogar
aos Judeus, não é para admirar que a separação da
Egreja, da Synagoga, não fosse tii.o completa de sde o
principio como o foi depoi~.
34. Corollarios. 1. º AEgre.fa é sociedade religiosa ,
espiritual e sobrenatural. E' certo 3 • P orquanto a natu-

reza d' uma sociedade determina-se pelo fim para que
foi instituida. M as o fim porque foi mstituida a Egreja
llc Jesus Christo, é religioso, espiritual e sobrenatural:
religioso, por isso que a Egreja foi instituida P.ara propagar e guardar a religião do mesmo Christo, segundo
aqúetlas palavras : «Assi!TI como. meu Pae me mandou
eu vos mando ... Ide, pois, e ensmae todas as gentes ...
ensinando-as a observar tudo quanto vos mandei )) 1;
não é outra e.o.isa mais que a religião christã, em con"o·eto; espiritual, sendo o fim designado a ~sta sociedade a sanctificação e ao mesmo tempo a gloria de De.L:s
(acima n . 3o, b ); ·sobrenatu1·al, por isso que a sanctifí·
cacão e salvacão das almas pela infusão da graça, po r
méio dos sacrámentos, é alguma coisa que supéra a esscncia, as exigencias e as forças naturaes . do homem.
Logo a Egreja ~ uma soc~e~ade religios~, espiri~u.a l
e sobrenatural, inteiramente dtstmcta da sociedade civil.
I•:' porisso que Leão XIII disse: ((Esta sociedade, apesar
de ser composta de homens, do mesmo modo que a sociedade civil, tOdavia em rasão do fim que lhe está determinado e dos instrumentos de que se serve para conlicguir o seu fim, é sobrenatural e espiritual» 2 • (Encyclil.'.C1, lmmortale Dei, 1 c. )
.

1 «Nunc ergo quid t entatis Deum, imponere jugum super
cervices discipulorum, quod neque patres nostri, neque n os portare potuimus? Sed per gratiam Domini J esu Christi cr edimus salvari, quemadff,odum et illi» . Act. XV, i o -11.
2
Act . X, 9-48 .
.
3 P.1m1glía, oh. cit . lib . III, e . .+5; ~\fanalla, n . q.7 ~
seg .; De Groot, q. ll, 3.

51

2.º A Egrcja c!iristã propriamente cfita, po~e
concebida na vida de Clznsto, nascida no dza
3
,.111 que morreu, promulgada 110 dia do Penteçostes • ~i
~o: a E'p;r~ja chnst.ã propriam ~nte dita; porgue a Egreia
t•ntendida no sentido lato (ac11na n. 5), existe desde o

35.

di~c1·-se

principio do mundo, começou e~ Adão, ~o tempo de
Abrahão recebeu uma fórm a mms determm ada, e. de sd1.: Moysés ficou plenamente cons.tituida..
.
Porém a Egrcja q~1e o propno Ch.nsto fundou foi
,·1111l'ebida, quando ens1110~1 a .su~ doutru:~a · ~o s Apostolos , assim como quando instituiu os prmc1paes sacra• aSi~-~-t mi sit m e Pater, e t ego mitto vos ... _E unte s ergo
.111,·etc rn1111e s (icntcs ... docentes eos servare o mma quaecum'llll~ 111<111davi vobi s''.· .Joan . :1t; !dath. XX;V:III; i9-2~..
. _. .
?
ui lace s<i..:1\!tas, quamv1 s ex homm1b_u ~ const_at, non sc1..us
11 ~ ,·ivilis ,·om111unitas, tamen propter f'i_nern s1b1 co n s tt~utum, atqu_e
111 .,1rn111e11t:1 quihu s ad finem con_tendit, supernaturahs e_st et sp11111111Ji , ,,. (1 •: 11,:vc·I. ll11111ort,1lc ne1, 1. e .)
. .
.
.
.1 ,\/,1·11·f/,1, n . 1"~7 ; ])e Croot, q . II , a. -1 ; _ Legrmíd, apud
i\IÍf\11" Tl11:11\. C:tirs . 1 IV, p . ..p e scg.
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mentos, o sacrificio e o sa~erdoci~ ; nasceu guando morre.u na cruz ~' porque expirou a Synagoga e foi abrogada: como. s~gnal, rasgou-se o véu do templo em duas
partes: foi tinalm_ente p,.omulgada no dia do Pentecostes, quando depois de ter recebido o Espírito Santo os
~p~~tolos começara.m a l?régar a nova lei : por que' enta? p se. tornou obngatona. para todos aquelles aguem
foi suffic1entemente annunc1ada.
·

36. 3. 0 A Egre/a de Christo propriamente ditá disti11g11e-se muito da Sy11agoga ~·

1

·1

\

_ (a), Em rasã? da natu:~iª; porque a Synagoga era
n_ao so uma sociedade religiosa; mas tambem civil e nac10~al, .gu~ abrangi~ sómente os judeus; ao passo que
a EgreJ3; e um é~ socJCdade me.ramente religiosa, e nem
era lem1tada so a um povo, mas era verdadeiramente
universal.
(b) Em r_asão da. doulrin_a: a Synagoga cria em Christo que hav1~1 de v1~ e sofirer, e na verdade implicita~ne~te: p~r isso a Synagoga era typo e figura, a EgreJª e o antitypo e a verdade.
. (e) Em ra~ão. da pe1:feição: Na Lei antiga os sacramento~ e sacnfict?s eram clement~s f?·acos e pobres, que
c.onfen~m 3; santidade legal, e só mdirectamentc a sa:1t1dade mtenor ex opere ope1·a11tis, ao passo que os sacramentos .da No_va ~ei são perfeitos e n ão só significam a santidade mtenor mas tambem a produzem ex

01-ere ope1·ato 3 •
(d) Em rasã.o da d111~1~·,i?: Pº'. isso a Synagoga tinha de ser abolida, e a Egreia havia de durar para sempre.

. . ·.
· § II. Na Egreja de Christo a auc·toridade de ensinar e governar reside no corpo
dos Bispos

37. Estado da questão. Christo, seg undo o que
4 Por isso dii ~ _Thomas (II~, q. 64, a. 2): •Per sacramenta qua~ de latere ~hnsti pendenns m cruce fluxerunt, dicitur esse fabncata Eccles1a» .
~ 2 Legrand, em Migne, Theol. Curso., IV, p. 49 seg.- Pesch
11

.)12.

'

. )

E sta s coisas. sao mais amplarnente declarad~ s no Tr . das
Sacrament os tnn. 10-1 8 ; +1 e setj.
3

5.3

DA INVENÇÃO DA VERDADEl.RA EGREJA DE CHRISTO

CAPITULO 1

!ica dito, fundou a Egreja como sociedade espiritual, onde se encontram subditos e superiores.
Mas deve ir-se mais adiante e investigar, se
n'esta sociedade ha auctoridade infallivel para ensinar e suprema para governar, e quaes os que foram adornado~ .d' essa auctoridade; porquanto, resolvidas estas questões, já mais facilmente se pode
conhecer qual a natureza da Egreja, fundada ·por
Christo, . e qual das varias sociedades christãs é a
verdadeira Egreja de Christo.
Eis a questão fundamental d'este capitulo e de
todo o tractado, da qual dependem quasi todas as
outras. A questão primaria entre Cmholicos e Protestantes é, s.c na Egreja ha aucloridade, infa/lil'el,
l'ii'a e visível.
~~8. O s protestantes, na verdade, afóra os Puscystas, ad'.:'!Jittem que a Escrzptura, e só ella, regra de fe infal!iJJel; 1 segundo elles, Christ0 instituiu
a religião, cujos dogmas se encontram nas Escripturas, porém não estabeleceu nenhuma auctoridadc para a interpretar ex officio. Cada qual, por
sl'll proprio trabalho, e por exame prii•ado, deve ler
ns Escripturas e d'ellas tirar a doutrina christã; e
11'c.s tc trabalho pode ser ajudado por aquelles que
l·om maior estudo investigaram os livros sagrados,
priucipalmcnte pelos ministros da Egreja; porém
t•stes são omnimadamente falliveis, ainda mesmo
quando reunidos em Concilio. ~

e

c.Crcdimus, confitemur et docemus unicam regulam et nor·
sc1:undum quam omnia dogmata, omnesque doctores a:sti11111ri ct judh:ari oporteat, nuflam onihino aliam esse, quam Prophcticn ct Apostofü:a scripta cum Veteris tum Novi Testamenti».
\l'mnrnln Concordiac, n. 1 ap. Schaff, ob. cit. vol. III, p. 93-94. Por
1~~0 1liz Chillingworth (Religion of Protestants, ed. Bohn, 1854, p.
o11i:l): uScripturnm eamque solam esse Protestantium relgionem,,.
v n( iencrnlia Concilia Concilia sine jussu et voluntate prin~i111111 ,·11111-1rcg11ri non possunt, et ubi cohvenerint, quia ex homini1"" <1111~tani, qui 11011 omncs >piritu et verhis Dei reguntur, et ert

11111111,
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'

Alguns, cspecia !mente os Baptis1as e Methodis-1
tas e oufros que tendem para o pietisrno, acres-:
centam que os fieis podem ser auxiliados pelo Es· j
pirito · Santo, ou por inspiração privada, por urn :
certo gosto interior, por meio do qual podem discernir quaes são os liYros inspirados e qual o seu
verdeiro seruido. ·
Porém os catholicos crêem que Jesus Christo
não só ensinara a verdadeira religião, mas cons.tituira na Egreja, para a interpretar authcnticmncnte, unia. auc/oridade visivel, viva e infallivel cm que
podessemos plenamente confiar. llma vez conheci·
da esta, por meio de notas que o mesmo Christo
designou, nada mais resta a fazer senão accitnr com
confiança plena a doutrina ensinada pela Egrcja.
. 39. Entra, portanto, no nosso proposito demonstrar a existencia d'esta audoridadc infallivcl, e ao
mesmo tempo demonstrar que á Egrcja compete o
poder legislativo ou de fazer leis que obriguem em
consciencia, por meio das quacs os fieis sejam ~nia
dos á salvação com mais segura1wa; l! que um e outro poder fóra dado aos Aposto/os e aos seus successorcs, isto é, os Bispos.
4.0. Mnitos dos protcst<tnt~s co11L·edcm dL' boamente, contra os Soónianos, l : nitarios l' Libcraes,
que aos Apostolos fc>ra dispensado 11111 privilegio
pc:;soal de infollibilidadc para cnsinur; trnfovia a
maior parte, af,)ra os Episcopafü111os, nl'gnm que
rare possunt, et interdum crrân.ir>t, i:tiam in ii5 l!UllC ud normarn
pietatis ('ertinent: idco quac ab illis Constituuntur UI uJ salutem
nece~sana, nequ!'. rob_ur habcnt, ncquc Ructo,rit11.tem, nisi ostendi
p~ssmt e sacr1s htteris esse desumpt11... f.Arucuh 31J Ecclesiae angh~anac, n. XXI, ed. latina 1563 np. Schnff, oh. dt. ·p. 500). Outr:is
c01st1s semelhantes leem-se em outras confiss<ies dos Protestant_es, v. Br. \Vestmonastcriensi, e. XXXI, n. 4 11p. Schntt; ob cit. p .
070.
.

/

·

·

.

.
. d'd a<)" seus succcssores e assim cotosse conLt.~ 1 o
·'
, .
mo ·a origem divina do l•.piscopado.
succesQuatro coisas provaremos, por tanto,
sivamcnte:
e,
dido um ma1 ." Que aos Apostolos 1üra conce
infallivcl ;
d
gistcrio
• que \h cs. 1·.o ra L.·on·~·cdido o po cr supremo
'}.."
de governar ;
foi commettido aos
3 ." que um e outro munus
seus succcssorcs ;
:\ - Anostolos
4." que os le~itimos SlKCCSSOfCS lo~ t
·"' · ao coll1gio dos
.
~ 4~;tol~~s: ~r~rogafiva dt infabilf~ad• no tnsmo
'Pd 1 • d fé , ~os costum1s.
.
da ms~~~fcm~enle
e certo, theologicame11te e de

são os TI
Bispos.
.
a

•

.

Chr1sto conJ1r1u

D I -a '"'' "'- immunidnde de que aqui se tral
~
4 .,-· . cc
~
\
, . ·o cmouanto mvo ve nao
cta é a iscmp~ao l o ci t '
·1
"b ·1 ·d de
só i11erra11cia de fado, mas tambcm a poss1 r t a

fé.

Jc

ª' -.. . ..

'.!

c~~~tr~ma

.

dupla infallihilidnJc: uma

~~s~nc:l

llC com )etc s1'm 1cntc a Deus: outra ra1.l1c1pa -~~
qquc l)OJ~ ser commtmicada por Deu_s as L.rca!l~t .t.

r
f
. . . ·ial E affirmamos, LOm
racionacs para um im cspc1.: ·.
li · dos
cffeito ~1ne esta fora ~onced1da ao co egw
'
.
···- -- •
, J Conciliis et Ecclesii\, l. li, e-. 2 s se~"

1 Rellarm.,. Cont~o~ · e :
,. 1 IV
. 34 e seg.; hanzeun,
Rcgni.;r, cd. M1gnc ~u1 s. th,~~l\\~;ray' Sis~. XI, vol. li, p. tfai e
ih. 4; .\fazzt·lla, n. 7 o e seµ., h
e seg.
~e~:; Tcpe, n. Ll"l i.; ~eg ·: P~s~ J~·~unca ter sido Jetinida sob est:i
•
2 Esta r.ropos1çao1 apcs~J1 •rad·1 e11trc aquellas que são pro·
·, i:orq.ue e J.
cons1. e da
• •
·
t i.;
forma, e, l 1e lt:
r..: e contem-se cxp1·1c1tamen
postas ao mag1sH.:no, or man0Vatica;10 i scss. 111. Pr~cm.): «Dei
n'estas palavras do Co~c. do . tor
'-1 Jesus Chnstu>, ad PnFilius ct gencris hui:nnm RedeE~ 1 si·i· ~u"ã i~ terris militante, om·
trem coelestem redsturus, cum .~e ~ ' m s.'leculi futurum se esse
.
d' b
uc ad consummauone
.
d ·e , .
oihus.. se us usq . ,
S onsae prnesto esse, a~s!stere
n '•
pronussl; Quar'? Jilcctae 0Punquam tempore destltlt•.
uperaot1 bened1cere · · · nu
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DA INVENÇÃO DA V.ERDADElltA EGREJA OE CHRlSTO

CAPITULO

Apostolos: porquanto, n'estc

ponto~

abstrahimo1
da questão se o mesmo foi dado a cada um do1
Apostolos ~ principalmente a Pedro. seu principe
e tractaremos a questão sómente com rela..,:áo 1
todos os Apostolas collectivamente tomados .
Em segundo logar não se tracta aqui de infa(.
libálidade em todas as coisas até mesmo scientifi.
cas, mas sómente quanto a ensinar e n t·xpôr •
doutrina do mesmo Christo sobre a fé e os costU·
me, isto é sobre as l:oisas que ensinou pnrn se crc·
re01, e _'preceituou que se fizessem para corn;egui1
a eterna salvação.
Podendo, porém, esta doutrina ensimir-se de
dois modos, de viva voz e por cscripto, attirma·
mos que os Apostolos foram infalliveis 11ão só l
escrever, mas tambem quando préguvam oralmen·
te a fé;
Portanto, a infallibilidadc de que aqui se tra·
cta~ era uma assistcncia especial do Espírito San·
to, pela qual os Apostolos, cm coisas de fC e de
costumes, nem podiam cn~~rnar-sc, nem serem cngados. Diffcrc por isso mesmo da inspinH;úo: porqu~
esta, alem d'uma tal assistenda, que é como 11ega·
fiva, importa moção positiva cttica1. para escrever, e
direcção divina, por força da qual, o m1ctor sa~rado
escreve todas e sómente as coisas que Deus quer qu<!
se escrevam; aforliori, da revelação, que importa illuminação especial e manifcstaly'.ão da verdade, antes ignorada; porquanto, para a assistcncia não se
requer revelação da verdade dcsconhcddu, ma~
basta que Deus consinta que os homens pensem <!
fallem espontaneamente todas as vezes que perma·
ncccm na vereda da verdade, mas entcrvenha con1
acção pretcr-natural, todas as vezes que se incJi.

nam para o erro, para assim se precaver o cahir
n'ellc.
4:~.

Pr<wa-se pela Escript11ra. Principalm~nte -~

quem ler o Evangelho, patentea-se yue Chnsto Jª
desde o principio da sua vid~ pub~ica, preparava
a instituição d'alguma auctondade mfalhvel. . , .
E, na verdade~ chamou em especial alguns d1scipulos para o seguirem, afim de que fo~scm pescado,.es de homens, isto é, prégaJores Jo lwan~elho ';
entre estes cs1.:olhcu doze que chamou Aposto/os;~ e deu a prefcrencia a um d'clles sobre os outros, o qual chamou Cephas, isto é, Pedro; 3 a todos
estes teve por companheiros assiduos, e a estes.separadamente começou a manifestar os rnystenos,
que aos outros propun~m cm par?holas; 4 aos mcs~
mos fez cgualmentc avisos cspcc1aes e mandou-os
prégar ás ovelhas perdidas da c.asa de Israel, conferindo-lhes o poder de fazer milagres, 5 para d' este modo se prepararem para prégar o Evangelho a
toda a acatura.
. Afinal promcttcu-lhes directamentc ~ conferiulhcs o privilegio da infollibilidade cm cns~nar~ como
se vcrú pelos argumentos qu~ ~m scgmda vamos
cxptir; porém n'esta thcsc om1tt1mos o~ textos que
especialmente se reforem a Pedro: por isso que estes serão ex professo expostos no paragrapho sc~uintc.

44. Pelas palavras 1.:om que .christo P~'?mettcu
aos Apostolos a assiste11cia especial do Espmto San1 Joa. I, 35; ."-fali. IV, 1R; Afarc. 1, 1t\: Luc. V, 1 etc.

Luc. VI, 13.
Joa. I, 42.
• Marc. IV, 34: Alatt. Xlll, 1 1.
_
_
~ Luc. X, 9, 17; Matt . X, K-Esta educaçao e prepar~~ao
dos Apostolos encontrata-la-has em A. H. Bruce, The Trammg
:1

oi the twelve, New York,
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DA INVENÇÃO OA vrRúADEIRA EGREjA DÊ CHRISTO

CAPITULO I

to na prégação do Evangelho, a saber : no sermão
que lhes dirigiu na ultima Ceia, entre outras coisas
disse-lhes: <<E eu rogarei a meu Pae e elle vos enviará um outro Paraclito, para que permaneça convosco in ceterum; Espirita de verdade que o mun...,
do não pode receber ... vós o conhecereis porque
permanecerá convosco e estará em vós.,." Porem
. o Paraclito Espírito Santo que o Pae enviará em
meu "home, elle vos ensinará todas as coisas, e vos
sugerirá tudo quanto eu vos disser ... 2 ,,
Christo affirma aqui clara e distinctamente que o
Espírito de verdade~ isto é, que aquelle que é em
si a verdade substancial e ao mesmo tempo o revelador da verdade, ha-de sempre permanecer com
os Apostolos para lhes ensinar toda a verdade e
trazer-lhes á memoria todas as coisas que o Senhor
· lhes tinha dito, para que tambem clles instruirios
pelo Espírito Santo, possam prégar com segurança a doutrina do Mestre: «Recebereis a virtude do
Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalem e cm toda a Judeia e na Samaria e até ás ultimas extremidades
do mundoii 3
1
,
J?ª· XIV, 16-17. D:_ve not:-i1: aqui que o Espírito se cha·
ma F.sp1nto de verdade, e nao Espmto de amor, porque allí se
promette como doutor, que illuminará os Apostolos e os livrará
· do erro.-Exporemos no segu inte argumento a forca tl'estas palavras «in vobis eritis• n. 45.
·
2
«Et ego rógabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis
ut maneat vohiscu~ -in aeternum; Spiritum veritatis q uem mun~
dus non p~test acc1pe~e .... vos autem .cognoscetis eurn, quia apud
vos man.ebit et 1d v_ob1s cr_1t. .. Par~clltus autem Spiritus sanctus,
quem mJt~et Pater m nom me meo, ille vos ~ocebit onmia, ct suggeret vob1s omma quaecumque d1xero vob1s ... ,, Joa. XIV, 2ti;
cf. XVI, 13, onde se drz: «Docebit vos omnem veritatem» i. e.
segundo a força do texto grego conduzir-vos-ha á verdade.
3
_ • «J\c~ipietis v_irtutem superve~ientis Spiritus sane ti in vos,
et entls m1h1 testes m Jefusalem, et m omni Judaea et Samariâ
et usque ad ultimum terrae» . Act. 1, 8.
'

S9

Mas esta permanencia e assistencia do divino
Espírito exclue todo o erro; porquanto 1 se os Apostolos errassem, já o Espírito da verdade os não
instruiria em todas as coisas, nem lhes sugeriria tudo, nem n'elles permaneceria para sempre ou com
elles estaria especialménte; porquanto, onde está o
erro, não pode estar o Espírito de verdade.
Logo o Espírito Santo preservará do erro os
Apostolos quando prégarem ou de-rem testemunho
de Christo.
45. 2.º Pela mesma missão confiada ao Aposto/os. Antes de Jesus Christo subir para seu Pae, appareceu aos onze Apostolos ·na Galilêa, e promettcu-lhes assistencia especial na prégação do Evan1--1elho: «Foi-me dado todo o poder no ceu e na
ll'rra: ide, por tanto, e ensinae todas as gentes,
baptisando-os em nome do Padre, do Filho e do
l•:spirito Santo; ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei : e eis que eu estou convdsto todos
os dias até a consumrnação dos seculos». 1
J\;inguem poderá deixar de ver quanto são solcmncs estas palavras: pois, na verdade, Jesus
( :hristo invoca a plenitude do seu poder, para nssirn significar que a auctoridade que vae ser
1..: onferida nos Apostolos, não é outra coisa senão
11 participação do seu poder divino, e envia-os não
sc'1 aos Judeus, mas a todas as Gentes, afim de ensi11nrem auctoritativamente, pois é este o sentido da
j'll lavra grega l'·"'º1J•<ucrcx•2 (fazei discípulos); e para não
si..• aterrarem com a difficuldade da Empresa, affirnw que está com elles docentes, até a consumma1 "1 )nta est mihi omnis potes tas in coei o e.t in terra : eun1rN l'q~o d0<.:ete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et
I• ilii, ,., Spirlt11s snncti: docentes eos servare omnia quaecumque
1111111d11vi vohis: et cccc ego vobiscum su m omnibus diehus, usque
1.111 1·1111~11111111111ionem oncculi». Matt. XXVIll, 18-20 .
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bA INVENÇÃO lJA VERDADEIRA EGRéJA DE CHRISTO

CAPITULO 1

çã_o dos seculos. Mas esta assistcncia singular, examinados os textos e os Jogares parallelos, exclue
absolutamente a isempção do erro no ensino :
(a) pois pelo contexto se promette aquella assistencia que dimana da auctoridade de Christo : Jaime dado todo poder; assistencia pela qual todos os
Apostolas podem ensinar auctorictariamente e de
t~l man~ira que todos, sob pena de condem~ação,
sao obrigados a crêr na sua prégação: ((Aquelle
que crêr e fôr baptisado, será salvo: aquelle que
não crêr será condemnado». t
,
Mas ninguem pode ser obrigado, sob pena de
eterna condemnação, a crêr n'uma doutrina que
pode ser falsa: logo, por força d'aquella assistcncia,
os Apostolas ficarão imrnunes de todo _o erro no
ensino da doutrina de Christo.
(b) Por outro lado, dos lagares parai/elos e do
modo constante de fallar da Escriptura: «Ecce e era
fi
b
.
.
vo b zscum sumn, s1gní ca uma assistencia cxtraordinaria de Deus, por força da qual a obra que foi
dada a fazer, se conclua feliz e efficazmente.
Assim Deus apparcceu a Isaac, dizendo : e< Não
queiras temer, porque eu estou comtigoii; domesmo m~do apparece~1 a Moysés e lhe ordenou que
fosse tirar os seus úlhos do Egypto, e disse-lhe :
«Eu estou comtigon; egual preceito deu a Josué:
«Enche-te de animo, e sê valente; pois tu introdusirás os fill?os de _Israel na terra que lhe prometti,
e cu estarei comt1goii. 2

E na verdade, a obra da prégação apostolica
não teria um exito fausto e feliz se, ainda que fos-

se por uma só vez, se ensinasse erro na fé: porquanto um tal erro proposto por aquelles que ensinam
auctoritativamente entraria por toda a Egreja : o
que daria um resultado desgraçado.
Logo a prégação dos Apostolos será immune
de todo o erro na fé.
46. 3. 0 Pelo modo de obrar dos Aposto/os, porquanto elles prégavam o Evangelho como legados
divinos e testemunhas authenticas, e pediam uma
k nbsoluta; pois diziam : «Nós somos testemunhas
d'cstas palavras, e o Espírito Santo que Deus deu
u todos os que lhe obcdecemn; t e isto quer dizer
que ellcs estavam persuadidos de que o Espírito
Santo estava com elles e fallava pela sua bocca i.
p1 >r isso no Concilio de Jerusalenz, quando faziam
dcGetos que diziam respeito á fé e aos costumes,
l'omeçavam por estas palavras: «Pareceu ao Espil"ilo Santo e a nós, nada mais vos impór ... n, 2 comn se o Espírito Santo fora o auctor d'aquelles decretos; e por isso mesmo a sua pregação não é
palavra dos homens, mas palavra de Deus: u Quandn de nós recebestes a palavra do ouvido de Deus,
reL·ehestel-a não como palavra dos homens, mas,
como o é 11a verdade, como palavra de Deus que
opera cm vós que crêstes»; 3 por isso podem exigir
11sscntimcnto pleno do entendimento, porque falerudite rcsencP. t Murra y, ob. cit. disp. Xl, r. . G6, vol.
e scg.
1 •Nos sumos testes horum verborum, et Spiritus sanctus,
l\lll'lll dedit Deus omnibus obedientibus sibi». Act. V, 32.
~ "Visum 1.:st Spiritui sancto et nobis, nihil ultra vobis impnni.·n: .. . • Act. XV, 28.
·.i
.. cum ;K,'. cpistis a nobis verbum auditus Dei, accepistis ill11il 11•111 111 01 l'l'rl"1m hominum, scd, sicut est vere, verbum Dei,
•(Ili "i'''' ;1 1111 · in 1 "liis, 11ui credidist\sn, l Thcss. II, d .

111111li11 lrKa

li, I'·

1
·
«Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero nen nsn crediderit, condemnabitur». Marc. XVI, 16.
2
«Confortare et esto robustus: tu enim introdu~es filio,;
Israel in terram quam pollicitus sum, et ego ero tecum». Gen~
XXVI, _25; Exod. III, 12; Deuter. XXXI, 23; cf. Jos. I, 5, <J; Ili,
'.7; Judie. VI, 15, 16; III Reg. VI, 31-38; !sai. XLI 8· XL!Ir 2 5 ·
Jerem. I, 8; Act. xvm, 9, 10; Joa . m, 2; Act.
3s etc. ' H~e'c

X,

f)r

l'I')
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CAPITULO I

DA lNVENÇÁO DA VERDADEIRA EGREJA DE CHRISTO

lam em 110'.'1e de .Deus: 1 «e redusindo ao captiveiro todo o mtend1mento em obsequio a Christo».
Por isso deve-se crêr nos Apostolos, ainda
mesmo ·que um anjo evangelisara o contrario :
«Ainda gue ~ós ou um anjo do céu vos evangelise
outra c01sa d1fferente do que nós nos evangelisá. mPs, seja anathema». :z
De tudo isto se collige que os Apostolos reivindicaram para si a infallibilidade. Mas elles
confirmaram a sua doutrina com muitos milagres:
«Tambem os Apostolos em Jerusalem obravam
muitos prodígios e signaes)); a assim v. gr. Pedro
cura um côxo de nascimento; só com a sua som-·
bra livra a muitos das enfermidades; cura na enxerga a Eneas que alli jazia prostrado ha oito annos, resuscita dos mortos Thabita 4 etc. Coisas semelhantes narram-se de S. Paulo: << E Deus fazia
milagres não quaesquer por mão de Paulo: chegando estes a tal extremo que até sendo applicados
aos enfermos os lenços e os aventaes que tinhalll
tocado no corpo de Paulo, não só fugiam d'elles
as doenças, mas tambem os espíritos malignos se
retiravam ». 5 ,
Logo os Apostolos eram realmente infalliveis ;
porque aliás, Deus fazendo milagres para confirmar a sua prégação, nos enganaria.

47. Persuade-se pela rasão theologica. Christo
instituiu a Egreja para que mais segura e efficazmenll' se propagasse a doutrina que elle prégara. Mas é
i1npossivel que esta doutrina se conserve pura e
immaculada se não fór ensinada por alguma auctoridade infallivel; por quanto os dogmas christãos,
~ nmo se vê pelo que dissemos no Tract. da Verd.
Rei. (n. 142 e seg .) são por tal m:ineira sublimes
1• inacessíveis á rasão humana, e os seus preceitos
rt•pugnam egualmente ás paixões humanas por tal
snrte que depressa ficariam sujeitos a muitas adulll'rn~<'ícs e a falsas interpretações, se uma auctoridnde suprema não vigiasse pela sua recta interpre-

1
«E t in captivitatem redigente s o mnem intellec turn in obsequium Christi• . II Cor. X, 5.
i
«Licet nos aut anf\elL~s de co~lo evangengel_ízet vobis,
praete:quam quod evangehzav1mus vob1s, anathema sr t». Gal, I,
8; cf. 1b1d. 11-12.
3
«Multa quoque prodigia et sig na per Aoostolos in Jerusalem fieb ant». A_ct. II, 53 .
'
•

4

Act. lll, 1-8; V, 15; IX, 34-40.

. . :, «V}rtutesque noil gua slibet faciebat Deus per manum Pauli, tta ~t _etra_m super lang mdos <leferrentur a corpore e jus sudaria
e t senycmctia, e t recede ba nt ab eis languores, et spiritus nequ a m
e1:3r~cl1t;b í1 ntur•. Act. XIX, _11-1:i.

111,·iío.

Porém se aquella auctoridade não fôr infal!i111'!, núo poderá excluir toda a duvida prudente nem
1•xigir o assentimento interno ; d' aqui resultaria o
~.q.~uir cada um na pratica o seu proprio juízo e sur~iriam disputas.
Logo Christo con stituiu convenientemente na sua
l·'.grcja, uma tal auctoridade «para que não sejamos
j1\ meninos fluctuantes nem nos deixemos levar. em
,., n!.1 de todo o vento de doutrina, pela malícia dos
1111111e11s e pela astucia com que induz em ao CITO» 1 1
11111s corramos todos para a unidade da fé.
1X . Scolio. Tambem ensinam commummentc cathol1n1s 1.· protestante~ que se chamam orthodo.\·os em opl'º"i~·;lo

aos Liberaes, que cada um dos Apostoles foram
pc!t!'lnalmcnte infalliveis. Por quanto S. Paulo rei vi ndica
111ir mais d\1ma vez para si a infallibilidade por estas ou
'll'lllcllrnlltcs palavras: «Mas ainda quando nós mesm.o
1111 11111 nnjo do céu vos annuncie uin Evangelho differr11te do que nús vos temos annunciado, seja anathema ...
l 101 qt1l' L'tt niío o recebi nem aprendi de homem algum
1

.. 111 j.1111 nnn sírn1h par vuli tluctuantes e t circumferamu r

in n<.:quítí à ho~inum, iq astutià
<.'ITnrisu l·'.l'hes. IV, 1.1 ·.

11111111 l'<'ltlf > doç11 ·in 1c

11,•111111n v 111

~\d
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mas sim por revelaçüo de Jesus Christo ... ' Poí\j'
quando, ouvindo-nos, recebestes de nós outros a palav
Je Deus, vós a recebestes, mio como palavra de homc
mas segundo é realmente, como pa/av1·a de /)eus, o ~u
obra em v-Os, os que crêstcs» t, E S. João não falia <
modo differcnte : «Este é o discípulo que dü testemu1h
d' estas coisas e elle as escreveu ; e sabemos que e rei
dadeiro o seu testemzmlio» 3 •
O mesmo se infere a respeito dos outros por~u~
rasão é a mesma; por quanto cada um d' cllcs dtspcr
sos por ordem de Christo pelo mundo inteiro, prccsa
vam de privilegio pessoal da infallibilidadc para ensina
rem integralmente sl.:'m mistura de erro a doutrina d1
Christo.
E' por isso que no dia do Pentecostes ficaram cheio~
de Espirito Santo 4, todos fizeram milagres para conir·
. mar a sua prégação ~ Todavia aqucllc privilegio era
prio dos Apostolas, nem foi transmitrido a cada m
dos bispos mas só ao collegio dos bispos, como pólc
colligir-.se das pa~avras com que Paulo s~ exprimiu ;ara os bispos reunidos em Epheso: "Do seio de vós msmos surgirão homens que dirJo coisas perversas pra
arrastarem discipulos atraz de si 6 ». D' aqui evidentetnlll·
te se segue que ao menos alguns bispos pódcm errar
49. These 11. ~ <!/trlsto conf•rlu ao collttglo drt

ro·

J/po1folos o poder de governar a êgr•ja, Isto I,
o po~er legi~laflvo, judlclal o coacflvo 7 •
'

Liala t . 1, X- 1 1 .
•Lic.:et aut ani;elus de ..:ado cv<mgclitet \·ohis practcrqu<n
quod evangclizavimus vohis, anathcma ~it . .. nct1uc cnim ei;o t
homine acccpi illud, ncque didi.:i, sed per revcf;itioncm .lc .~u Chri·
ti . . ; Cum ac.:epistis a no"is vcrhum auJitus l>ci, ac:..:epistis illd
non ut vcrbum hominum, sed. sicut .:st verc, •'t'rf>11111 l>e1. 4ui or•
nuur in vobis, qui ..::reditis». 1 Thcss . li, 1 :>.
3
•Hic: est Jis.::ipulus illc qui testimonium pcrhihct de !:
et scripsit haec: et scinms qui.1 ••erum t•sl testimoniu111 e;11s» . Jo•
XXI, 14.
.
4 Act. II, 2-4.
·" Act. V, 12 .
8 "Ex vohis ipsis exsurgent viri loquentes perversa, ut ahá1
.;:ant discipulos post se» . Act. XX, 3o .
: Re;;nier, ed . Mi~ne, p . 783; Fr.i11jeli11, th . .'> ct '); T•
f"' n . :i73 ; M.1HcllJ, n . í 54 e ses . ; Bmf[êre, n. :ili e scg :
?

1.iS

Historicamente é certo, theolof:ficamente é de fé, como
proposto ao maisgistcrio ordinano da Egrcja.

5o. Declaração: (A) E' duplo o poder que Christo conferiu aos Apostolas, o poder de ordem e o
poder de _iurisdicçáo: o primeiro consiste na faculdade de otforccer o sacriticio e de administrar os
sacramentos, o segundo não é outra coisa mais que
o poder de reger subditos. Aqui não se tracta do
poder de ordem 1, mas sc'>mentc de poder de jurisdiccão. Porém este, se se tomar no sentido lato,
ab~aça, quer o magisterio ...:om que
rege o entendimento, quer o sagrado imperio com que se rege
a vontade:!: tendo jü trm.:tado do primeiro na these precedente, aqui só tractarcmos do poder de regímen no sentido stricto, isto é~ do poder de fazer
leis, de exercer auctoritativamcnte juízos e de infligir penas aos delinquentes.
(8) Segundo todos o confessam, o poder legislativo propriamente dido involvc cm si o poder judicial e (Oadivo; l'orquanto :">C aqucllc que tem o
poder de fazer leis, não estiver adornado do poder
de julgar os delinquentes e de os punir, desde então
o seu impcrio se tornarü inutil, não tendo a maior
parte das vezes, na prcscnk ordem de coisas, fon,:a
as leis, se nüo estiverem munidas l'.om a sanl..'.çáo. Por
~anto se aos Apostolos tiver sido dado o poder lc-

se

t
Sol>rc o poder th ordem dissemos claramente no Tr.ic ·
1.1.io d.i Ordem n. 3-14.
i

~aria

•Posto que seja muito vcrJaúeira e maximamente neccs-

a divisão do poder tlc orJcm do poder de jurisdicção, com ·
tutlo o poder de jurisdic~;io, que ~e toma gcneri..::amente n 'uquella
di\'isão de dois membros, p<ide, para muior clareza, e deve em rn·
são das proprieda,lcs em si di,·crsas, na S. Theologia di>tinguir-sc
em poder Jc regimen ou de jurisdicção especificamente dita e em
poder de mysterio au1hc11tica e inf,11/ivd na sua plenitude, de mane1rn que pÕssa theologicamentc 1ulµar-sc verdadeira a distincção
trirnem!-trc
saclrdncio nu ~.asr;"lo ministerio, imperio ecdesias·
tico e mai;isterio authcntic.:o• . 1Fr.w1cli11 ..• th . 51 .
Thcologia Dogmatica- \'oi. 2 .•
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CAPITULO 1

gislativo, com rasão se infe~e d' aqui, que.ªº? i:ne~
mos foi egualmente conferido o poder JUdtClano
·
•
e coactivo 1•
5 1 • Prova-se:. 1 . º Pelo poder das chaves conferido aos Apostolas. Por quanto Chris~o de~J , primeiramente · ao B. Pedro, e em segmda aos Apo~
tos o poder das chaves, isto é, . o poder moral de h~
gar e deslia-ar em todas as coisas que pertencem a
salvação; ~ois disse a Pedro : «par-te-h~i as chaves do reino dos céus; e tudo aqmllo que ltg~res sobre a terra, será ligado nos céus; e tudo aqrnll.o que
desligares sobre a terra, será tambem deshg::id_o
nos céus)) 2 ; e aos outros Apostolos: «Amen vos d!go, todas as coisas que ligardes so.bre a terra, ~erao
lambem ligadas no céu, e todas c01s~s que deslz?ar 3
des sobre a terra, serão tambem desligadas no ce1t)) .
Temos aqui duas metaphoras com que s~ dedara 0 poder supremo de governar que devia ser
confiado ao collegio dos Apostolo3 :
t Expõe claramente esta doutrina Le~o _XIII (Encyc~ · Im:
morta/e Dei,]. c., p. 151): «Rev~ra ~esus Chnstus Apost?l!s su1s
libera mandata dedlt in sacra, aJ1unta tum ferendar~m 1~ 0 U!11 ve~
ri nominis faculta te, tum geminà, quae hinc consequnur, 1ud1cand1
puniendiqüe potestate" ·
.
d
1
z «Tibi dabo claves regni coe_lorum i ut quo cumque egaveris super terram, erit -;olutum et ~n coel!s; et quodcumque solveris super terram, erit _solutum et m coehs». ~ath · XVI, 19-_
J Amen clico vob1s, quaecumque al11gave1 _
1t.1s supe r terram, •
enlnt /iuata et i11 ca!lo: et quaecumque so/verih< _sll,Pe r terram,
erunt so?uta et in caelou. Math. XVlll, 18 .-Aqu1 nao s~ tract~
da multidão dos fieis ou da Synagoga, mas dos que presidem a
Egreja, ensinam a maior parte dos Padres com S · . Chrysos~omo
e até não poucos protestantes v. gr. Edershe1m, L1fe a~d T1m;s
of Jesus, ed. 8a, vol. II, p. 123. _Realmen~e entre os Judeus. na?
ha multidão de povo mas os magistrados e que costumavam mfügir as penas; por qua'nto se Christ? quizera entregar e~te poder ao
povo (o que era inteiramente alhe10 ao costum e dos_ JUde~1s), d_everá ter declarado a coisa de outro modo e com mais ev1denc11:1.
Por outro lado não se tracta da Synagoga como o confessam mmtos protestantes d'hoje, V: gr .. Keil~' vVeis~, Ma_ns ~l, mas tracta-se
d'aquella Egreja Nova, cuia ed1ficaçao Chnsto tn:ih ,1 annunciado de
<tntc-mão (Math , XVI 1 18.) Cfr. Kn<1bel(bm1er,111Math ,h. \,

1
1

1
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(A) A metaphora das chaves :
(8) Porquanto em todos os povos cultos, quer
orientaes quer occidentaes, a entrega das chaves
d'uma cidade nada mais é senão o symbolo com
que exteriormente se manifesta a entrega do poder
supremo sobre a mesma cidade ; e assim são entregues ao venceder as chaves da cidade, para significar a submissão dos seus habitantes.
(b) Uma tal interpretação tem tambem em seu
favor o uso das Escripturas ; o propheta Isaias,
assim falia, em nome de Deus, ao proposto do
templo chamado Sobna: «Expulsar-te-hei do teu
posto . . . chamarei o meu servo Elicias e entref.{arei o teu poder na sua mão. . . dar-te-hei a
chaJJe da casa de David sobre o seu hombro, e abriní, e não haverá quem feche ; e fechará e não haver<\ quem abra)) 1; d' onde clarame11te se collige que
dar a chave da casa de David é o mesmo que entrr/.{ar o poder. Assim do mesmo modo diz Christo: "E tenho as chaves da morte e do inferno)) 2 ; e
11 sentido d' estas palavras é interpretado do modo
:-.q~uinte: ((Estas coisas dil-as o Santo e o Verdad<·irn, que tem a chave de David: que abre e nin;.:11cm fecha, fecha e ningucm abre» 3; d'aqui se vê
'f llt' ter ci chave de David é o mesmo que estar ador1111do do poder supremo de fechar e abrir o céu.
Debalde, pois,-oppõem os Protestantes que o
poder das chaves nada mais designa senão o mu1111s de prégar a palavra, porque se diz: «ai de vós
t
o Expeliam te de statione. tuà ... vocabo servUm meum Eliiu111 .. . t•t pot1•slaf('111 tuam dabo in manus ejus ... et d,rbo clavem do""'·~ /),11,id super humerum ejus; et aperiet, et non erit qui clau11111., ,., rl1111di.:t, et non erit qui apariat». Isa . XXII, 19-22.
1
• Fr h;ihcn claves mortis et inferi ».
1 l la1· .;: 1)i1·i1 Sanctns ct Vcri1 s, qui haf•et clavem David: qui
,,,.,., il. rt 11r111r) ,-/,111dit,di111dit etncmo •1fJerit•1. Apoc. I, 18; III, 17.

1
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DÁ

que tirastes a chave da sciencian 4 isto é, a auctoridade de ensinar.
A isto respondo, que o logar referido não é parallelo, por que alli não se tracta das chaves do-reino do céu, nem da chave da cidade ou da casa, mas
da chave da sciencia; por isso o seu sentido é, que
os jurisperitos de que se tracta, fecharão aos outros a entrada para a sciencia : por conseguinte o
parallelismo é meramerite verbal, e por isso deixá. ·
invulneravel o nosso argumento.
(8) A outra metaphora do poder de ligar e desligar
significa quasi a mesma coisa; porquanto n'estas
palavras se promette aos Apostolas a faculdade de
ligar a vontade dos fieis nas coisas espirituaes por
leis e preceitos, e por isso mesmo por sentenças
Disputam os Protestantes que com estas formulas nenhuma outra se significa senão o poder
de declarar o que é ou não licito; porquanto, frequentes vezes, dizem, no Talmude se lêem estas
palavras : Rabbi Schamar ligat; Rabbi Hillel solvit;
com as quaes se significa que a coisa se declara il:licita ou licita. Porem na hypothese de que estas
palavras teem algumas vezes este sentido no Talmude, nem por isso se segue que se deve admittir
aqui o r11esmo sentido; porquanto, a parte antiquissima do Talmude, só foi escripta junto ao fim
do seculo segundo, e por isso mesmo não existia
no tempo de Christo. E entre os Rabbinos as palavras ligare e solvere, muitas vezes querem dizer o
mesmo que preceituar, prohibir, ou permittir, dis-:
pensar etc. ; por isso mesmo o sentido deve ser determinado pelo contexto. E que aqui, na verdade,

1
:1

:i l·
'

,·' '
'1

~~:

(<Vae vobis quia tulistis clavem scientiae». Luc. XI, 52 .
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se tracta do verdadeiro poder legislativo, mostramno o contexto e os lagares parallelos.
·~ (a) Porquanto, .e~aminado o contexto, a quest~o "'.ersa sobre o JlllZO que tem de ser dado pela
J•,gre}a contra .os que pertinazmente offendam 0
prox~mo,. depois que a correcção fraterna já setorn?u mutil : logo trata-se de um juízo propriamente
d~o, ~elo qu.al se pode infligir uma pena grave, e
nao.d uma simples declaração: «Porem se os não
ouvir, vae dizei-o á Egreja; se não a ouvir temn~ na conta d~ um pagão e publicano» t. Alem
d isto tudo aqmllo que os Apostolos ligam e desligam sobre a terra, é ligado ou desligado no ceu ·
d'ond.e .se_collige que se lhes confere um certo po~
der d1v1110, por força do qual podem fazer na terra
e> que Deus faz no ceu. E, na verdade Deus no
l:e~t não só declara que alguma coisa é licita ou ill1~·1ta; mas faz verdadeiramente leis ou dispensa
d cllas.
J\~ém ~'isto, esta metaphora parece declarar o
q11c lora dito a Pedro : dar-te-hei as chaves do rei1111 d<! ceu_; na verdade, pelo que fica dito, abrir o
l · ~·11 e mais do que declarar qu<:! está aberto.
~ (b) Dos logares parallelos, principalmente de S.
.louo X~, 23, este poder importa a faculdade de
vcrJudc1ramente perdoar peccados ou de os reter :
<>s pccrndos qu~ perdoardes, ser-lhes-hão perdoad<J~, e os que retiverdes, serão retidos)>. Logo não
11

• 1

.Matt. Xylll, 17.-:-Dizem os Presbyterianos que pelo nome

sc dcs~gna aqm a multidão dos fieis; mas sem fundaporqut.; a~nda mesmo entre os Judeus, a multidão dos Ju111•11• lll'lll podia Julgar nem cxcommungar a qualquer
e
A
•1111·~11111 vt~!·sa por tanto sobre aquel:es que presidem á ~ ~!?:·as
•1111 1·111~10 fr<.!qucntcs vezes se designam sob o nome de
' " 11111 f\l~trudos que a administrnm.
epu ica

11 1•

l'.~rc1n

1111•1110,
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é simples dedaração do licito e illkito . t Por~:
que o poder promettido aos Apostulos, lhes fi •
verdadeiramente conferido, não ha uinguem quê~ ·
ponha em duvida, admittindo todos os christ4~
que as promessas de Christo foram fielmente c1,1np•
pridas.
~· .
Realmente, Christo redivivo disse para os Apot·
tolos: c Assim como meu Pac me enviou tambem
eu vos envio» ; com as quacs se significa que ellêj
se ·tornaram partkipantes da m11.:toriJade divina
conferida ao Mestre.
·'
52. 2. 0 Da praxe dos Aposto/os. Porquanto es·
tabeleceram varias leis, e ao mesmo tempo reivin·
clicaram para si o poder legislativo, judiciaria e
coarctivo.
(A) E assim no Concilio Jerosolymilano determinaram que os christãos se abstivessem das coi·
sas immoladas aos ídolos, do sangue e de coisa5
soffocadas e da fornicação : e< Porque pareceu
ao Espírito, e a nós, não vos imp<>r mais encargos
do que os necessarios que são estes, a saber, que
vos abstenhaes do que tiver sido sacriticadc· aos
idolos, e do sangue, e das carnes suffocadas, e dn
fornicação, das quaes coisas fazeis bem de vos
guardar. Deus seja comvosco)> . 1
Na verdade, as tres primeiras coisas de queaqui
se falia não são mandadas nem por preceito jatural nem pela lei divina; logo por lei apostolicique
obriga em consciencia, por isso que se invoca a
auctoridade do Espirita Santo : <e Pareceu ao l:spi1

bem

1

Este texto expóe-se largamente no Tr. de PoenltnlUf,

n. 18.
z Visum est enim Spiritui S. et nobis, nihil ultra imJ3nere
vobis oneris, quam haec necessaria, nt abstineatis vos ab innoltl·
tis simulacrorum et sanguine et sutfocato et fornicatione. A!'. XV,
28-29,

INVENÇÃO DA VERDADEIRA t: GREJA DE CHRISTO
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rito Santo e a nós» . E quizcram que esta lei fosse
cumprida á risca; porquanto Paulo e Timotheo,
passando pelas cidades ensii:iavarn-l~es os dogmas
que deviam guardar e que unham sido decr~tados
pelos Aposto/os e pelos mais velhos que havia em
J erusalemll. t Além d'isso chamam-se pastores, :1 cujo munus é apascentar o rebanho d~ Se,n~or .. ~ E
na verdade, o munus de apascentar nao so sigmfü:a
o poder de ensinar, mas tambern o poder de governar ou de fazer leis, corno se vê pelo texto parallclo: « estahcleccu tiispos para governar a Egrcja de
DeusD, • e por outros textos que abaixo citaremos

(n. 75).

.
.
(B) O mesmo S. Paulo pubhc?u vunos ~ decre.tos, quer sobre o modo dé harmomsar questc:es que
surgiam entre os christãos, quer para prevenir abusos que se tinham introduzido na recepção da sagrada Eucharistia, quer sobre o modo de proceder
das mulheres nas egrcjas, quer ácerca dos de~eres,
das viuvas, dos diaconos, dos prcsbytcros e bispos
e outras coisas semelhantes ; ti ora tudo isto são
verdadeiros preceitos segundo as seguintes palavras do mesmo Apostolo: "Louvo-vos, irmãos, po~
quc segui.~ os meus preceitos, tacs como vol-os cns11 .4ct. XVl.-A palavra dogmas significa n'este logar nã_
o ~
doutrina que Je\·e crér- se, mas os decr_etos sob~e as quatro coisa~
que acima ennumernmos, porque as leis e os editos em grego chAa·
mam·se muitas vezes r:c.'('""'~°', da palavra '"º"..-.' (~pparece;, ver·
se) porque na \'erdadc são aq?illo que pm·eceu le~1t.1mo . Ass1~, en·
tre os Commentadores cathohcos,Rosenm11J/er, Kumoel, Robinson,
etc.
i
F.p_hes. IV, 11.
J
J Petr. V, 2.
,
.
.
·x
4 Posuit episcopos r~gere Eccle.s1am Dc1. ~ct. X. , 2 8 •
. •
r. J C.or. v, i-8 ; XI, 3J -3.i ; XI, ) ; XIV,.34 , l Tim . II, 9-1: ,
V , q, 1q ; T it. 1, \ etc. As Epistolas qu~ se chamam pastor.:ies ~ao
chêias ·,!'este~ pn:ceitos.
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nei». t E até mesmo por mais d'uma vez exerceu o
poder judiciario e coactivo, principalmente contra
o incestuoso Corinthio, que excornmungou e que
depois absolveu penitente ; 2 e contra Hymeu e
Alexandre, aos quaes tambern severamente .castigou ; 3 e ao mesmo tempo reivindicou para si este
poder d'um modo geral : 4 «O que quereis vós ?
Virei ter comvosco com a verdasca, ou com caridade e espírito de mansidão?» «Assim como já o disse d'antes achando-me presente, assim o digo tambem agora estando ausente, que se eu fôr outra
vez, não perdoarei aos que antes peccaram nem a
todos os demais)) . 5
E accrescentou que este poder lhe fôra concedido pelo Senhor: ((Segundo o poder que o Senhor
me deu para edificação». 6 E' por tanto ponto averiguado que aos Apostolos foi concedido o poder
legislativo, judieial e coactivo.
·
· 53. These 3,~. ô duplo poaer de ef1slnar corrr ,.,,_
falllblliõade e de reger a êgreja foi concedldo não
só aos fiposfolos como pessoas parflculares, mas
tarrrbem aos seus successores 'lº officlo, até ao flm
do mundo.
· Historicamente é certo, theologicamente é de fé. 7
l
Laudo vos, fratres, quod, sietlt tradidi vobis, praecepta
mea tenetis. I Cor. XI, 2 .
. .
.
2
uEgo quidem absens corpore, praesens autem sp.m tu, iam
j11dicavi, ut praesens, eum qui sic operatus est. .·. tr~1dere hu1usmodi Satanae in interitum carnis» (I Cor. V, 3-5). Ct. . II Cor, II,
5-i J.
3 I Tim. I, 20.
,
• Quid vultis ? ln virgâ vi>niam ad vos an in caritate et spi·
ritu mansuetudinis? I Cor. IV, 21.
..
.
'' Praedixi et praedico, ut praesens et nunc absens, us, qut
·ante peccaverunt et cetebs omnibus, quoniam, si venero, non parcam. II Cor. XIII, 2.
·
6
Secundum protestarem quam Dominus dedit mihi in aedificationem. II Cor. XIII, 10.
7 Fran:relin, th. 15-16; Tepe, n. 241 e seg. 281 e seg.; Brugére, n. 23-24, 7-28. Thesis de fide est propter rationem supra datam, n. 41.

54. Declaração: Esta proposição vae com sobscripto á maior parte dos protestantes que, apesar de commummente admittircm que este duplo
poder fôra conferido pessoalmente aos Apostolas,
mm batem de dois modos a nossa these: uns dizem
que a prerogativa da infallibilidade e o poder de
jurisdicção fôra um privilegio pessoal que expirou
l.'nrn os Apostolos ; t outros porém, principalmente entre os Anglicanos, reconhecem que a Egreja
ft)ra infallivel até ao seClllo quinto ou sexto, e por
isso mesmo acceitam como norma de fé os quatro
primeiros concílios ecomenicos; mas affirmam que
l'llt•s cahiram depois no schisma e mt heresia. Pon··111 nós seguimos que este duplo poder não fôra
privilegio pessoal concedido sómente aos Aposto111s, mus privilegio ojficial que devia transmittir-se
11os seus successores para sempre.
5 5. 1 .º A maior parte dos textos acima citados
1110.s lram claramente que este duplo poder não fôrn limitado aos tempos apostolicos mas se estenden'1 a todos os tempos. E assim quando Christo mandu11 os Apostolos por todo o mundo a prégar o
l<'.v1111gdho, e lhes prometteu a infallibilidade, aclTt'SL'L'll ton: <(Eis que eu estou comvosco todos os
dias all; á co1tsummação dos seculosn. 2
I•: L"om cffeito estas palavras não designam o
li111 da cJadc apostolíca, mas o rim do mundo. Porq 111111 to este modo de fallar não se encontra senão
por Lpratro vezes repetido no N. Testamento e só1111•11tc cm S. Matheus ; 3 na verdade nos tres pri' i\ssim entre outros, G. A. Jacob, The Ecclesiastical PoliN. Yorl1, 1X71i, p. 2).
~ l•:r1'.t' L'f;o volmcum sum omnibus diebus usque ad con~11111111.1/io/11'111 s.lt'rnli. !vlatt. XXVIII, 20.-Vê sobre este Jogar, além
111.- ,·11111111<:11t11don:s, Crw!uy, ob. cit. vol. I, p. 9.

11',
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meiros Jogares, segundo todos o cpnfessam, ate
mesmo os adversarias, significa-se o fim do mundo; logo deve ser aqui tomado no mesmo sentido,
a não haver obstaculo da parte do contexto. Porém o contexto não só se não oppõea esta interpretação, mas até mesmo a requer ; porque aqui tractase do Evangelho que devia ser prégado a todas as
gentes e a toda a creatura; mas com certeza que
os Apostolos não podiam realisar pessoalmente
uma obra tão grandiosa ; logo tracta-se d'uma obra
que tinha de ser completada pelos seus successores ; logo a assistencia divina, com que se precavê
o erro, não é promettida só a elles, mas tambem
aos seus successores, e não só por tres ou cinco
seculos, mas emquanto tiver de se prégar o Evangelho, isto é, até ao fim do mundo, não por alguns
intervallos de tempo, mas continuamente «omnibus
diebus.))
. 56. z.º Os Apostolos assim o entenderam;
(A) Paulo escrevendo a Timotheo affirma que
a Egreja de Deus é columna e firmamento da verdade: «Estas coisas te escrevo esperando que em
breve passarei a ver-te: e se tardar, para que saibas como de'.'es portar-te na casa de Deus que é a
Egreja de Deus vivo, columna e firmamento da verdade» t.
N'estas palavras se declara d'Lim modo gene«Haec .tibi scribo, sperans me ad te venire sito; si aute-m '
tardavero, ut sc1as, quomodo o porteat te in domo Dei conversari
quae est Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis». I
Tim. II~, 1S. Alguns _protestantes modernos, para se escaparem
à força d este texto disseram que as ultimas palavras colunzna et
firlt!amentz!»:' vertçatis devem referir-se á phrase seguinte, poré ni
opt~mos cnucos ai~da mesmo entre os Pro_tes tantes como Alford,
Elli_cott_, Sp~n~e neste lo$ar, ~o.nfe~sam que este subterfugio foi
devido a preimzos theolog1cos e inteiramente contrario à critica e
ás leis da exigetica.
1

1

7S

rii.:o que a Egreja é infallivel; porque as palavras çolumna, a-ru).o; e fundamento sôp"iwp.:.<, claramenlc manifes~am que a Egreja é fundamento firllH.: e estavel, em que a verdade se apoia e sustenlu : na verdade se a Egreja ensinasse um erro qualquer na fé, já só por isto não seria apoio se~uro da verdade, mas antes causa de se arruinar e
dLfüolir o edifi.cio da verdade; não seria guarda da
Vl'rdade, mas traidora. Logo aqui affirrna-se a inf11 llihilidade da Egreja.
Nem se diga que aqui se trata sómente da Egrej11 /\postolica, por isso que não ha tal restriccão
de llllalidade nenhuma nem no texto nem no c~n
ll'x to; mas falia-se da Egreja sem qualificativo ne11liu111, tal qual havia de permanecer até ao fim, ·e
us mesmas locuções columna e firmamento impor111111 simultaneamente solidez e perpetuidade.
(8) E nem ensinou d'outro modo quanto ao
11 idcr de governar; tendo constituído bispos em
1•:phl•so, para governar esta Egreja, fallou-lhes as11im : "Olhae por vós e por todo o rebanho, em
q11l' o Espirito Santo collocou bispos para reger a
1-'.~rcja de Deus que adquiriu com o seu sanguei> 1;
por quanto a palavra 1·egere, r.otl'·"'''zlv significa que
e'" bispos tecm o poder de imperar e porisso mes2
1110 de fazer leis e preceitos .
No mesmo sentido escreve a Tito : «Eu pelo
«~ltendite vohis et universo gregi, in quo vos Spiritus S.
cp1s..:opos 1·eg-ere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine
111111 . /\..:t. XX, :i.8.
.
v J.:11trc os auctores profanos apascentar a plebe é o mesmo
111u1 tl'l(L'I' e governar.
mesmo modo diz David nas Escriptu11u, Ili ili"!'· V,:.?): 11lupasces populum meumlsrael ettu eris
J11.1· ~11p1.· 1 · Israel». l>o mesmo modo se declara o supre!DO poder
1111 M1 1 ~Mi11~ n\•stas palavras : nSicut pastor gregem suum pascet ».
(hn X1., 1 1). O mesmo Christo ~ chamado princeps pastorum
.1
1111~1111

po

111 11111· .

\',., . )

1
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motivo que vou a dizer é que te deixei em Creta 1
para que regulasses o que falta. . . Reprehende
com todo o imperion t. Porém Pedro fallando aos
presbyterios que tinham a cura das egrejas diz-lhes:
<<Apascentae o rebanho de Deus que está entre vós,
tendo cuidado d'elle não por força mas espontaneamente segundo Deusn 2 •
N'estas palavras se significa egualmente que
um certo imperio sagrado com o poder de corrigir
abusos fôra transmittido aos successores dos Apostolas.
Este argumento é apoiado na interpretação dos
Padres, cujos testemunhos referiremos na these seauinte ?tnara não estar a ,addusir
JJOr duas vezes as
b
.
mesmas auctoridades.
57 . 3. º A rasão theologica o persuade, isto é, pelo proprio fim da Egreja. Porquanto Christo instituiu a sua Egreja sob a fórma de sociedade, para
melhor . se conserva!' a unidade da fé, e ·os fieis
mais facilmente poderem, pela observancia das leis,
attingir o seu fim sobrenatural. Mas aquelle fim
não cessou com os Apostolas, mas ha-de durar
perpetuamente;
(A) porquanto todos os fieis de todas as edades
e nações devem professar sempre a mesma fé , e
não o pódem fazer se não forem instruídos por
uma auctoridade infallivel, pelas rasões já expostas (n. 47. )-Nem se diga que os Apostolos foram rudes e illiteratos, ao passo que os seus successores brilham pela erudicção e pela sciencia, de
maneira que estes só com os auxilias ordinarios da
1 «Hujus rei gratiã. r7liqui .te Cr~taeJ ut ea quae desunt corrigas, .. Argue cum <?mm 1,mpeno". Tit. 1_, 5; II, _15 .
2
«Pascite qui m vob1s est gregem Dei, prov1dentes non coacte sed spontanee secundum Deum». I Petr . V, 2 .

~rm;a pódem fazer o que elles não podiam conseguir
sl'núo com um auxilio extraordinario da assistencia
divina.
Porquanto, os homens, ainda mesmo erudictos
C' sabio&, facilmente cahem em erro quando se tracIH dos mysterios da fé que só se tornam conhecidos
pela revelação, e excedem a capacidade da mente
humana; porquanto a religião ensinada pela auclnridade, em quanto religião christã, não póde conM'rvur-se senão por uma auctoridade viva· ; porq11unto se surgirem duvidas sobre a interpretação
dos dogmas inaccessiveis á rasão humana, não pódt•m resolver-se pela rasão, nem tambem pelos li\Tos sagrados mas por uma auctoridade viva.
J•: isto, na verdade, se esclarece pelo exemplo
dos protestantes; porquanto muitos d'entre elles
~.1ic > eX(ellentes pela doutrina, e por tres seculos
11.·11111ram colligir das Escripturas algum systema
dfl doutrina christã, que por todos fosse considernd11 como christianismo puro, mas trabalharam
r111 v11n, e todos os dias se estão formando novas
"ritns, cada uma das quaes acceita como essencial
11111' l.."ertos dogmas que as outras regeitam.
J•:stü por tanto averiguado pela experiencia que
,.,. nitc 1 pódc conservar a unidade da fé, ainda mesmo nHs coisas essenciaes, se não houver um interprc.'h' ínfallivel da Escriptura •.
1 /\ 11~ ,: essidade d 'uma auctoridade viva e infallivel para
111111l111' a religião revelada, expõe-na excellenternente ~ewman,
ll'vcd11p1nc111, p. 75 e seg.: «Nunca devemos perder de vista que
11••1111 <'IJllHI a csscncia da religião consiste na auctoridade e na
11h111lil'll•'iu, ussirn do mesmo modo a distinccão entre a religião na111rnl ~· u rcve.lada, n'isto:. aquella é regida por uma auctoridade subi•• rlvy "· t•s111 pda aucto~idadc _obj~ctiva. ~ rev.el.ação i:ão. ~ outra
~ 111-~ 111111" dn que a mamfostaçao d uma coisa d1vma e mv1s1vel e a
-11h•lll11h t1n 1L1 cnnsç icncin ú vúz do L egislador. A summa da cons1 l1.1n1 '"/o l"'"for da religião natural; os Apostolos, os Papas, a s
fr 1111•111• " priirnnlo do H1spo são a cs se ncia da religião revelada.
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(B) Quasi do mesmo modo póde argumentarse quantó ao. poder le~is.lativo e. judiciaria. ~?r
quanto a sociedade rehg1osa assim como a C1v1l,
difficilmente póde subsistir, se não se fizerem leis
que se ajustem ás varias necessidad:s dos lagares
e dos tempos, e ao mesmo tempo nao se escolherem juízes, que se incumbam de vigiar pela guar.da
das leis, pronunciando sentenças contra os dehn~~~

.

.

Nem serve o dizer que para o reg1men da vida christã bastam aquellas leis que Christo e os
.
Apostolas estabeleceram: porquanto
(a) se se attender á naturez.a .huma.n~, faol~en
te se entende que muitos preceitos d1vmos senam
completamente inuteis, se o modo de. os cumpr~r. não
fosse determinado por uma auctondade legitima:
v. gr. não obstante a lei da penitencia se inculcar
distinctamente na Escriptura, poucos a fariam se
lhes não fôram determinadas certas obras de penitencia, e certos tempos para as fazerem: o mesmo diz do preceito da communhão, etc.
(b) Por outro lado se se attender á naturez..a da
lei evangelica, que é universal, extendendo-se a toSe como é certo, a religião christã deve dizer-se social nas ideia~
qu~ se consideram divi_na~, se tem fundamento _no Çredo (que aqui
propomos), e se estas iderns apresentam ~spec1es d1~ú.entes, e _geram persuasões d~versas em diversos espmto~, se dao a luz muitas
opiniões verda~l_e1ras ou falsas ou tambem m1stu~a ~e err? e de
verdade, como Jª demonstramo~, que pod~r podera harmomsar estas questões com a sua auctondade, sena.o o poder s~pre;no que
por dire_it? di".in~, ~pela sua be~. conhe~1da sabedor1_a,_po~e presidir ao 1mzos md1v1duaes e conciliar as d1fferen.tes op1moes .... Se
a religião é social e ao mesri:o tet?Pº d<;>9ma51ca, hur;iana~ente
fallando, deve ter um mestre mfalhvel,_ alias nao have_ra a umdad_e
da fórma senão com detrimento da um~ade da_doutrn:1a ou a um~
dade da doutrina sem detrimento da forma h1erarc_h~"._ª· Devera
escolher-se entre a sociedade que abraça t_oda~ as. op1111oes e e~tre
a multidão divjçlid:,i em parte, entrç o lí-!t1~uc\1111~1srno ç o espmtq
\ií!s sçi ~as,
·
·
·

dos os povos e tempos, 'é necessario que haja uma
11111.:toridade legislativa, que acommode os princípios geraes, d.eterminados por Christo ás varias cirl llmstancias dos logares e dos tempos: porquanto
11111itas vezes, mudados os adjunctos das coisas, den~m mudar-se umas certas leis positivas, para mellwr se adaptarem os meios. ao fim; assim os Aposte 1los tinham prohibido o uso de sangue e da carl ll' soffocada, afim de que os Judeus que tinham
hc 1rror a estes coisas, mais facilmente se associas~l'nl aos Gentios de novo convertidos; porem depc 1is, uma tal lei cahiu em desuso por inutil. Por outro ludo, augmentando o numero dos fieis, muitas
, 11isas havia a determinar quanto á administração
, lc is sacramentos, ao culto divino, aos varias mu1111s l' officios dos sacerdotes.
Além d'isso, alguns decretos que eram uteis no
ll'tllpo da persegúição, tornaram-se nocivos em
11•111po de paz. Nem é menos evidente que em tod11s os tempos são necessarios tribunaes ecclesiast i111s 11ndc se appliquem as leis a cada um dos ca'•' '·" ; I" 1rquanto o poder civil não tem jurisdicção
.,, ,hn· as coisas espírituaes, e nem as leis pódem
11hs1•rvnr-sc com fidelidade, attenta a fragilidade
d11s homens, se não se derem sentenças, e impose11·111 1wm1s aos delinquentes.
l.oµ;o para a prosperidade e tranquillidade da
IO:~r1•j11, requer-se auctoridadc legislativa e judicia1 l11 ; por nutro lado, para a preservação da fé dese111 "t' 11111:1 auctoridade infallivel. Logo uma e outra
lfli 1011florida não só aos Apostolas mas tambem
s11ccessores.
.;.. 0 Os successores dos fiposfolos, qual/lo ao pOO(lr aucforifafivo Õe ef/Sif/ar e governar,
110 por direito õivi170 os }Jispos folr(aÕos collegia(...
~c11s

111111

'i~. '/ 'hcsc·

m1nft.
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. Oize~se por di~·eil~ ~ivinu, cm quanto que os
bispos nao for~t-;1 mst1tu1dos por ordenação humana 1 mas sim ~umia, contra <>s Pn·sl~rl<.'rianos e Lr
th~ranos, assim como contra cenos liberaes ...~
g:lzc_anos, que atfi~mam que os bispos não foram U.~
u_tmdos. por Chnsto ou pdos Apostolos, mas .SI·
sun et . sme se.·~.su (pou~o a pouco e impcrceptivdmente) assmmram a s1 o poder de que agora ,.
sarn.
·
.. Dize-se tambem collegialmente tomados, pois
disputamos que cada um dos bispos é succcsli!r
de cada um dos Apostolos, mas ltlle o col!e.,io doa
bi~pos succedera ao collegio. dos Apostolos,de rfia.
neira que a supren:a m11.:tonduJ1: d1: ensinar e gO..
vernar, c.on:pet~ nao a rnda um dos bispos, mls
ao colleg10 mte1ro.
'
59: !·ºDos Actos e .f..pistolas p<ide com certeza colligtr-~e que os propostos l'clos Apostolos f~
ram escolhidos para c~crccrcn~ e 1 munus de ên~~:
nar e gover~a~ cm vanas cgrqa-;, t• muito provi.
ve~mentc se 1~tcre que al_guns d'cllcs foram verei\~
de1ramente bispos, superiores uos prcsbyteros •. '' .,
(A) Os Apostolas com c<:rtcza <:sl'nlhcrarn pfo..
postos que lhcss~~x<:dcssem no munus Jc ensinart
governar as cgrc,as e aos ylwco.; por isso mesmo 0
- . eram o bnga
. dos a obcd<:cer:
li
fieis
·
_. _(1) por quanto diz o auLtor Ja !-:pistola aos He-

nto

.-. .·

1 Além dos auctorcs ..:irados, ..:fr . TJio11us.im And
/.~
nou1·clle Discipline de I'Eglise, Paris, 1"':.!-" I" 1 '1. ,• . 1 cnn~ 11.t·
ser.;.; pe S. medt L'Organisation des l·:f.;(ise~ ..:hr-:~. C~)~•".r:.'p~IJ ~
. 1000
Ü VL'
1 j 1, p. :.! '. J7 "scg.;
1
f'> • S li., .,..
t 1"ti'.quem ( c:rna t . 1.8º8
o, 1> ans
, vo "
J. 8. ~
glitjoot, 1>1sscrtat1ons on the Apostoli..: . \ e l .rrndon iX·J' ·
•.
1
h
l~h
·
I
.
.
1
"
'
'
..•
, Jl· r
.
e _se~ . ve 1 E pt't e t_o ! e
11pp'.a~1s, Cl. :l• p . ~d e scg ."; Snait · ·
D1cuonary of Çhnsua~ . Annquiucs , v_o~ l! pr<'sb.1·tt!r and biillo -'
Cuclzesn e, Ongmes chre llenn cs, .::b. \; I, Lc -; nngincs Je f'E · •:
rut; P . B.1titfQ/, L'Egfüe nai ssant c ; lc, .m s1i1Í1tions h;,;
. J iço
'
R e1111r b'b/
'
ques, no peri~
r 1q11e.
o.::t . 1 Xqi, p . !' . .if'.l e ·-r
se rc ·
FoiMrd, S. Pierre, e h. XI; Rn•1llt!_, l.cs origini:s de l'Episc:t!e •?: .
0

áP!!I

breus : « Lemhrae-\·os dos vossos propostos que vos
fallaram a palavra de Deus ... obedecei aos vossos propostos e estac-lhcs sujeitos; pois ellcs estão
vigilantes como quem tem contas a dar a O;:us pelas vossas alm.asn 1• Realmente os Apostolos depois da prég<h,:áo do Evangelho, constituíram pastores para cada uma das egrcjas \ que se drnmam
presbyleros l! bispos: cujo munus é governar a Egreja 'de Deus, apascentar u rebanho de Deus, olhar por
'
todo clle:1•
Estavam por conscguintl! munidos do. duplo.
pod<:r d<: ensinar l! f[Ol'L'rllar, dt.! 1:nsinar com cffoito a st.1 doutrina Ja fé, (11mo se colligc d'estcs e de
outros logares : "Ordena e ensina . .. attcnde á li~áo, á exhortação e doutrina . .. olha por ti e pela
doutrina ... , Guarda o deposito, 1:vitando novidades profanas i.Íl! palavras ... ;i E as (Oisas que ouvistes por meti meio de muitas testemunhas, estas
rccommenda aos homens fieis que forem aptos para
ensinar o .'i o utros t> ; -tambcm o poder de g . wenzar,
de julgar e rcprehcnder : «Para este fim te deixei em
Creta, para corrigires as faltas 7 •• • Niío queiras rcL·1:h1:r i.IC(llsa~·üo (Olltra ns presbytcros semlo deante
d<: duas ou tre-; testemunhas; rcprchcnde os que pcc(é.lrem d1:ante d e todos, par<1 que os outros cone<:1
" .\ km ; n'.· itc p 1-.wpr_,; itun1111 'l' strorum, 4ui l'ohis l.o.::uti
s11111 vc rhu:n D ~ • - . . r ) j c,fite pr.rcposilis vcstris ct s•Jbja.::etc ci, .
ll' ~ i e11i111 pcni14i i;rn t qw1si rmioncm pro an i111.1 hus vcstris rcdJi!llri•.. lkhr. XIII, 7, 17 .
~ Act. XIV, n .
J
Act . XX , 28; 1 Petr. V,:.! .
" 1 Tim . IV, 11, d, , ....
'' 1 Tim . VI. 2 0.
ü
uPr.wcipc ct doce ... a ttcmlc lectioni, c xhortationi ct
d nctri11m~ . . . attenJe tibi et do ctrin;1 e • .. Deposit111n custodi, deviu•1; ''rofana s 1·o:u:11 novit:~t c>., -. Et q:::1c'. :1u .list! :' me per multo; te ;re.;, h"c.: cm11me11d,1 ll.l<!l1hus hommrh us qur 1done1 erunt et
a li<>~ J,><·crc•., li Tim . li, ·l: d. IY, :! -:'.
: Tit . 1. S.
.
.
Thcologi'a Dogmatica-Vol. :: .•
,;
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bam temor)' '· Por conseguinte aqucllcs propoidj
eram súccessores dos Apostolos, quanto ao nuK""I
.
.
terio e ao zmperw.
...
. (9) Ditfcrcncca~'am-sc ~;orém Jos :\postol:s êrtt:
quanto que não tmham poder cm. toda .~ E~re{I.
mas sómente em cada uma das cgrcp.1s: «Con&ttul•
ram presbytcros em cada uma da_s L'.grcjas ' ... Dei·
xei-te em Creta para ... const1trnres prcsb)teros
pela cidade, .• como cu t'o ~ctcrminci,, :i. Por isso
apascentam e governam, nao todo o r.c?anh•! em
geral, mas sómente o rchanho que lhes 101 ~ontado:
« Apasccntae o rebanho ~e Deus, que esta a .'OSSO
cargo\ . .. Olhac p~)r ."'.'s ~ por todo o rcbm~o,
no meio do qual o Espmto Santo vos collocm• •.
(C) 1\ão recebiam o seu munus da plebe 6 , 0010
0 affirmam os Congrcgacümalistas e 1 >s Prcsiylerianos mas dos Apostolos, e eram Llcputado:i lard
'
.
Ad
0 seu munus por especial comagrarao : " · \'rtote que resusLites a g~a~a de !!c~s, qu'! _eslá ~ ii
pela. imposição das mmhas nzaos '.... :\ao_ qmra;
despresar a graça que está em t 11 q11e te to1 .1d1

'

1 "lluju; rei gratià rcliL.Jui te C:rl·t.1e, 11t c.1 'luac d~surw.

ri .zs ... Adverns prc_;hytcrum a.:cu ;;i[lr111c:11 n )li rc..:1rc~!n .11
su't Juobus aut trih~H tc;tihus; p~.:c.mtcs c"11ram onrnthus "{J<,
ut ct ceteri timorem h;ihe;1nt• . l l 1m. V, 111 "~º·
2
Act. XIV,:!'.! ·
3 ... coosticucrunt illis per siu;;u/,H t•a/csi.H prcshyte;\...
Reliqui te Cr.e tae u~ .: . . ..:o"!s~itut.1~ per cil'il,1/1·.~ prc ;hy-tc1' ..
sicut et ego d1srosu1 t1bt » . f11 . 1. " 4 1 Petr. V, 2 .
.
.
.
~ nPascite ~ui ill vobis est, (-:re~em Dei. .. Attendite to11
et universo gregi, in quo vos posuit Spiritu> srn.:t'.IS". Acc.:.(,
~.

~

.

Ainda mesmo os diaconos, que, por mandado dos.~!·
tolos foram eleitos pela plebe, não rc.-cheram o seu poder Jr,.
vo m~s dos Apostoles: •lfos st<~tuenml ante cnn~pc.:tur.n Ar:Dl·
lo rum; e t or.llltt'S i111pos11cri111t t!B m 111111 • (A d .. \ · 1, ".'; f. ,;ta n
sicão das mãos com a orii-.=ão c::rd um rtto ~•i;n1h.:.1111·0 Jo 1l::
.::ÓnferiJo.
; II Tim. I! ti.
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pela prophccia com a imposição das mãos do preslwtcrio » 1•
~· Os succcssores dos Apostolos constituiam do
mesmo modo presbytcros e os ordenavam pela imposição das mãos ; assim Paulo escrevia a Timothco: 11:\ão imponhas tão depressa as mãos cm
ningucm" ~. Lo{-\O consta LOQl (crtcza que os Aposto los deixaram a uns certos successnres, por cllcs
<~rdenados, o Juplo poJcr do magistcrio e do impcno.
tlo. (8) E até muito provavc:lmentc se colligc
da Escriptura a distincç<i<> entre prcsbytcros e bispos.
Confessamos na verdade que as palavras prcsbyteros e bispos tomaram-se promíscuamente n'alguns textos 3, de maneira que só do nome não póde deduzir-se um argumento certo. Mas dos varios
togares simultaneamente confrontados consta que·
alguns d' estes propostos eram superiores aos outros,
e que exerciam os munus que hoje competem aos ·
bispos. Assim v. gr. na egrcja .lernsolymitana, alem
dos diaconos e presbyteros 4 1 encontramos fhiago,
irmão do Senhor, que parc~e presidia a esta egrct
.. .\dmonco te ut resuscitcs fóratiam llci, quac est in te
te per impositio11e111 111.1111111111 111em·11111 • •. Noli negligcrc gratiam
quae cst in te, quac data cst tihi per prophctiam cum ·impositionc
nnnuump~cshyL!rÍÍ•. !Tim. IV, q.-NoTr. d110rdem(n . 11)
dcmonstr.1-sc que cst •~ impr siçfo das miios é collativa de graça
e por i:,;o um v1:rJaJc1ro sacramento.
?
"Manus ..:ito nemini imposucris 1 Tim. V, n .
l Cf. A..:t. :X VI, 1::; Tit. 1, 5 ; Philip. 1, t. - l'rcshytcrris
{gr. "'"l'-'r"''•·>;u:I l.!lvmologi ..:amcntc é o mc.smo que .1tmiores: este
nome era empregado reios Judeus pura dc.'>1gn<1r os chefes, que nos
tempos primitiYos eram mais \:elhos: o nome de bispo (r.r.itt'"''"•''')
parece ter sido pedido de cmprcstimo oos gregos, e designa aqucllcs que tem i11tcndc11ci.1 sobre outros; uma e outra pala\'ra tem o
mesmo 'entiilo m:1s com a ,!itfcr..:n\·a que pn•.ç /,1;1,·1·0 significa mais
Jire.:tam~n!c tlignida<k e bispo o munm ou officio. Cf. de Sm<!dt,
1. e. p ..'OJ .

l

A..:t. VI,
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ja e tinha a dignidade episcopal : pnrq11anto Pedro
a.nnun~ia a este qu~ fôra _livre do Lllr(erc t; este no
Conc1ho Jerosolnmtmw falia· Jogo im1nediatam 'ntc depois de Pedro!. Paulo vae ter LOtll elle co~o
chefe dos presbyteros , e por clle s<io enviados fe-·
3
gados~ Anthiochia ; n'uma palavra crn todo 0 seu ·
proced~mentc:>_ se apr~scnta como presidente da dde e bispo. I~ nem d outro mudo se procedia nas
outras cgrcjas ; porquanto Timutlreo e Tito, disdpu!os de P~ulo, apresentam-se adornados da dignidade ep~scop~l ; por quanto ambos são cuidadosamente 1?stru1dos P.clo~ Apostolos sobre os deveres ~os bispos ; o primeiro .não s('i tem o poder
de ensmar mas tambcm de Julgar, llllcr os fiei~
quer os presbytcros, e de lhes impc'lr as mãos 4. 0
segundo fica em Creta, não sr) para 1.:11rrigir as t'al~
tas, m~s tambem para constituir preshyt eros nas ddades. "'. S. João escreve aos sete anjos das cgrejas
da Asia. Menor, cxhortando-os e reprclH:ndcndo-O$
como presidentes ou bispos d' estas eKrcjas ~: realmente foram considerados como taes pelos Padres
da epoca subsequente.
·
Na verdade, _de todas ~s_tas coisas resulta, pclÚ
menos, com mmta prohahil1Jade, que lambem 110
tempo dos Ap<;>slolos houvera verdadeiros bispos
por clles e~colh1dos t! ordenados para lhes succcdcrem f1º officio de ensinar e governar quer o s fieis, ·
quer tambem os presbyteros. 7
·
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~las nfü 1 se colligc com certeza da Escriptura, que no tempo c.fos Apostolos cada uma das
cgrejas tivesse hispos por propostos; na verdade,
durante a vida dos Apostolos que exerciam o munus episcopal, algumas cgrejas não eram governadas por um bispo, nrns pelo collcgio dos presbyteros aJornaJos, quer Ja dignidade sacerdotal quer
da episcopal; cm segundo Jogar alguns dos que parecem adornados da Jignidadc episcopal, não estavam incurdinados n'uma egrcja, mas andavam por
varias cgrcjas, e cxcrciam o seu munus, segundo
as ordens dos Apostolos.
Realmente o collcgio episcopal não podia succeder ao collcgio dos Apostolos: i)ropriamentc
foliando, senão depois da morte dos Apostolos; 1:
por isso não era ncccssario que os Apostolos insti tuisscm bispos propriamt'llll' ditos senão pouco
antes da sua morte. 1
:.? ." Prov<1-sc porem com certeza pela historia,

ao _1<.:111po c nwJu por.4uc dc facto os hi spo; começaram a Jistin guir -sc Jos prcshytcro,;, d1s.:ordam os thcologos. Jul,.;am outro~
'lue 10 ,los r.s preshykros lnram dotados ,h plenitude do saccrJo cio, de moJo que .:nt;Ío 11iío ha ,·eria se não hispos e Jia.:onos e 'JUC
s~ mais tank <.'. que se orJ~~:1ram s.imples sacerdotes ( Pet.w111s,
IJ1~scrtat. c.:dcs. 1. 1, e. :i.: 111011i.isw1 , 1. e . ; Perrone, De OrJine
n. w4 ). Julgam outros qi:c. prime.irament_c foram sómente simple~
sacerdotes os que pn::s1J1ram ~s ei;rc1as para as go_vernar por
cc;insclho cummum, ~ ttu c depois um J cycs, por .mollvo <le paz,
rora cl_e~~<lo ao cptscopa<lo por or<lcna<;ao especial; em favor da
s_ua opin13o allega'!1 o testemunho de S. Jeronym<;> que abaixo
citaremos. Outros tinalmente affirma~1 q1:1e 9ucr os bispos que~ ?S
' Act: XII, 17 .
sacerdotes de segunda ordem foram inst1tu1dos desde o prmc1p1o
~ Acc. XV, i3 .
segundo a orr_ortunidade dos !01rnres, de modo que o nome de
3 Act . XXI, 18: Galat . r, 19; II, 1:.i .
preshyteros lora commum a uns e outros, e o nome de Bispo
1 1 Tim. V,,.,; 22 .
reservado á ordem superior, ossim !'~ran;elin, th. 16. Cf. Bru!fere,
5
Tit . 1.5 . . .
p. 187, not. 2; de Smedt, 1. e. p. 3oh.
6
Apo.::. II-Ili .
1 Por isso <liz Petavi11s , Dissert. eccles. liv. 1, .:. 3, n. 5: Pos, . .; E_', na verdade, de f~, qui.: ha na Ei:;rcja .:nthflli ca, <>gerarto.
que
. a .orde~ episcopal tenha sido introdusida na Egreja por di~ ~ta mst1tu1~a .ror ordena.~ao d1\'ma , que <on sta de hí.çp'os, ,.~_,. ·
reito <l1vmo, na<;> se decretou comtudo ~om o mesmo d1re1to que
b~IC'ros e rnm1strosu (Trtdcnt ., ~css. XXllL can . li): mas q!anto
houve~se um b1~po ~m cada _uma das. c1d~~es e e&rejas, mas pela
auctond:ide Ja E_i;reia e san.yol!s dos Concil1os, a origem das quaes
http://www.obrascatolicas.com
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CAPITULO 1

DA INVENÇÃO \)A VERDADEIRA EGREjA DÉ CHRISTO

que os bispos, emquanto distinctos dos presbyteros
e a elles superiores, são successores dos Apostolos,
e lhes compete a infallibilidade em ensinar e o poder súpremo parafazer leis.
PorquantO argumentamos assim: é certo que
já no meado do segundo seculo, o episcop?do. estava constituído cm todas as partes da EgrcJa; isto
mesmo confessam-no os Protestantes hodiernos,
até mesmo os Presbyterianos; isto provam-no testemunhos acima de toda a excepção.
Mas era impossível que uma instituição de tanta monta podesse prevalecer na Egreja universal
em tão breve espaço de tempo, se não fôra verdadeiramente apostolica. Logo.
62. A Maior, ou o facto pro\ a-se (A) pelo testemunho dos Pad1·es.
.
S. Ignacio, discipulo de João, affirma com tal clare:
za a distincção entre os bispos e os presbyteros, que ate
os proprios advers arias são obrigados a confessar que
esta distinccão fôra com certeza admittida, ao menos na
Asia, n'aqu~lla epoca, isto é, no principio do seculo segundo.
E na verdade, commemora distinctamente tres ordens· de ministros, bispos, presbyteros e diaconos, e ensina manifestamente que os mesmos presbyteros conjunCtamente com todos os fieis estavam sujeitos aos bispos como a Christo: «Achando-vos sujeitos aos bispos
como a Jesu~ Ghristo . . . Todos reverenccm os diaconos
como mandado de Deus, e os bispos ·como a Jesus Christo, Filho do Pae, e os, presbyterios como o sinhedrio de
Deus e como collegio dos Apostolas )) . 1 E n' outro logar :
«Porquanto o vosso memoravel presbyterio, digno de
1

1

,

nQuum episcopo subjecti sitis ut Jesu Christo •.. Cuncti
revereantur diaconos ut mandatum Dei, et episcopum ut Jesum
Christum, Filium Patris, et presbyteros ut synedrium Dei atque ut
collegium Apostolorum." S. Jgnatü ep. ad Trai!. n. 2, 3, 7; ad Magnes. n. 6, 13; ad Smyrn. n. 8. Cfr. J. B.'Lightfoot ob. cit. p. 198-201;
a genuidade das epistolas de S. Ignacio foi negada por alguns Racionalistas: porem hoj e optimos historiadores como Ad. Harnack,
reconhecem como duvidosa esta authenticidade.

i

::1

1

.. ~

Deus, está por tal modo aggregado ao bispo como as
cordas á lyra». 1 Affirma porem implicitamente de varios
modos a infallibilidade da Egreja, sob o magisterio dos
bispos, ensinando :
(a) que a união de Christo com a Egreja é maxima:
"Onde estiver Christo Jesus, alli está a Egreja catholicui1; 2 cujas palavras são semelhantes ás do proprio Je sus Christo : «Eis que eu estou comvosco até á con~;ummação do secu\01i3, e por isso mesmo querem dizer
que a Egreja não pode errar, porque onde esta Chris10, alli está a verdade ;
(b) os errantes não podem salvar-se sem voltarem ao
seio da Egreja, porque esta é incorrupta : «Porquanto
todos aquelles que são de Deus e de Jesus Christci, estes estão com o bispo ; e todos quantos, movidos pe(a
pe11ile11cia, voltarem á 1111idade da E!J1·eja, estes serão
de I >cus, se viverem conforme Jesus Chrtsto ... ~ Por este
11111ti vo o Senhor recebeu na sua cabeça o unguento pa,.,, bafejar a i11corr11pção á sua Egreja. Não rns unjae s
1:11111 ;J ·mau cheiro da doutrina do pr.incipe d'este seculo, para que vos não arredar do genero de vida que vos
11·111.lcs proposto)). 5
Isto mesmo ensinou Hermas, G onde falia cedos bisp11s, doutores e mi111stros, que tambem exerceram o episrnpnd1 i, ensinaram e ministraram)), Affirma n'outro low11· que a torre, que é a Egreja, fôra edificada sobre a
11l'drn 1 e que a pedra era o Filho de Deus, e por isso
11a·~n10 que a Egreja, <ctorre feita d'uma só pedra fôra
u~~cntudu sobre a pedran. 7 E, na verdade, se a Egreja
1 «Nam memorabile vestrum presbyterium, dignum Deo, ita
''""l'llllum cst episcopo ut chordae lyraé.» S. lgnat ., ad Ephes.
~ o llhi fuerit Christus Jesus, ibi catholica est Ecclesia.» S .
11111.11 . , Ad Ephes. n. 5.
l .. F,·cc ego vobiscum sum usque ad consu111mationen•. sae-

ndl.n

·• "<)11otquot cnim Dei et Jesu Christi sunt, hi sunt cum epis··111111 ; l'I q uotquot poenitentiâ ducti redierint ad unitatem eccle'"'"· "' hi 1><:i erunt, ut secundum Jesum Christum vivant'. . ,, S.
1111111/., Ad Philadclph. n. 3.
'' " ( lh id 1>ominus in capite suo accepit unguentum, ut Ecl'/11.11,11• spirl'I i11corruptionem. Ne ungamini tetro odore doctrinae
t•1 l11.-q1j, h11j11s s:11.:culi, ne captivos vos abducat a propo~itâ vitâ.»
,\' 11-111.11., Ad I':phes. n. di-17.
u l l1•r111,1s, l':tstor, !ih. I, vis. 3, n. 5; simil. IX, c. 12-13.
: .. J'11rri111 111011olith:1111 fanam esse cum petra.»

http://www.obrascatolicas.com
. 1

87

•

A&3LW!!ZW::Zat

1

11

1

11
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é uma coisa só com Christo e nem d' elle pode separarse, é por isso mesmo infallivel e adornada do poder
supremo de governar.
,No meado do segundo seculo, S. Ireneo, que muito
~em ti1:ha conhecido a S. Polycarpo e outros discípulos
1mmed1atos dos Apostolos, declara abertamente que os
bispos são successores dos Apostolas e pelos mesmos
Apostolas instituídos : «Portanto, todos os que quizerem
dar ouvidos á verdade, podem ver em toda a Egreja a
tradição dos Apostolas manifestada em todo o mu"ndo,
e temos a ennumerar aquelles que foram instituidos bispos pelos Apostolas nas egrejas e' os seus successores
•
até nósÍ>. 1
Depois argumenta que a Egreja é infallivel; pois segundo elle mesmo diz, ~
·
. (a) onde está a Egreja, alli está tambem o Espírito
de Deus, o Espirito de verdade ;
(b) e~ram por tanto, os herejes porque fogem da fé
da Egreia;
(e) porém aguelles que adherem c1 Egreja estão fun dadas sobre a pedra: ccÜnde está a Egreja , alli está
tambcm o Espirita de Deus ; e onde está o Espirita de
Deus alli está a Egreja e toda a graça: porém o Espírito
é a verdade. Por esta razão os que d'elle não participam nem se nutrem para viver dos peitos da sua mãe,
nem bebem da fonte crystalina que procede do corpo de
Christo: mas profundam para si lagos escavados em
covas terrenas e bebem agua putrida do lôdo, fugindo
da. fé da Egreja, para não serem trasidos por força; rege1tando porem o Espirito para não serem instruidos.
Porem os que vivem alheios á verdade, revolvem se dignamente em todo o erro, impellidos por · elle, sentindo
sobre as. mesmas coisas, já d'cste, já d'aguelle modo,
,,
1

r:,

~·

1

1 "Traditionem itaque Apostolorum in to to mundo manif estatam, in omni Ecc!esiâ adest respicere omnihus qui vera velint vide:e : ~t. habemL;s ar~11umerare eos qui ab Aposto/is i1ls{ituti szmt
epzscopz lll eccleszzs et successores eorum usque ad no s.» S. Irena>us,
Adv. haeres. l. III, e. 3, n. 1; ef. l. IV, e. 26, n. 2-5.
· 2 5. Irena>us, Adv. Haeres, l. III, e. 24, n. 1-2.- Quanto a outros testemunhos quer de S. Ireneo, quer dos outros Padres lê P.
Murra,y, ob. ~it., disp. XI, n. 124, vol. II, p. 231 e seg ., onde se
amontoam munos t ex tos e claramente se expõem; Fra111elin, th.

15.

89

segundo os tempos ... Porquanto não estão fundados
sobre uma pedra, mas sobre arêa, que tem em si mesma rnuitas pedras)). 1 En'outro Jogar: 2 «Onde estão por
por tanto collocadas os charismas do Sénhor, alli é ne-

cc•ssario ii· aprender a verdade junto d' aquelles onde
1•slá aquella. que é su,cceysão .dos Aposf?los da E.greja e
se sabe aqu11Io que e sao e irreprehens1vel na conversa. ção e inadulterado e incorruptível no discurso». 3
N'outro Jogar, que abaixo citaremos (n. 88), folia especialmente do episcopado Romano e dos successores
de Pedro, de maneira que, a dar credito a Ireneo, já no
Me11 tempo o episcopado era conhecido como instituicão
divina e apostolica na Egreja universal.
,
No seculo terceiro são já tão numerosos os testemu11hos que seria longo escrevêl-os.
Assim Tertuliano, o primeiro dos escriptores latinos
1· testemunha da Egreja de Africa, ensina que a hierard1ia consta de tres ordens distinctas e que os presbyte1·11!'\ estavam sujeitos aos bispos: «Tem na verdade o di11·ito de c!ar (o baptismo) o summ? sacerdote que é ó bis1'º ; depois os presbyteros e os diaconos, mas não sem
1111.-toridaJe dos bispos». '•Declara n 'outro Jogar que os
lii.,l'os for~n.1 constituídos pelos mesmos Apostolos, pa1:1 1ra11sm1tt1rem a semente do Evangelho. ií Depois zom-

.1 ulll~i enim Ec.clesia,.ibi ~t .Spiritus Dei; et ubi Spiritus Dei,
11111· l•,,·,·l<.!s1a., et 0111ms grana: Spmtu s :rntem ventas. Quapropter
q111 111111 1iarnc1pant eum, negue a mamilli s matris nutriuntur in vi111111, 11eq11e pcrcipiunt de corpore Christi procedentem nitidissi11111111 1'11111cm: sed etfodiunt sibi lacus detrito s de fossis terrenis
111 ,,,. l·11e110 putidam bibunt aquam, effugientes fidem Ecclesiae'
111• 1rnd11cuntur; rejicientes vero Spirirnm,· ut non erudiantur. Alie~
111111 vt·ro u \'eritate, digne in omni Yolutantur errore fiuctuati ah
1111 11lí11·r 111quc aliter per tempor·a de eisdem senti~ntes ... Non
1
~111111 ~1111t l\1ndati super unam petram, sed su per arenam haben1v11; 111 '"ips;i lapides muitos.»
'
1
' .....'. /~·c'.11 :'oh. cit.. L IV, e. ~6, n. ~·
1 ,.( 1111 1~1tur charisma Dom1111 pos1ta sunt, ibi discere oportet
111•1·1/,1/1•111, ap11d quos est. ea quae ab Aposto/is Ecc/esiae successio,
1 I id '11111d cst sanurn et l!Tcprobahile conversationis
et inadulte1,1/11111 1•1 i11<'11rr11ptibile sermonis constat.»
'
1 1>1111di q11id~m (baptismi/ hab~t ju ~ sum~us sacerdos qui
P-1 1·111•"'"1'11'• : dt'hllll' preshyten et diacom, non tamen sine epis1111•1 1111dnri1a1«. 'f'c•rt11/. de Haptismo, e. 17.
''
'fr1:1. l'ruesaipt. l'. :h.
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CAPITULO I

DA INVENÇÃO DA VERDADEIRA EGRF.JA DE CHRISTO

ba d'aquelles que dizem que a Egreja pode errar: 1 «Eia,
todos agora erraram. . . O Espírito Santo não encontrou Egreja nenhuma que conduzisse á verdade, depois
de ter sido mandado por Christo, e pedido ao Pae para
ser doutor da verdade ; o entendente de Deus despresou
o seu officio, o Vigario de Christo, consentindo no entretanto que as egrejas entendessem d'um modo e crêssem de outro modo aquillo que elle mesmo prégava pelos Apostolos )) .
Clemente e Orzgenes, dois luminares da Egreja Alexandrina, conhecem distinctamente tres ordens hierarchicas, os bispos, os presbyteros e os diaconos; e affirmam a infallibilidade da Egreja sob o magisterio episcopal. 2 Origenes illustra o assumpto com uma comparação: 3 Christo é o sol, porém a Egreja é a lua, que
recebe a luz do sol para illuminar ns nossas mentes ; o
que equivale a dizer que a doutrina ela Egreja é a mesma que a doutrina de Christo e por isso infallivel. ((Teremos luminares em nós que nos illuminam, Christo e
a sua Egreja. Porquanto dle é a luz do mundo que
tambem illumina a sua Egreja com a sua luz. Pois assim
como se diz que a lua recebe a sua luz do sol, para, por
meio d' ella, poder illuminar a noite; assim tambem a Egreja, recehenc\o a luz de Christo, illumina todos aquelles
que vivem na noite da ignorancia. Logo Christo é a /u~
verdadeira que illumina todo o homem que 1 em a este
rmmdo; de cuja luz a Egreja illuminada, ella mesma
se torna luz elo mundo, illuminando aquelles que ".ivem
nas trevas, assim como Christo affirma aos seus discípulos, dizendo: cc TTós sois a luz. do mzmdoJJ, E n'outro lo··
gar : 4 ccA Egreja de Deus vivo está munida da verdade
do Verbo>). Por isso, segundo Clemente Alex., 5quem se
1

1 Age nunc omnes erraverint ... nullam respexerit Spiritus
sanctus, uti eam in veritatem deduceret, ad hoc missus a Christo,
ad hoc postulatus de Patre, ut esset doctor veritatis; neglexerit officium Dei vilicus, Christi vicarius, sinens ecclesias aliter interim
inrelligere, aliter credere, quod ipse per Apostolos praedicabat.
Tertull., de Praescript., e. 27.
2
Clem. A/ex., Stromat., !. VI, e. 13 ; Origen, in Cantic., !. IL
3 Origen., in Genesim homil, I, n. 5-7.
• Ecclesia Dei viventis veritate Verbi munita est. Origen.,
in Jerem. homil. 5, n. 16.
~ Çlem. Alexand., Stromata, !. VII, e. 16.

apartou da Egreja cahiu na heresia : «Deixa de ser de
Deus e fiel ao Senhor . l homem que recalcitrou contra
a tradicção ecclesiastica, e cahiu nas opiniões das heresias humanas)). Mas para que insistir mais sobre este ponto, confessando os proprios adversarios 5 que já
desde o segundo e terceiro seculo uma tal distincção era
por toda a parte recebida ?

63 (B) A isto accrescentaremos uma coisa só 1
n saber: que o testemunho dos Padres recebe não
pequena confirmação do catalogo dos Bispos que
Husebio compilou de monumentos antigos para
mostrar a origem apostolica das principacs sés. E
ussim narra o illustre historiador que o Episcopado Jcrosolymitano fôra confiado pelos Apostolas a
Thiago, irmão do Senhor, e que o seu successor
l<lra Simeão Cleopha, tio do Senhor; do me.smo
1110Jo formou a serie contínua dos bispos que fomm successores de Pedro nas cathedraes de Antiuchia e de Roma ou os que succederam a Marrns na Egreja de Alexandria 6 •
1)4. Prova-se a menor. Ponderadas cuidadosamente todas estas coisas, com razão concluimos
q11e a instituição dos bispos e a sua distincção dos
presbyteros teem a sua origem dos Apostolos e por
iss< > de Christo: porquanto assim o declaram aber..:.
tunwnte os Padre:-. do segundo e terceiro seculo,
~:01110 se vê dos referidos textos; e nem isto se pode explicar d'um outro modo. E, na verdade, se
todos os ministros foram eguaes desde o principio,
1.:omo acontece então que tão depressa os presby1 Assim Schajf, History of the Christian Church, vol. II, p.
1H ; Morri.1', oh. cit. p. 131 ; Stanlex, Christian Institutions, eh.
X, p. ·w7-208.
.~ /•,'useb. IIist. eccles. !. III, 2, 13, 14, 15, 21 ; !. IV, e. 1, 4, 5,
••, ·1·i, L' n'outros logares. A força d'este testemunho apoia-se em
frlt•rir 11s palavras de Jlegesippo, que no sec. II tinha visitado va1'111~ <'f\l'c•j11s e tinha estado com muitos bispos cujos nomes rese11li11. (líli. IV,.:_. ·2:!).
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teros e os :fieis acceitararn por toda a parte urna mudança, tão essencial ao regímen da Egrejà, sem resistencia, nem reclamação P Se uma tal mudança
tivesse a sua origem na Egreja oriental, como é
. que sem disp.u tas teria sido acceite na occidental?
Nem pode dizer-se que isto se deve attribuir á ambição de um certo numero de presbyteros, que de
pouco a pouco usurparam o poder sobre os outros presbyteros; pois é moralmente impossível que
todos estes, por toda a parte e simultaneamente,
tenham tentado uma tal usurpação, e, de mais a
mais, com um exito tão feliz : porquanto esta
ambição não poude introduzir por toda a parte, e
em tão breve espaço de tempo, mudança sem disputas e divisões, a respeito das quaes todayia a
historia guarda o mais rigoroso silencio. ~em pode attribuir-se a algum Concilio onde este negocio
fosse definido: por isso que d'um tal canon não ha
o minino vestígio. Logo a instituição do Episcopado data dos Apostolos e do seu Mestre. t

' 1
i
1
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65. Oppõem a isto os adversarias o celebre texto de
Jeronymo : cc Logo o bispo e o presbytero é uma e a
mesma coisa, e antes que por instincto do diabo se fi-:!';essem estudos na religião e se dissesse aos povos : Eu
sou de Paµlo , eu sou de Apollo, e eu sou de Cej.ihas, as
egrejas eram !5overnadas por conselho comrnum dos presbyteros. Porem depois gue cada um se persuadiu que
eram seus aquelles que baptisara, e não de Christo, decretou-se em todo o orbe que um eleito dos presbyteros
fosse superior aos outros a quem pertence sse o cuidado
de toda a Egreja, para se extinguirem os germens do
schismaJi. 2
•
Advertimos primeiro gue tudo, que Jeronymo defende, n' outro logar, e não d'uma maneira obscura, a
nossa these, quando diz : ccA salvação da Egreja depen1

2

Este argumento expõe-no de Smedt, 1. c. p. 335-336.
S. Hiero11ym. Comment. in T. I, 5 e seg., lvllgne, P. L.

dt· da dignidade do summo sacerdote : ao gual se não
fr\r· dado um certo poder exclusivo e preeminente a tod11.~, haverá cm todas as egrejas tantos schismas quan111s são o~ sacerdotes. J?'a.hi resultou. nenhum presbytero nem d1acono ter o direito de bapt1sar sem o chrisma
,. mandado do bispo. E pouco antes tinha ensinado que
nta preeminencia do bispo dimanava dos mesmos Aposl11los: ((Sabe que esta advertencia ve m d' esta auctoridadc, -que depois da ascenção do Senhor o Espirita Santo
desceu sobre os Apostolas». <Portanto a não se pôr em
~·ontradicção comsigo mesmo, não quiz no primeiro tex111 nega!' a instituição divina dos bispos, mas, para reprimir a soberba dos diaconos que se exaltavam sobre
t 1s presbyteros, empenha-se por mostrar que a distincção
1·ntre os bispos e os presbyteros, não fôra introduzida
1h·sdc o principio, mas depois, e pelos Apostolos, por
11111ndado l~e Christo ; ~ tambem t~ão admitte a eguald11dc perfeita entre o bispo e o presbytero, dizendo aber1111111.~~te que o poder de conferir orde~s, que compete
11rn; bispos, falta aos prcsbyteros. cc Pois o que faz, afo' "· a ord_e11ação, o bispo, que o P'.esbytero não faça ?"
1l'.p. 1 jh, n. 2). Por outro lado, amd a que n'este ponto
nrnssc, o seu testemunho não pode prevalecer. sobre os
ll'stcmunhos claros dos Padres do segundo e terceiro se1: 1ilo .
.. ( 1(i. ,Do que acima fica dito, tambem se entende quan10 rllng1camente argumentam aquelles anglicanos que sef\~l<'ll~, 111.1~ a Egreja, nos.cinco .ou seis primeiros seetilos,
l11ra rnfalh.vcl,, mas dcp01s cahira em defecção. Em que
ll'Xl11 da l<.sc nptura leram elles que a promessa da as~11)11 cncia divin a se limitara a cinco seculos ? Christo ti111111 dito da Egreja «As portas do inferno não prevale~
n·riíou ; porque prevaleceram cllas depois de poocos se~
1 Discc hanc obse r.vationem ex eà au<.:toritate descendere ,

'!''º"
posf ascénsum Domi?i Spiritus san.c tus ad Apostolos descen' 11. ll111lo~. contra Luc1fenanos, e. q., Mzgne, P. L. XXIII, i64-1GS.
t

:r.

"I'· ·I' ad Marcellam, 146 ad Evangelium.
1
_ !'ode tamhem dizer-se que S. Jeronymo n'este caso, quan-

tl11 11'!11t:irn rJ erro, descambou algum tanto para o extremo oppos111, 1 11111 _11 lh e ~. 11 1:cc de11 quando defendia a virgindade contra Jo11111111 . _l•.,; Ji1rn1 p11r tal modo esta virtude que pa r ece ter em pouco
'' d1,.;111~L11k do matrin,1011io. (I>ollingcr, History of the Church,Lo11d11111 ''"·I"• 1·nl. 1, 1'· ·-~·' 1_) .
·

XXVI, 562.

http://www.obrascatolicas.com

'

....

94

CAPITULO

DA INVENÇÃO DA VERDADEJÍ{A EGREJA DE CHRISTO

culos ? Tinha promettido que havia de estar com os
Apostolos até á consummação dos seculos ; como succedeu então que a abandonou depois do quinto seculo ?
Queria que os fieis recebessem uma doutrina pura, e
que opportunamente caminhassem para a salvação pela
via dos preceitos e das leis, não só por algum tempo
breve mas para sempre ; porque foi então que os deixou orphãos depois do Concilio de Calcedonia ? Tam- .
bem muitos dos protestantes entenderam muito bem
quft estas difficuldades eram por tal modo ~raves que
ingenuamente confessam que, ou nunca a Egreia fôra
infallivel, ou, se alguma vez o foi, ainda agora conserva este privilegio. 4
67. Deve regeitar-se o Multitudinismo, isto é, os que
affirmam que todo o poder ecclesiastico fôra delegado á
multid,fo dos .fieis, e por elles era delegado aos presbyteros e aos bispos. 2
(a) Provamos acima que o duplo poder de ensinar e
governar não fora confiado a todos por Christo, mas sim
aos Apostolos que cuidadosamente escolheu e formou ;
que os Apostolos egualmente entregaram o mesmo poder, não aos fiets em geral, mas a poucos varões que
cuidadosamente tinham instituído, e ordenaram aos seus
successores que do mesmo modo instituíssem presbyteros pelas cidades: logo o multitudinismo está em aberta contradicção com a Escriptura.
Objectam na ·verdade os adversasios, que na Nova Lei
todos os fieis são verdadeiramente sacerdotes : «Vós sois
a raça escolhida, o sacerdocio real. . . Fez de nós um
reino, e sacerdotes de Deus)). 3
1 Assim v. gr. o protestante G. A. J,zcob. ob. cit., p. 28, diz:
Se se admittir que a Egreja fora por algum tempo infallivel, não
ha motivo porque logicamente se regeite a infallibilidade da Egreja Romana. Porquanto se depois d.a m~rt.e. dos Ap<?_stolos, a Egr~
ja conservara por algum tempo a mfalhb1hdade, nao pode addus1r
rasão nenhum a porque tenha cessado depois do Concilio de Niceia ou n'algum outro tempo.
2 Isto affirma-se contra os protestantes acima allega<los, ainda mesmo contra alguns catholicos rebeldes, E. Richer, Febron!i!m, Nuytr, et Da?l!inger, que affirmaram· que os bispos º? Conc1ho gosam do munus de legados, nem declaram alguma coisa !'lenão aquillo que é approvado pelo povo como succede nas Assembleias civis.
.
3 Vos autem genus electum, regale sacerdotium ... Fecit nos
regnum et sacerdotes Deo. I Petr. II, 9; Apoc." I, 6, 1o.
·
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Mas sem fundamento; porquanto, considerado o con~
texto, nos lagares a\legados não se tracta do ~acerdocio
propriamente dito, que a.br~ça o P?der de e~smar e governar, mas do Sacerdoc10 impropriamente dito, por for~·a do qual todos os .fieis, consa~rados a J?eus pel? baP,tismo, lhe devem oflerecer sacrificzos espzrttuaes (isto e,
obras boa~) , como ensina o mesmo Pedro (1. c. 5 ), ou
o sacrificio dos labios (isto é, louvores e preces), como
diz o Apostolo 1 • Realmente os mesmo~ Apostolas o~
dcnam aos fiei s que obedeçam aos supe.nores e aos mais
velhos, como consta dos textos já allegados (n. º 56).
l 111rtanto, a não se pôrem em confradicção comsigo me~
lll<>, núo ensinam de maneira nenhuma que todos os fieis
.~1in sacerdotes no sentido proprio, adornados de verdadt•ira auctoridade.
(b) Consta, além d'isto da historia que os bispos n~o
1ccchcram a sua misslíu do povo, mas dos seus superto,.,._.. hicrarchicos. Para melhor intelligencia d'isto, podem
di-,1 i11guir· se tres coisas na creação dos bispos : eleiçcio,

111·.t,•11<11:lío e missão.
Eleição é a designação de certa pessoa para offici.o
1·\'dcsiastico ; e é verdade que algumas vezes os fieis
ro1ll·c11-rcram de alr:rum modo para a eleição dos m1111sl 111 ~ ., dando bom testemunho dos candidatos, ou pedindo •JllC fossem eleitos; porém a . p_ropr_ia eleiçã? pela
q11nl alguem é chamado pa.ra o mmtster~o ~ccle_s1.ast1Co,
c·~IPl'C cm poder dos superiores; a fortwrz os fieis nunl'll ~1111 feriram ordenação ou missâ'o ou jm-isdicção.
I·:· isto o que pode colligir-se d os seguintes factos :
111·11l1111n bispo foi deposto ou excol?rnungado pelo povo,
1111 pn.sso que algumas vezes os ~tspos excommungam
''" li1·1s : nunca se appellou dos bispos para o povo, ner:n
11 pov11 deslioou o que os bisJ?~S ligaral!l : nem as leis
h•1t11!i pelos Bastares foram su1e1tas ao 1u_1zo da plebe,
11111" tiveram immediatamente a força de ligar. Nem vah.• o dizer-se l)LIC na sociedade civil a auctoridade é del1w1d11 11os pnncipcs pelo povo ; porqu~ ~ Egreia é ut?a
"111·1t•d111k subrenalural, inteiramente d1st111cta da soc1ed11d1• rivil, q11c nfío pode subsistir sem a auctoridade d.e
1·11•1111111· e t'sla infallivcl ; tracta-se, por tanto 1 de doutn1 / frbr. X111,
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na que ex~cJc as forç,1s Ja r;~s:ío hu1r~,11ia e que só a11.
clorif,1/11•,wie11le pt~dc ser ~nsm<H!a : . e na .v~rdade e'·i
dente que a multtdao dos heis nao ' o s111cno propri,
da infallibilidadc ; pois a estes convcm-lhcs serem ensi.
nados e não ensinar. 1

o poder supremo de ensinar e de governar compete a Pedr:i e aos seus euocessores os Pontifices romanos

§ III.

68. Estado da questão . .lü JW<>Yümos que a Egre.

ja ins~it~1ida p~r C~risto, ~ uma socie~iadc cm queé
pcrmitttdo d1stmgu1T suhd1tos e superiores, e que ao
colle"ÍO dos Apostolos e dos seus sll(Cessores fõra
dadot>o poder de ensinar infallivclmente e de faze:
leis auctoritativamcnte cm coisas respeitantes á salvação. Mas porqul! comm11mtnl'llk cm qualquer
collegio se encontra Lhcfe ou pn.·sidcntc e cabeç4
a que estejam sujeitos os nw~1hrns do collcgio, resta que investiguemos se Clmsto na s11a Egreja in~
tituira algum primado, ao qual estejam sujeitos, tanto os fieis como os bispos.

Isto negam-110 perti11 apnente os Protestantes. Afóra alguns poucos~ guasi todos re(onhccem que al"llm primado de honra fr>ra 1..:onccdiJo a Pt!dro
~as não o primado Je iurisdicção. <>utrc is confessa~
que o verdadeiro primado de i.u:isd!1..\«fo lhe fora
conferido mas por modo de pnv1lcg10 pcssoaL que
Je maneira nenhuma passa para os seus succci,sorcs . Desde o principio~ dizem, todos os bispos gosa vam de cgual am.:toridade; mas pelo correr dO!I
annos, os que tinham a sua Se n'alguma cidade
mais principal, gosavam de maior poder ; d'ondo'

- i- -ve cs~-; pont.o que fo~ mai ,. l;1ri-;;1mcnh: descm:olvidf? MI'
Bell<ffnt., De memhns E.:deswe \. 1, e. ·~ (' se,..:.; Rrgnrer, of!. ctr,
e..! . Mii;ne, T. C. IV, p. :::·: .+e !<q::.; .'1,1p·ll,1. n . '()()e se~.; Rr1tKtlrf,
o. 3+,

""'

DA IN\'EN<,:i\u 11,\ VE.IUlAllEIR.'\ EGRE.IA llE GHRIS1'Ó

- 1

resultou que o bispo romano que vivia na cabe\a
do imperio, pouco a pouco fosse considerado como
chefe da Egreja. 1 Os gregos seguem egualmente
que o primado do Pontifice Romano não fôra instituído senão por direito ecclcsiastico.
69. Porém a doutrina catholica que cmprehcndcmos provar, contem-se n'estas palavrns do Con·
cilio Vaticano :
«Ensinamos, pois, e declaramos, conforme os
testemunhos do Evangelho, que o primado de jurisdicção sohre toda a Egrcja de Deus foi immcdiata e dircctamcnte promcttido e conferido por
Nosso Senhor Jesus Christo ao A11ostolo S. Pedro ... Porém o que Jesus Christo Nosso Senhor,
que é o prinLipc dos pastores e o grande Pastor
das suas ovelhas, estabeleceu na pessoa de S. Pedro para a salvação perpetua e bem permanente
da Egrcj;_1, deve constantemente subsistir pela auctoridadc do mesmo Christo na Egrcja, que, fundada sobre a pedra, permanecerei inabalavel até ao
fim Jos seculos ... Se algucm, pois, disser que não
é por institui1,-·áo do mesmo Christo :"\osso Senhor,
ou por direito divino, 4ue S. Pedro tem suc(cssorcs pcrpctuos no primado sobre toda a Egreja ; ou
que o Pontifi-.:l! romano n;,ío e succcssor de S. Pedro no mesmo prin1..·ipado; seja anathematisado1>. ~
t
Assim entre outros F. l l ". J>uller, da seita dos Ritualistas.
·1 hc l,'ri111i1ivc Samts and thc Sce of !fome, l .ondon, 18<'3, pp. 1.+, 18,
_
L
l>~cc~1us ttaq.ue ct dcdar;11m;s, j uxta EvangclÍi testimonia,
pnm <ttum ;11nsd1ctro111s 111 uni versam l lc.:1 L·:cdcsimn immediate ct
diro:c ~c h~alo Pctro Arostolo p~oimis s um atquc .:nllatun:i a Christo
l>ommo lu1s~e . .. <,!"<1'1<!lltem111 B. A11ostolo l\:tro, pnnceps pa ,;torum et pa sto1· magnu s ov111m Dominus Christus Jc;;u '; in perpc·
tuam salutcm ac perennc i'>onum Ec..:lesiac, instiruit iJ eodem auctorc in Ecdcsi:'1, quae fundata s upe 1- petram ad fin~m saeculorum
u squc tirma st;1hit, ;ugit.e r ~lurare ne,'.e.< s(' yst ... Si 11uis ergodixcnt, ~01; esse .e°' tp.srns Chnsu I>n.1111111 tnstllut1011c, seu jure divino,
ut 13. l ctrn·; 111 pnmatu super umv c rsam E..:..:lcs1am habcat pcrpc-

Theolosia IJoi:;mati.:a-Vol.
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Ensina por tanto tres coisas o Vaticano, que
successivamente provaremos : 1. 0 que o primado de
jurisdicção fora divinamente conferido a Pedro; 2.º
que o mesmo devia ser perpetuamente conferido
aos seus successores; 3.º que os Pontifices Romanos são os legítimos successores de Pedro no primado.
70. 17zese I.ª: C:hrisfo conferlu ao jjemavenfuraoo Pedro olrecfa e lmmedlatamenfe f'/ãO só o prl"1ªºº de honra mas fambem o de jurlsdlcção, ou
o poder de enslnar e governar a €greja unlversa/. 1
~Historicamente é certo, theologicamente é de fé. 2
Dize-se (8) directa e immediatamente para d'este
modo se excluir o erro dos que dizem, com Bicher,
que Christo primeiro, mais inzmediata e mais essencialmente, dera jurisdicção a toda a Egreja do que
a Pedro ; ou dos Protestantes que affirmam que os
outros Apostolos receberam tarnbem immediata e
directamente corno Pedro o mesmo poder.
(b) Primado não só de honra mas tarnbem de
jurisdicção: primado de honra é aquelle a que estão annexos os direitos honorificas, sem serem acomtuos successores; aut Rornanum Pontificem non esse B. Petri in
eodem primatu successorem; anathema sít. Constit. dogmat. primeira de Ecclesiâ Christi, cap. 1.
·1
Bellarm., Controv. de Sumrno Pontífice, l. I, e. 10 e seg.;
Regnier, cd. Migne, p. 847 e scg.; Fran:relin, th. lo; Marella, n.
847 e seg.; pe Groot, q. XIII, vol. II, p. 38 ,e,seg.; Palmien, De Ro:
mano Pont1fice, e. J; Pesch, n. 285 e seg.; 1 epe, n. 285 e seg,, 31 b
e seg.; Brugél-e, n. 36 e seg.; vVilnzers, n 86 e seg.; i~'iseman, ob.
cit. Lect. VIII; Kenrick, The Primacy of the Apostolic Sec, part.
J, e. 2 e seg; L. Rivington, Authority, p. 1G e seg.; Afoelher, De
l'Uníté de l'Eglise, ou du príncipe du CathC?licisme d'aprés resprít
des Péres des trois premiers siécles, traduzido do allemão por Bernard, 1855 ; Livius, S. Peter, bishop of Romc, 1888.
.
2
«Si quis díxerít beaturn Pctrum Apostolum a C_hristo Domino constituturn non esse Apostolorum ornmum prmc1pen: et totius Ecclesíae rnilítantis vísibile caput; vel eundem honons tantum non autem verae propriaeque jurísdictionis prírnatum ab eodem' D. N. Jesu Chrísto directe et irnmediatc accepisse ; A. ::;,,,
(Vatic. l. e.)

99

pnnhados de auctoridade especial; porém o primad< 1 de jurisdicção importa uma verdadeira auctorid ndc, por força da qual alguem rege e governa os
• >11 tros como seus verdadeiros subditos; porém aqui
tructa-se do poder espiritual e não do temporal.
(C) Sobre a Egreja universal, isto é, não sobre
1111w ou outra provincia, mas sobre todo o orbe
vhristão, sobre todos os fieis e até sobre os Apostnlos e bispos.
7 1. Insinua-se e prepara-se pela preeminencia concedida u ]"">edro no primeiro instante da sua vocacão.
(a) Da primeira vez que veio ter com JesuS: este, fit1111d1J os olhos n'elle, disse: «Tu és Simão, filho de Jo11u~, 111 senis chamado Cephas (que se interpreta Pedrn)". 1 Aqui, temos a notar. d~as coisas : Christo .fitando os olhos n elle; o que s1g01fica que Christo olhara
1'111'11 dentro da alma de Pedro, escolhendo-o de prefe11·11l'.ia aos outros para um munus especial. Em seguida,
lr11p11e-lhe um novo nome ; o que, segundo o uso bibli1111 :1 ~ prcsagio de beneficio insigne ou missão ; assim
•1111111.!11 A.brahão foi chamado, se fez isto em rasão da
111i"ls111J especial que lhe foi confiada, por isso que era
11111s1it11ido pac dos crentes.
( l propno nome escolhido por Christo denota prer11111 w111.'.ia, porque significa pedra ou seixo, e, pelo que
1d11tix1J diremos (n. 72), corresponde optimamente ao
111111111~ d'aquelle que devia ser instituído fundamento da
l •:Mrl'j 11.
!ln l'edro, como individuo, é tomado por Christo co11111 ~1·11 l'ompan heiro e amigo especial ; elle é um dos
ltn Apostolos que acompanham por toda a parte o Mes111·, •pwr 110 Thabor, quer no horto do Gethesemani, e
11 111•11 1111111c vem na cabeceira de todos. 3
l,>11111Hlo Christo quer prégar ás turbas que o circun1111111 d·· t111·hil11iío, entra para dentro do barco de Pedro
•fl ~··11t111!llo se: ensinava do barco ás turbas; 4 pouco
1 1'11 '"" :-;i111rn;, filius .lona, tu vocabe1is Cephas (quod inter1•1••1111111 1'<"1111,; . ./11,1. 1, .p.
1

f,'1•11

'

\l,111 . .\.\VI, .ií.
l·.1 ·,,·d<'11·. ,J.,,·,:\iat

'

.\VII, \ '·'; t"fr. \l'isc1na11, 1. e. p. 265.

11<: navicula t.urbas; Luc. V, 3.
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depois diz a Pedro: (<guia o barco para o mar altoiJ, e
depois da pesca admiravel : «Não querias temer, desde
agora ficarás sendo pescador de homensiJ, 1 Com tudo
isto não obscuramente se dá a significar que Pedro seria príncipe na pesca das almas, e que Christo da barca, (isto é, da Egreja fundada sobre Pedro) havia de
prégar a todas as gentes.
(e) Pedro é reconhecido por Christo como principe
dos Apostolas. Elle só é mandado passear sobre as
aguas; 2 elle só é mandado lançar o anzol e tirar a moeda da bôcca do peixe. para poder pagar o tributo por
Christo e por elle, 3 não pelos outros Apostolas, isto é,
como se Pedro representara os outros. Por isso elle falia em nome dos outros Apostolos, como seu chefe : (<Els
que nós deixamos tudo e te seguimos. . . Senhor com
quem iremos nós ter? Se uma parabula é obscura, elle
em nome de todos pede ao Mestre uma explicacão cla·
'
ra d'ella>J. 1'
(d) E' apresentado pelos Evangelistas como chefe dos
Apostolos)) : 5 (<E Simão seguiu-o e os que estavam com
elle ... Porém Pedro e os que estavam com elle>J. Na
verdade, é este o modo de foliar que costuma empregarse quando se falia de chefe ou príncipe juntamente com
os subditos.
Por quatro vezes se faz o catalogo dos Apostolos no
Novo Testamento, e apesar de não se observar a mesma ordem, quanto aos outros, o primeiro Jogar sempre
é designado a Pedro ; 6 até explicitamente é reconhecido o pn'meiro por Matheus: «Ü primeiro Simão, que se
diz Pedro e André, irmão d' este, Thiago, etc.» 7 ; e na
verdade, a palavra primeiro aqui não exprime a ordem
mernmente numeral, não accrescentando depois o Evangelista segundo, terceiro, etc.; mas a ordem. da preemi1

Noli timere, ex hoc jam homines eris capiens. Luc. V,

2

lvlatt. XIV, 27-30.
Matt; XVII, 23-26.
Matt. XIX, 27; Joa. VI, 69; Matt. XV, 5.

4

10.

.

7

16·-20; Luc. VI, 14-16; Act. I, r3.
Primus Simon, qui dicitur Pdrus et Andreas, fratcr ejus,

Jµcobus etc. 1'.1<11t.

x,

~.

f

1w11l'.ia e da dignidade. Affirmam não poucos Protestan11·~ q11c L~edro é nomeado .em primeiro logar em rasão
tl11 1•oc,lçao ou por ser mais velho ou por motivo de ami~.1.fr ..Mas onde aprenderam elles isto ? Se se tracta da
11111111:11"a. vocação, André foi o primeiro a ser chamado
p11r < .lmsto ; se da segunda, ambos foram chamados si11111lt nn~amente ; 1 por outro lado, o Evangelho nada diz
11 "'.'8)1Clto _da "edade ?os Apo~tolos, e, a darmos credito
11 l•.p1pha1110, 2 Andre era mais velho do que Pedro· fi1111l11!cntc se s~ trac~a d_e predilecção singular, João 'rei1111d1c1.
s1 o P.nme1ro logar. Logo, Pedro deve ser
t'111lltL.'CIL o pel? mais prestante entre os outros Aposto1, ..,, 11cla digrndade e pela auctoridade.
·
, l,01 Isto .adm1rayelmente se confirma pelo facto de
( .lll'lslo orar especialmente por Pedro: «Simão Simão
1•1· 1 11 111. 1•0.~ pe d'.1u atanaz com instancia, para vos joei1111· corno o tngo, m~s eu ro!?;uei por ti para que a tua
11· 111111 falte, e tu emtim depois de convertido conforta os
11:11~ irmãos))~· Todos são combatidos por Satanaz, e
C .lt11»lo or_a somente por um, Pedro, porque sendo Pe11111 11 cli~fc dos outros bas~a orar pela cabeça; porque
~1· 1•111• 11:10 s~ ~ornar defect1vel na fé, os outros que de1·1•111 .. 1";!:11: suie1tos á çabeça, serão por ellc confirmados
1111 k.
li. ner~;1 o proposito de Christo mudou depois da
111pl11·c 11cgaçao de ~edro; por quanto, depois da resurt r 11; 1111, appareccu smg~la:mente a Pedro, depois aos
11111111~ Apostolos: <<F01 visto por Cephas e depois pe11111 1111/.l"' "· Isto tambem se confirma pelo facto de lhe
11111 11 upasccntar todo o rebanho, como exporemos no

\)nra

s

li

i'·

'

'

.

7'2. />r()J)a-se: r .ºpela promessa do primado.
Al·hando-sc Jesus nas partes de Cesarea de Philipp1·, í11tcrrogou os seus discipulos dizendo-lhes:
"< )111·111 dizem os homens que é o Filho do homem s)).
1 j"•L 1, ·I" e seg.; Afatt. IV, ifl.

Et prosecutus est eum Simon et qui cum illo erant ... Petrus vera et qui cum illo erant. Luc. Vl,II, 45 ; IX, 32; cfr. lvlarc.
0

XVI, 7 ; Act. II, 14, 37; V, 29.
6 1'latt. X, 2-5; Afore, III,

r0

V

//1/t'l"('.I'. _s 1, 11 •. 17.

1 . •:Si111011, Simon, ccce Satanas expetivit vos ut cribraret
1
~li 111 tr111~·11111; q.~o autcm rogavi pro te, ut non defi ciat fides tua;
/11 11liq11:111do convcrsus confirma fratres tuos>>. Luc. XXII,
1 • Vi~1"; 1·s~ <:l'phac, ct post hoc undecim». I Cor. XV 5.
"1,ltil'ltt d1cu11t homines cssL' Filium hominis»,
'

;•:d

http://www.obrascatolicas.com

c,\1·rrui.o

111·~

DA INVEN\:Áo llA VERD.\DEIRA ECREJA DE CI-lRISlO

Depois de ouvir a resposta, novamente interrogou:
"E vós quem dizeis que l'U sou,, ':• Por<;!_m Pedro
disse : ((Tu és Christo, Filho de Deus vivo». 2 E
Jesus respondendo, disse-lhe: Bcmaventurado és
Simão Bar Jona, porque não foi a carne nem o.sangue
que t'o revelou, mas meu Pae que estü no ceus. «E
eu te digo que lü és Pedro (heph~) e sobre esta ped!·a
(fíeplza) edificarei a minh'! Egrc_1a e as p~rlas do in-

ferno jámais prevalecerao cont~·a dia. l~ _dar-le-he_z
as chaves do reino dos ce11s. l~ tudo aqwllo que ligares sobre a terra será ligado nos Ct'~1s; e t~1do aqui/lo que desligares sobre a terra sera desf11-rado nos
ceusl) 3 •
E na verdade estas palavras demonstram a thcsc. se são diriµ;idns só a Pedro l' L'otJtL;ll.l a pt~mnes
sa. da suprema jurisdicção soh1:e a l·:~rc1a 11mversa/.
E estas tres coisas estão avengw.1das.
(A) As palavras Jc Christo refere111-sl' immediatamente sô a Pedro, e não aos restantes Apostolos,
como consta do mesmo texto.
(a') Porquanto Christo que foliava cm aramaico
disse': ((Tu és kepha (seixo, pedra) e sobre este kepha edificarei a minha Egrcja" ~. Na verdade, estas
palavras dizem s('nncntc respello a Pedro, po~9uc
só a elle tinha posto o nome de kepha, como Jª o
dissemos.
Além d'isto, grammaticalmente faltando, o pro«Vos autem, que11~_f!1e ess~ di:;_~itis [.,
«Tu es Christus, f J!ms Dei \'IVL».
.
3
e1Et ego dic.o. tibi quia tu .es Petrus (kcph;1 J _c,t ;q1:1p~r .hanc
petram (kcpha) aed1hcabo F:cdesia.m meam, ct prn t.i_c mten non
praevnlebunt adversus eam, Et t1b1 dabo ~.ayc; rq;m ~oclorum.
Et quodcumque ligaveris super terram, cri: h~atum et. 111 coe!ts:
et quodcumque solveris super cerram, solutum ct m coehs».
Math. XVI, i3-19.
I
1.
h
d'"
4
oTu cs kepha (saxum, petrn), ct super 11mc nep a ae lti•
cabo Ecclesiam meam».
1
i

10.)
"

nome hoc deve referir-se ao mnis proxirno, e por
isso mesmo a Pedro, o que se torna ainda mais
manifesto pela repetição do nome kepha: tu és kepha e sobre este /;epha; porquanto se cu digo~:
"Paulo foi Apostolo e este Apostolo converteu mu_Itos para a fr ", todos na verdade entenderão, que
este designa Paulo: é o que SllL\:cdc no nosso caso.
Não poucos protestantes, é verdade, afrirmararn n'outro tempo, que esta pedra dcsignll o mesmo Christo, porque Christo, e s«> clle, é pedra sobre
a qual a EKrej;1 se funda, segundo estas pala\Tas:
«Porém a pedra era< :hristo ... porquanto ninguern
pt'idc pt>r outro fundanwnto, além J'aquellc que foi
posto, que é Christo Jesus» 2 .
Pon;m hojl', pdns motivos jú allegados, os melhores dos Protestantes rcgl'itam commummentc
esta interpreta'°'·fio como anti-grammatical e nascida prejuizos thcologicos 3 • Quanto aos referidos tex1
«l'aulus ft1it Arostolus ct hic Apostolus muitos ad fülem
conv1:rlit". No latim c no f;rcgn esta repetido não é tão evidente
em ra,;ão da dilfcrcnci do gcnero ma".:ulin<> 'e feminino: Tu és Pedro e suhrc cst:t pc.fi·a; "~ cú IL\:;r,; '""" Ú': itc.i·~n; Tij ;:~~-,:i: nrns na língua aramaica ou siro-.:haldaica, de que Christo usav:1, 'n':ío ha nenhuma diilcn:nça, de maneir.1 que po,lcria traduzir-sc assim cm inglez:
«thou art Stone <111d upon th1s vcry sto11c»; 1:111 francez: «tu cs
Pierre ct sur cettc pierre".
2
•l'ctra autcm erat Christus ... Fundamcntum enim aliud
ncmo potcst ponen:, practer id quod pnsitum cst, quod cst C:hristus Jesus». Cor. X,.~; Ili, 11.
:1
i\ ssim ent rc outros ll 'eiss, A:eil. Jfo11sd, Bloom.field,
.:\1,11·sh. T/10111pso•11. A{furd, o qual diz (n'c:;tc Jogcir) que.: impus·
sivd negar que as pala1Tas «.rnpcr ha11c petrmn• se reforem ;\ palavr;i precedente Pedro. Nada diremos da exposição singular de alguns Protestantes que allirm;im que quando Christo disse et
supe,. IM11c petram d'.:signarn a si mesmo com o gesto : pois já foi
rei:;citada p~lo~ proprios Pr~tcst:;:itcs como antiquada e ~~diculn ;
pois 1.'omo 1uJ1c1osamente diz lhsemm1, 1. e. p. 27+, se tora permittido torcer <1ssim o sentido natural das palavras, já coisa nenhuma haveria certa na Es;::riptura, como o conlessam Rose1111111ller
(Scholia in Nov. Test. ihi), lreiss, Keil, Mamei.

http://www.obrascatolicas.com

~\1,11

1

____ _

i'.

.'

I_'

êÀÍ>lTULÓ

llA INVENÇÃO DA VERDADE:IRA EGREJA DE CHRISTO

tos~

conféssamos que só Christo é primariamente e
seii pedra fundamental da Egreja; mas porque, depois da sua morte e ascenção, já não podia
ser mais visto, era conveniente que sob Christo fosse elle o fundamento visivel e secundaria da
Egreja; pôrém Pedro foi escolhido para desempenhar este munus, como se vê d'este texto.
Outros dizem que por pedra se deve entender
a fé de Pedro f!m Christo; porém aquella exposição t_orcida oppõe-se simultaneamente ás leis da
grammatica e do senso commum ; porquanto para
poder admittir-se, deviam supprir-se estas palavras,
na sentença do Salvador: «Tu és Pedro pela tua fé
em mim, e sobre esta pedra da túa fé edificarei
•
a minha Egrejan 1.
E na verdade, esta illipse não póde supprir-se,
grammatical ou logicamente, nem pelo texto nem
pelo contexto 2 ; logo póde concluir-se como o protestante Kuinoel (n'este logar): ((Muitos interpretes
entenderam mal. . . por ou o mesmo Christo ou a

ccper

i

i,!•

l

1

•

1
«Tu es P etrus per .fidem tuam in me et super hanc petram
.fidei tuae aedificabo ecclesiam meam".
'
2
Confessamos na verdade que alguns Padres, entenderam
algumas vezes _a s palavra~ supe!· hanc petram da _confissão de Pedro;. mas ~ maior parte d clles mterpretam as mes mas palavras no
sentido htteral ·da pessoa de Pedro e só indirectamente da fé de
Pedro na divindad e de Christo, para' demonstrarem esta divindade
contra os Arianos : ora isto não destroe de m aneira nenhuma o
sentido natural e ?bvio. As ~esmas pal~vras entendem-nas alguns
de tod? o ~ollegw apostolico para affirmarern a unidade contra
o~ sch1srnat1cos, e com ra são, sendo Pedro o centro da unidade.
Fmalmente Agostinho (Retractat. 1. I, c. 21, n. 1) parece duvidar
se estas palavra s devem entender-se litteralmente de Pedro ou de
Christo, porq_u_e se disse « I;'u es Petrus,, e não tu es pedra». Ignorava com efterto que na lmgua aramaica de que Christo usava, é
uma e a mesi;na pal~vra kepha que em latim se traduziu por ped1·0
e pedra. ~orem os mterpretes modernos, ainda mes mo acatholicos, depois de terem reflectido melhor no Cilso afirmam com rasão
que ~sta duvida de S. Agostinho carece de t~do o fundamento, e
as ditas palavras devem entender-se de Pedro, como acima notamos.

105

pr11fi..; . ;iío de Pedro pouco ante~ feita. E. nem os
l11li'rpretes, na verdade, recorrenam a esta 111terpre111~uo torcida, se mal e longe do que devia ser, não
'jllitl·ssem, das palavras, referidas a Pedro, r~ivin-1 i~ ur para os successores de Pedro a auctondade
,, pn·rn~ativa singular,e di".ina do ponti~cadoil t . •
(b) JJelo contexto não é isto menos evidente. D111•111, na verdade, não poucos Protestantes que Pe..:.
1lto l·1111fessara a divindade de Christo em nome
ilrn1 i\postolos, e por isso as promessas que lhe fon1111 lt-ilas, não diziam sómente respeito a elle, mas
tm11lw111 nos restantes Apostolos . .Porém que isto é
1111~111, 1110stram-no as palavras de Christo que se
ill1 ir\l'tll s<'imente a Pedro: BemaJJenturado és Simão.
H1• n Ml'stre quizera prometter a todos os Aposto111" 11 111csma auctoridade, devera dizer : ((Berna,.,,, 1lmudos sois vós ; porque não foi a carne nem
2
11 "1111~11L' quevol-o revelou ... E eu vos digo)) •••
l 'nl'l~lll fallou emphaticamente só a Pedro, dizen1111 : "1 krnavcnturado és Simão )) . E para que não
1·••ttl11•1..;L' duvida nenhuma, accrescentou quer o no1111• de 1 pm~: Bemaventurado és Simão Bar Jona,isto é,
1111111 dl· .lonas; quer o nome especial imposto a SiIHíl11 • "I·: L'll te digo que tu és Pedro)) 3 ; por isso com
i.11111\0 diz Caetano: ((Porque fallaria de vós o Evanti'•ll11111, se11do as palavras de Ch_risto diri~idas s_ónw111t• 11 1>t·dro P... Não é com mais nem maiores cir1·11111 ... 11111l'ias que os notarios descrevem e nomeam
1

,. ,\/,1/1'. ..

interpretes plures, pe_r ' 1m:p1Xv intell~xerunt vel

l ,1111~111111 ip~11111, vcl professione1~1 Petn paulo_ ante ~ditam. Nequ~
ut11 ntl 1111~ c1ml11rtas interpretatlonem confug1ssent mterpretes, _s1

"°'' sr.( "'w"n. "YI r.h-p<f ::id Petrum _relatis,
111·1·1•crn111 (1) vindicarc yolu1ssent Petn_ ~uccessonbus ...
Mll1·ltt1 lti1111111 11,: prnc.:rogativam smgularem ac d1vmam•.
' ulk111i c~tis vos; qui 11011 rcvelavit vobis caro et sanguis ...
t\I 111111 oli." ""hi·i • .
' .. 1•:1 q~11 diro tihi, quia tu es Pctrus» .

ttltll p1111tili1·ii e vcrhis

1111111

111
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CAPITULO 1

os herdeiros ou lcgatarios do que a pessoa eh Po.
dro foi dcscripta e nomeada n'cstc texto:'» 1
(C) Dos togares parai/elos, principalmente (0 Jogar que abaixo se exporá, onde Christo pegunta a Pedro : "Simão João amas-me ;nais do q1e estes" 2; cm segLiida confere-lhe o p( 1dl'r de apacentar os cordeiros e as ovelhas; pnr quanto allf.ructa-sc, na verdade, súmcnte de l\:dro, isto é, d'qucllc que ama a Christo mais do que os outros +)ostolos; na verdade, esta entrc~a de é.lllL·tori(fol' nada mais era do que a ex ec u1.;'10 da promessa ntcs
feita; logo n'um e .n'outro caso tracta-sc só1mtc
de Pedro.
73. Com estas palavras Christ(> l"Cmferiu Pedro o poder supremo de govL·rnar, l'<>111o se digc
da triplice mctaphora do ji111dm1u·11!0, da.'i cu•es,
do poder de ligar e desligar.
(a) Dize-se que Pedro é o.fi111dm111!11to de Jra
sobre o qual se funda a Egreja, e é na vcrda(riio
solido que as portas do inferno (isto é, os deres das trevas, os dcmoníos e todos os inimig da
Egrcja, 3 não hão-de prevalecer contra ella. liém
um tal fundamento é cm si alguma coisa nfüómcntc solida e cstavcl, mas que lambem dá neza e solidez a todo o cdilicio sobre cllc const1io,
t
•Quihus quaeso de vobis dcs•rihcndum 1"ui~ ah Ev;Jistil, quod ad solumyctrum_crat scr1110: .. ._11011 plunhu,; ~e1io
ribus circumstantlls Jcscnbuntur ct nom11ia,_ttir a notar11>.;onac hcredes aut k~atari:i<; llllam pcrsona l'rtri in h_oc_ tex,~s
cnpta ac norrnr.ata cst». c.yctmws, de Rom. l'ont1t. instrne,

4

1 •
· d'I"
· me p / 11s 111S»
· 2 « s·tmon Joanms,
1 1g1s
. •1oan. XXI , 1.
3
Quanto aos Semitas pela palavra portae ou portarlesigna-se, a propria ciJaJc, principalmelll..: a auctoridadc qu>iJe, ''· gr., ainda hoje o poder imperial do~ Turcos .se cham1/i111e port,1, cujo nome tem talvez a sua ongcm Jo lucto do~ e
e os magistrndos exercerem os seus juizos fora das portas caJc, e por isso as portas do i1~(t!rno designam o reino ou o~r
<lo diabo.

e.
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conservando unidas com clle todas as suas partes.
Logo Pedro darü solidez a toda a Egreja e conservará unidos com clle todos os seus membros.
Porém não póde fazer isto se não fôr adornado d_a
anctoridadc suprema de ensinar e g<JVer?ar nas c01sas cspirituacs: por quanto se_ t?ão ~nsmar <1~1Cto
ritativa e infallivelmentc, os fieis podem cahir no
erro e na heresia; se o legislador não fôr supr~mo,
as leis por cllc promulgadas para o bem da t~.gre
ja podiam ser abrogadas ou mud?~ias por _ou:ros
qL;e tcem egual poder, e as~im surgmarn confu~~tc~ e
schismas. Logo Pedro esta adornado do podl:I supremo da ensinai~ e governar na Egreja t . • .
(b) A Pedro sao dadas as chal'es ~fo 1 ema dos
ceus; ·e o poder de lil-{ar L' deslifar; cuias palavra~,
pelo que acima se ~fo.;~e (n. ~ 1), 1mportan~ ve1~dadc1~
ramente poder de 1unsd1c~<10. Nem s_c diga com os
Protestantes que este poder t'.· om_111rnod_a~ente o
mesmo, que aquclle que fo~ dep<~ts ~ontcndo aos
outros Apostolos e qu~ por isso nao _e supremo.
Porquanto duas coisas são 1:ro1:nas de Pcdro1
que lhes não são cr~nlia_das: a d1g111dadc d~/unda
nzento de toda a l'.greia, e as chaves do 1t1110 dos
ceus: e )rn verdade'· al1nclle l1uc é fundamento de
1 :'\cm por i.so púclc admittir-sc .ª i11tcrpretaç~o .~~s ._Protestantes que affirmam t1uc l'cLlro e o lundamcnto d,1 ! -~~~J·l no
sentido de que foi o pr1111i'i1'<J que lomo11 parlt' . na pn.:ga-,.10. do
j:v·rngclho ·
quanto i~to não corresponde mt<.:1r;~mcntc ao ~~n
c.ei'to de p~c rn fundamenta!, !'lHquc tundan~e1~to e _al~_uma co1s~
estavel e permanente que da t_1r!11eza e cohcsao
~d1fi_c10;. ª? pas
50 que a prég;ição de_ Pedro tm alguma coisa de ~r~nst.t?'.I?, f~m
or ser ellc o primezrv a pregar, se segue q~c ·~, ·.W cpt ora
~1 unida de tanta firmeza, se ªC? mesmo tempo nao ti\ ~1 ~ o po~e,~
su ,remo ... Cf. (:orltiy, ob. ctt. _I, p ..p. Por <?utr~ ª. o, ~e _e
dr~ se Jiz o fundamento da Egn:p1 po_r ser o pnme11 º. a I?re~a1. :'
Evangelho e por este modo poscra o tundamento ~a ~.grepd·fih;1s
t1í PéJro já não é mais o fundamento sob:~ que Chnsto ,e t i.oa a
Egreja, mas 0 arc~itecto que _~omcça a ed1tical-a; o que e contrario ao sentido obvio. Cfr. H1sema11 (l. e. P· 269).
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CAPITULO 1
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algum edificio, é por isso mesmo o princípio efficaz da sua unidade e estabilidade, sobre quem se
fundam as outras pedras. Nem se diga que os outros apostolas são tambem chamados fundamento
1
da Egreja; porque, no texto allegado, os Apostolas
dizem-se collectivamente o fundamento da Egreja,
porém Pedro é-o singularmente.
Este é por tanto o seixo, sobre o qual os Apostolas se sobrepõem como pedras fundamentaes e
do qual recebem a sua estabilidade. Alem d'isto, o
poder das chaves importa mais alguma coisa do
que o simples poder de ligar e de desligar; porque
aquelle que tem as chaves do reino é o principio e
a fonte de todo o poder no reino, de maneira que
ninguem pode ligar ou desligar senão sob a sua
dependencia.
Porta,nto os Apostolas não exercem o seu poder senão dependentemente d'aquelle que por direito e com razão é chamado o porteiro do ceu.
Finalmente, Christo falia em primeiro lagar só a
Pedro, e a elle só dá o poder de ligar e desligar;
e em ultimo Jogar falia simultaneamente a todos
os Apostolas, ou ao collegio apostolico, do qual
Pedro já tinha sido constituído cabeça pelas primeiras palavras; logo aos Apost0los não se confere a mesma dignidade ou poder que a Pedro, mas
tudo o que se lhes dá de auctoridade deve ser exercido sob a sua dependencia. 2
74. (C) Confere-se-lhe o poder sobre toda a
Egreja; porquanto Jesus Christo diz simplesmente, e sem acrescentar mais nada «a minha Egreja)).

verdade, a Egreja simp!iciter e ~em mais
designa toda a reumao dos fieis, como
· • : << Nos
, nao
~ temos
tal
vt' do ' segumte
.
A costume
•
•
· · a vanos poz Deus. na
IU111 li I~gre;a.
. . 1 E assim
. .
1-n•ju prnneirarnente
os apos tolos ·. ·: 2 Chnsto
.
!~lw~·u' du Egreja ... a Egreja está su1e~ta a Chnsf111 • ~ n que realmente é tão verdadeiro, que os
esta
palavra
UI~ 'lo1·1·s sagra d os, quan d o ernpregam
.
.
. .
111 •H't11ido mais stricto por Egreia particular, s1gm1l ""' isto ou por palavras distinctas ou ao menos
i1111'lid111mcntc: «a Egreja que e~tavGa el~A Jer~:=
ltm, .. • A Egreja por toda a J udea, a i ea e .
lh•t•lu ... n da Egreja de Deus q_ue está em Cormlh11. , , n Mandou chamar os .rnc:_is velhos da E~re
,,. i.h• IO:phesoii. 7 Porém aqm nao se encontr.a i es~
lrll'i,llo ulguma no texto nem no contexto'. ma
l;hd111111 falia d'um modo geral da sua EgreJa, da
f1;urc•j11 q11l~ fundou.
.
d
~ ,
,. I•: 1111 verdade, a EgreJa que fun ou nao e a
/"l'llnili1r 111as a universal.
l .1 '!-\', n 1)cdro foi promettido~ o pod~r supremo
.• .. jiiri-.di1.·dio sobre tod. a a Egreiª· Po.re~ u ma set"ttwll1111111· prrnncssa
'
f o1· d epo1s.
· - f e1 ta pnnc1pa 1men
. , e
.
_
d
.
,
-·inar
·1
saber
quan• t'tlll l'l'l1H,·ao ao m~mus ~ ens . ' < ,
'
d .
:111i:-.l11 na ultima ceia assim fallou a Pe ro.

1

2

Ephes. Ir, 20.
S. Francisco de Sales illustra esta doutrina exccllentcmcnk,

Çontroverses, disc. XXXII, p. 380 ed Vivés; ou em inglcz Catlvilic.
Controversy, p. 252 ed. ;886.

1·: "ª

l~idtl\lill

i•
1

''"e

t

~'

1 Cur. XI

11i.

1 C:111. X d, 28.

,

.

h b

neque Ecclesia ...

"N"''· .111il'm consuetu.dmem
non !1, em1:1s,
Apostolos
· D
· Ecclest a pnmum
···
llt1•ol11111
q111dl'111 11osu1t · ei:s 1n .
b 'e'ta est Christo» . Ephes.
luf~lll• 1.1 1111 10:« ,·lesiac .. . Ecc 1esta su J e

~

1

' • li

1

1

1 :\, 1.
1 1\.-1

VIII,

1X,

.
1.

·11.

• li .' :111. 1, i.
• - . 1'
.
Ecclesía quidem per to, ul•11l1•'""'.l'".11·cr:1t . k1<_J s0)~.1s ... E 1 siaeDeiquae est
Ili 111.!111•11•11 l'I ( 1ul1.la1•a111 <: ( sa_m L~íhl~ :. . . cc. ~ll Ecdesíae» Act.
~Huthl "1\11111·11:: l'.('ltl·surn vo1,;avtt m<1Jorcs na

~

., 1'1

1i '
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l1A INVENÇÃO DA VERDADElRA EGREJA DE CHRlSTO

CAPlTULO I

cc Simão, Simão eis que satanaz vos procurou para
vos crivar corno trigo; porem eu roguei por tz~ para
,que a tua fé não desjalleça, e tu Ciepois de convertido confirma os teus irrnãosn; i porquanto aqui
prornette-se a Pedro uma assistencia especial, por
força da qual não sómente elle permanecerá imrnovel na fé, mas tambem confirmará os outros
Apostolos e os consolidará; porém d'este ponto
fallarernos mais largamente quando tractarmos da
infallibilidade do Summo Pontifice ( 184).

7 5. z.º Da entrega do poder de apascàztar todo o
rebanho. Jesus depois de resuscitado conferiu a Pedro o supremo poder que antes lhe tinha promettido; depois de fazer a triplice profissão de amor,
confiou-lhe o direito e o officio de apascentar e
reger a Egreja: ((Tendo elles pois jantado, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João,
tu anzas-me mais do que estes ? Elle lhe respondeu :
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus : Apascenta os meus cordeiros Perguntou-lhe
outra vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Elle lhe respondeu : Sim, Senhor, tu sabes que eu te
amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordei-.
ros. Perguntou-lhe terceira vez : Simão, filho de
João, tu amas-me? Ficou Pedro triste, porque terceira vez lhe perguntára, tu amas-me P e respondeu-lhe: Senhor, tu conheces tudo: tu sabes que
eu te amo: Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas
ovelhas. ii 2
1 «Simon, Simon, ecee Satanas expetivit vo s ut cribraret ~ i · ·
cut ~riticum; ego autem rogavi pro te, ut 11011 dcficiat fidcs tua; e t
tu a,1quando conversus confirma fratres tuo s." Luc. XXJI, 32.
2 "Quum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Jesus: Simon
Joannis, diligis_ me plus his ? Dicit e i : Etiam, Domine, tu seis quioi
~mo te. D; ~it e1: Pasce agn?s. meo ~ (B_ócr7<·"' àp·~io: 11.ou). Ilicit c~i
Iterum : Simon Joanms, d1hg1s me r Att 1lh: Et1am Domine t11
seis quia amo te. Dicit ei: P~see agnos meos (rrntp.o:t~:s -:á ";,,;[i'"'c o'.

l Il

I·: na verdade os Protestantes para enfraquece1·1•111 a força d'este texto affirmam que estas coisas
'111• 1 ditas a Pedro, como representante do collegio
11p11slolico, ou tractando-se só de Pedro, não se
1111' L'o1lfcre aqui nenhum poder novo, mas que só1111·11te lhe fôra restituida a dignidade do apostolad11 IH'rdiJa pelo peccado. t
< :onlra estes demonstraremos que as palavràs
1 1111dus dizem respeito só a Pedro e com ellas se
1111' Lot1l"cre a jurisdicção suprema sobre a Egreja
1111Í Vl'r.-;ul.
(Al (:hristo faila só a Pedro, e na verdade cha11111 11 L·om o seu nome proprio: «Simão Joãoi>, e
l'''l}\t1111a-lhc: Amas-me mais do que estes?, isto é,
11111i~; do que estes (Apostolas) mas amam; quer isto
d11n q11e exige d'elle especialmente um amor sin1-(111111· 1' s11pcrimine11te, para lhe conferir um officio
"''"-'11/111· e s11peri111inente: logo tracta-se sómente de
l 11°d1" <'. 11iío de todo o collegío dos Apostolas.
1 I i) <:oníia-se-lhe a jurisdicção suprema sobre
t11d11 11 l•:greja; 11uer isto dizer, que Christo, que é
11111• 1111 q1rio o bom Pastor, pastor e bispo das almas,

1•1·1111'ip1·

11os

pastores, o grande pastor das ovelhas,

l11111.,111ilte a Pedro o seu munus antes de voltar
I'~" 11 ~·l'll Pae.

l 111rq un 11 to as palavras ~,;""" e rc0l1Lo:ivz significam,
1111 w11lido prnprio apascentar e governar o rebanho
1111 1•\1·1·1·1·r lodos o_;; munus de Pastor; porem mel11rh1111fr,rn1c11tc ensinar e governar, como se vê
1fl11l11 d11 11.-;o profano como sagrado. Assim Home-

r

11•d

1111 11 1·1 1n1i": ~iimon .loannis, amas m e? Contristatus e st

•.. tlft ·• •i11111 .jj,j1 ,.j lcTlio: :1111a s me ? Et di xit e i: Domine, tu 0 111-

tll•I 1111 .11 . 111 '·' 1-, '\11i:1 :1111" te. l>i.\it ei: Pasee o ves me as. (Bóa"z
"!"'~", ·• I· ... 111.1. \X 11

1.'" 1

i"

1 1\ ·.·.i111 /'11/frr, oh . ..:it. !'· :174.
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CAPITULO I

ro 1 chamma muitas vezes os reis 7tOlf1.E'll"> Ã<Xwv, pastores dos povos, e Hesychio declara que 7toqm" é o
mesmo que rei.
Assim tambem na Escriptura: cc Tu apascenta1·ás o meu povo de Israel, e tu serás o chefe de
Israel ... e o meu servo Da'.'Íd rei sobre elles, e todos terão só um pastor )). 2 Donde se collige que
por estas metaphoras se designa o poder supremo
ou aquelle qu e compete aos reis.
Por outro lado este poder deve ser exercido
sobre toda a Egreja porque o Senhor quer que sejam apascentados e governados por P edro os cordeiros e as ovelhas, isto é, todo o rebanho, e por
isso os mesmos Apostolos, como se tinha dito antes. Confirma os teus irmãos. Porisso com rasão S.
Eucherio Lugdun. diz: «Confiou-lhe primeiro os
cordeiros, depois as ovelhas, porque não só o constituiu pastor, mas pastor dos pastores. P edro, por
tanto, apascen ta os cordeiros, e apa scenta tambem
as ovelhas; apascenta os filhos e apascenta tambem as mães, rege os subditos e tambem rege os
prelados ii . 3
76. Não tem, por tanto, os Protestantes razão
de. dizer que com estas palavras era sómente restituída a P edro a dignidade Apostolica. Porquanto , o seu peccado já muito antes lhe tinha sido
perdoado, e a elle sumultaneamente com os outros

Aiws tolos

DE CHRISTO

..,

I 1.)

lhe :tinha sido. conferi d~ a missão. apos-

tnfü:11 com as palavras acima refendas: «Assim co:..

mo meu Pae me enviou, tambem eu vos
l'nrt~m

envio~>'.

aqui confere-se-lhe uma prerogativa espe"'."

dul, l.'omo pre:nio do seu especial amor, assim como untes lhe tinha sido promettido um poder sin..:
Mlll1tr, cm razão da sua singular confissão de fé;··
l'llrlºlll nquella prerogativa especial,. pelo que ficff
1tllo, núo é outra coisa mais que o poder supremo .
1h• 1.n1si11ar e governar.
77 . '.Lº lsto se confirma com o mesmo exercício
1f'r.•l11 a11ctoridade. Depois da Ascenção, Pedro co- '
1111.11;11 11 cx.crcer a auctoridade que lhe tinha sido ·
~unfcrida por Christo; no collcgio dos Apostolos é
11111.• ~llll~ propôe a substituição de alguem para o .
l11ti1'4r de Judas 1 ; é elle o primeiro a prégar o Evan- ·
M••lh11 nos Judeus e a confirmar com milagres a
W1i~1t\ üo; 2 quan.d o os onze são accusados quer pe~ :
11 pnvo qncr pelos magistrados, é elk só a fallar~
" 11 ~klcnder a todos; 3 elle é o primeiro abrir a·
mrtu du Egreja aos gentios, por ordem do mesmo
h•11"; 1 l~ clle que julga e castiga Ananias e Saphi- ·
n11 n t• c..·llc que visita varias egrejas; 6 e no Concilio
J~l'tl.rnlvmitano
é clle o primeiro a propôr a sua
'
7
""Ull•t1~· 11, ü qual todos dão o seu assentimento;

I

t
1

.- lrt. 1, 15 e seg.
.kr . 11, 14 ; III, 6.

rli-1 . IV,~; V, 2<) •
.1.·1. X, .1. 7 scg, ·
• .t.-1 . V, .1-.1 .
n .k1.1x.:1i.
,t.-1 . X V, 7, 12. Os mesmo s prote stantes n ão poderarn dei ··
•111 1h• 1 ~·1 · q111; l'l:dro tomüra alli a parte principal, posto que se
1

1 lliad. If, 243; IV, 414; XIX, 35 251 ; Odyss. IV, 532; XIV,
497 etc.
2
Tu p.1sces populum :neum Isra el, et tu e ri s dux super Is.
rael. .. Et servus m eus David rei: sup er eos, et pastor unus erit
omnium eorum. II Sam. V, 2; E7ech. XXXVII, 24.
3
Prtus agnos, deinde oves commisit ei; quia non solurn
pastorem sed pastor um pastorem eum constituit. Pasc it igitur Pe .
trus agnos, pascit et matres, regit et subditos et praelatos. S. Eu ~her., Sermo de na t. SS. Apostol. Cfr. L eo M., Serm. IV; Ambos.
rn Luc. X, 175. Bossuet expóe isto no Disco\irs sur l'U nité dt.:
l'Eglise.

11~ '111'\ ~111 I'"" at t.ribuir isto ü SLLH au..:toridad e pessoal e náo á olii~I A-~1111 ,..,'cli'.1ff, History of the Christian Chu_rch, vol. I, p. 34_3

111

1~111

·rrnl11vlil uqut.:l!c modo de fatiar auctontat1vamente na c1-

1lt11h1 11 q•rl' l'n·sidiu Thiago, apenas pode concebe r-se, se Pedro

111111 lill 11 1 1111/11•.-i,io L· nmn 11 pri111eiro, não só na honra mas na aucltll li 111",..
.
'I hr11IPll'ª l •11i-;111a1i,·a Vol. '.!."
~
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n'uma palavra, elle apresenta-se em toda a parte,
com.o príncipe dos Apostoles. Porisso Lucas nos
onze primeiros capítulos dos Actos dos Apostolas,
desçrevendo a fundação da Egreja, considera principalmente só a Pedro e faz uma narral(áO espe-.
ciar das suas prégaçóes, milagres e outras obras,
para que conste claramente que lhe fói"a confiada
unia auctoridade especial.
78. O~jectam na verdade os Protestantes que este
primado de maneira nenhuma fôra conhecid_o por Paulo; porque elle não enumera Pedro em primeiro logar·
entre os Apostolas, nen;i entre os vario~ charismas enumera o primado, mas pelo contrario reprehende a Pedro e lhe resiste cara a cara.
Resp. (a) Paulo nunca falia ex p1·ofesso do collegio
apostolico, mas de passagem em muitos lagares commemora os nomes dos Apostolas; por duas vezes Pedro é _
nomeado em ultimo Jogar, mas vê-se .do contexto que
faz assim ef(:actamente por ser o mais nobre; 1 uma vez
só é collocado entre Thiago e )oão, mas esta lição é
incerta, e ainda que fôra certa ha uma razão .especial
porque n'este Jogar Thiago é commemorado em primeiro Jogar, porque era maior a sua auctori dade entre'
os Galatas judaisantes. Por outro lado a consideração
que Paul? votava a Pedro pode colligi~-se do fact.o de
ter elle vindo a Jerusalem para o visitar: «Depois de
tres annos veio a Jerusalem ve1· a Pedro; e com elle
esteve por quinze dias, e não vi nenhum dos outros
Apóstolos senão a Thiago, ir,mão do Senhor.» 2
Potquanto a razão porque queria singularmente visitar a Pedro e conversar co1n elle na cidade, de que
1 Porém que é aqui ascendente a graduação, ' mostram-no·
clarame_nte as palavras do Apostolo: .•Ego quid em sum Pauli, ego
·autem Apollo, ego vera Cephce, ego autem Christi»; (I Cor. r, 12);
0 que tambem se vê melhor das palavras ,; «Omnia vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas ... vos autem Chrísti, Christus
autem Dei» (!. e. 111, 22.)
2 «Post annos tres-veni Jerosolymam JJidere Petr11111, et mansi apud .:um diebus quinde cim : alium aute111 Apo stolorum vidi 11(.;minern ni ~ ,Ta çobum 1 fratem L)omini." Gç1lç1t. J. 18-1 9.
·

1 1$

Thlit.RO era bispo, n_ão pode ser outra, senão porque o
''11m11dcrava como chefe dos Apostolos. t
·
fb) Paulo commemorando varios charismas, 2 não faz
llll'nç1io d? prim.~do, por9ue_ o seu scopo não era des~
11rvcr a h1crarchia eccle:nast1ca, mas sómente mostrar
ljlll~ na l~g_rej-a !1e!ll todos eram eguaes, mas havia mu:
111111 e o1~1c1os cl1stmctos, do mesmo . modo que no cor~
pn hn d1vcr!;OS membros; mas para isto de maneira ne11l1111n11 era necessario que se enumerassem todos os
Ml'llllll da gcrarchia, mas sómente alguns cios varias óffi~
111111 q11c eram exercitados sob os proprios olhos dos Co~

rlnthios.

!o:, n:.1 verdade, porq_ue o T1·ide11tino define que a
liil·rnrchia consta de bispos, prcsbyteros e diaconós
ljlll'lll infcrir<i d' ahi seriamente que, segundo a mente d~
1 :1111~·1lio, n Pr,nti~ce. Romano não é superior aos bis-;
flll" 1 l .ogo a fort10r1 nada se pode deduzir do silencio
1lr 1'111110. ·

IO) Paulo reprehende a Pedro, màs i~ão o faz àuctol'l'f,rli1•,1m('llfe, mas caritativainente, e não em materia

1h- fr mns cm assumpto disciplinar. Pedro , na verdade
11111lll'rin .muito bem _que as leis mosaycas já não era~
11br1~11!11_rius, como etlc mesmo o tinha declarado; 3 e vi\'IA "r1111lmcntc com os Gentios, não judaicamente, co1110 'S. l'attlo lhe objecta; ~ mas advindo os Judeus, sub ll1thl11 KC nos Gentios, por motivo de prudencia, receian1111 d11r l~11e.andalo ª?s Judeus, assim como o proprio Pauln dt'l."1111c1tiou a T1motheo, para que os Judeus o não
1hu1r1·c:wsscm. 5
1 '"'º 111csmo i•í o tinham advertido muitos Padres; entre os
tflll\"'
l'ii·tr1ri11m,_n 'es ~e loc. (apud Alai, Sccript._vet. no~. collect.,
1 )• 111'11~1 .trcs, _mqutt, annos Jerosolymam vem,,, depois accres- ·.
11111111 u 11111l1vo 1•1d,cre fetrum. Por _qua nto se foi posto em Pedro
11 (1111,f1111w11111 ,fo 1'.gr9a, como se disse no Evangelho, a qu~m to lil• 11~ 1
1111ha111 sido reveladas, Paulo soube que devia ver a·
1
1•il1,11 •/11.rÚ 1•11111 c11i,ta11t,1 au~torit~.~ a _Cliristo data esset, não pai •I li 1•llo 111,n·111kr ulr;11rna coisa.» Cfr. Chry~ost. H1cronymum, etc.

l

"'"ª'

111 lt. 1""'
ui•

1 q1111sda111 qui<lcm possuit D eus in Ecclesiú prim~m

A1m•tol11•, .~L~•·t111do

prophetas, tercio doctores, deinde virtutes
,.,111111; 1o11u1111'.1 ~· 11'.·n1 ion'.1m;' ... (ll Cor. XII, 28; cf. E.phes. IV, ir.)'
;\' 1. ~ \ ' 1 . 1"• .• ~ -"·
1 1 i1il 11I. JI, 11·
.
• ,\, 1. \VI, ·:.
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Porém este exemplo de Pedro teve tamanha {orça!
que os demais Judeus e o proprio Barnabé o imitassem,
Por isso Paulo, rcceiando que por um tal modo de pro~
ceder os Gentios se affastassem da fé, rcprehendeu a
Pedro com vehemencia. 1
·
E na verdade vc-se da propria exposição da coisu
que aqui só tracta. d'u.ma mater!a discipl.inar, e daappli 7
cáção prudente das leis; em cuia matcria os supmo~s
podem ser advertidos pelos inferiorcs, uma vez qt! haja
razão sufficiente. Nem por este facto só se destro:, mas
antes se confirma o primado. Pois como poude ruccc-.
der que Pedro su com o t•.wmplo pudesse mais ~) que
Paulo com as suas pala/Iras e com os s<.•us exem1bs, Je·
maneira que tambem Barnabé: amigo de Paulo, !1.guisse a Pedro, senão porlJUC cllc era reconhecido l''r todos como príncipe dos Apostolos e adornado dt~spc·
eia! auctoridade ( O primado de Pedro collige-st por
tanto, da Escriptura.
79. Tlzese IP O prl171aõo Õfl jurisdlcç8o fo:•ol/"

ferlõo qt1o só a Pedro mas falf'lb•m aos seu:sueCHsores. 2
t Na verdade alguns, como Hardoui11, Ne11baer, A. :.Cen;i, persuadiram-se que Cephas de que aqui se folia, não fôrl:edro,
mas um ·aos outros discípulos de Christo. Porém esta hphese
excogitada para escapará difficuld<1dc nem pode apoiar-sercon·
texto, nem na auctondade dos Padres. mas deve rei;citar-siomo
improvavel. Pois os Padres expól·m-na .-ommummentc do nmo
Pedro; assim \'. i;r. Tert11/i,llw. ( dt: l'racscript., e. :d) : •Ü7um
~i rcprchensus cst Pernis, quo1l, cum co1111il<issl!! Ethnicis.p1ea
se a convictu eorum separahat, utiqi.:c crmvcrsalionis fuit ~m,
non pracdi..:ationis•. Cfr. S .. lugust. cp. ·-t'\ c. 4, n. .J·S ; S. r~ru11v111., S. Cl1rvsosto111. etc. n'es1c loi;. -Pnrém ~e Pedro, •i.1do
,1'cste moJo pcccar;í \'ct:tialmcntc ou niio, e pnnto disputaü~urc
0s theologos: a soluçiío (re~;ta rjucqiio <lc.:pen.fe .ta mt:sninn.,:ão de Pedro, da qual nadu se L iz nn te:i.to; pnude obra~l · óa
fo, havendo questão se, pondern..:la" ..:uidadosamente todas ;;)Í ·
shs, seria conveniente ou não abster-se n'estc caso a convi(;!~n
tilium, e posto que não peccara, poude ser reprehcndido j:G·hulo, por fazer o que não era conveniente, retardando a cor.:;fo
dos.gentios. Cfr. Suarer,De Legibus, 1. IX, c. ::o, n. 29; Vi;q,
in 1-2., disp. 182, e. 7, n. 56; Tepe, n. 3.-t+
2 Bellarm., ob. cit. l. If, e. 12 ; Ba/fcrini. de Vi ac Et1e
Primatus, e. J e seo. apud ;tfigne, Theol. cur~. III, ~5 e Sfl'~
g1tier, ob . .::it. cd. ~lignc, IV, p . 1'74 e .,cg.; f'r.m;rlin, th. 11!1'micri, th. 7 ; f><'S ;;;_. n. 3 17 ; Bmgén:_. !'· 11.1 ; l .i1·i11s, l'· 334 ~.:.

1 17

Histo,.icamenle é certo, lheo/ogicamen/e é de fé. t
1 . º A Escriplura.
(8) Segundo os textos citados na these precedente, Pedro foi creado pedra efundamento de toda a Egreja, para a consen·ar segura e invencivel
contra os assaltos e ataques dos inimigos. E na verdade, por força da am:toridadc a cllc conferida, as
portas do inferno não prevalecerão contra dia. Mas
a Egreja prcvaleccni sempre, como já o provámos,
(n. 53) e mais claramente se manifestará pelo que
diremos. Logo por egual rasão Pedro será sempre
o fundamento da Egreja. Porém clle não pode permanecer perpetuamente como pessoa individual,
logo pcrmancl..'.crü como pessoa moral, emquantn
vive nos successorcs que cumprem o seu munus.
(a) O mesmo rcl..'.ebcu as cltai•es Jo reino do.;;
ceus·, ·e o poder Jc ligar e desliga,. todos os vínculos, que retardam os fieis da entrada no ceu ; logo
est~ poder permanecerü emquanto houver homens,
a lJ.llCtn se abra a porta do 1.-'.CU e se desatem os vinculos, e por isso mesmo até á 1..'.0nsummação dos
seculos.
(C) Em segundo togar tambcm ellc recebe o munus de contirmar os irmãos na fé, e de apascentar
as ovelhas e os cor~ciros ; logo permanecerá emquanto houver bispos e fieis para confirmar e governar. E nem se diga que taes munus podem ser
desempenhados por outros modos ; porque a Egrcja no seu regímen deve permanecer substancialmente tal qual foi constituída por Christo ; mas Christo tinha instituído um regedor supremo para go' "Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini
institutione seu jure divino, ut beatus Petrus in primatu superuniversam Ecclesiam habeat perpetuos successores .. ; A. S » "(Vatú: .
1. e . .:. 2) .
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vernar a Egrcja, como se vê pdü yuc fica dito; Jo.
go o regedor supremo deve existir ainda agora.
(•) Pedro, como chefe dos Apostolas, estava presente, quando Christo lhes disse: uEis que cu estou
comvos'o até á wnsummaçiio Jos sc~ulos.a; logo
permanecerá comelles,cmquanto príncipe dosApostolos, até ªfJ fim, como pode colligir-sc do que acima se disse ·\n. 53).
Objcctam na verdade ulguns Protestante~ que
por este texto nada se púde provar, porque os di·
reitos proprios dos Apostolos, como cru a infallibi·
!idade pessoal, deixaram de existir com elles . .Mas
sem fundamento; porque Deus falia juntamente a
todos os Apostolos como 1..'.ollegio e por isso pro-;
mette que serão perpetuos s<'>men te agucllcs Jirei·
tos que dizem respeito a toJo o (ollcgio e não a
cada um d'elles. E na verdade, n infollibilidadepes·
soai e o apostulado eram uma coisa propria de cada um d'elles e que havia de cessar com elle~, ao
passo que o primado de Pedro, como essencialpa·
ra conservar a unidade do 1..'.ollcgio apostolico, dizia Te~peito n este mesmo collc~io e por isso h.wía
de permanecer para sempre. 1
80. 2." Historicamente lambem pode dcrnmstrar-se, provando pelos tcstcmunhos e pelos fatos,
qµc o primado fôra reconhccid'o pela Egreja universal nos successorcs de Pedro. Colligindo-se,rorém, dos mesmos testemunhos, que os succesS(fes
de Pedro no primado são os H.omanos Pontifres:
1 Por aqui pode tirar-se o equi\·oco que entrou em nãoiou·
cns cabe~as. Algumas vezes as prerogativas de Pedro dizem-messoae.s; e isto é verdade no sentido de que não são communiaos
outros apostolos; pode comtudo dizer-se que não são pessoae:?or
lhe terem sido concedidas não corno a pesson privada, mas iHl10
a pessoa publica, de maneira que não morrem com elle Qla!IÍO
transmitttdas ao~ seus successores no officio. Cf. P.1fmier1~ ob:ir.
p. 3\l5.
'

com maior commodidade os referiremos na these
seguinte.
8 1 . 3.º A ,.a são o persuade :
(A) A Egrej~ foi instituída por Christo para que
os christãos. mais segura e cfficazmente, podessem
cot~seguir a ·eterna salvação . Mas para isto rcquer~e uma auctoridadc que seja a um tempo segura e
permanente, pela qual em todo o tempo, podessem
dirigir-se ao seu fim sobrenatural ; porem esta auctoridade deve residir não só no collegio, mas tambem no Chefe Supremo; por isso que o co.lle.gio é
um certo corpo moral, que não pode subs1st1r por
muito tempo ou completar felizmente a~ sua obra
sem um centro e cabeça. Porquanto se nao houver
um centro e cabeça commum d' onde por uhimo proceda todo o movimento ou ao qual possam recorrer com segurança todos os membros, haverá algumas vezes divisões: por isso que nem todo~ entendem e expõem do mesmo modo, sempre e por toda a parte, os mesmos textos da .Escriptura, .ne1_11
todos prescrevem os mesmos meios para attm~ir
0 mesmo fim, mas não poucas vezes adoptarao
opiniões varias.
.
.
Posto isto, porém, é nel:essano que haja ~m .regedor supremo, que possa. resolver a11ct01~1tat1va
me11te as duvidas que surgirem, e determinar as
leis geraes pelas quacs os Fieis ~om segurança. se
dirijam ao seu fim; porque, a n~o se fazer as~1m,
l..'.ada um seria obrigado, por meio do exame privado, a discernir de que parte está a verdade n?s.advcrsarios quacs das leis propostas são as mais 1doneas par~ se conseguir a salvação. 1 Nem se diga
--~~mesmo já o tinha ~dvertid<:> . S . Thorna; (C. Gent. 1.

IV, e. 6): «Ad unitatem Eccles1ae requ1r.1tur . quod :on;ines fide~s
in fiJe7çonveniant. Circa vero ea quae fide1 sunt, conung1t quaesuo-
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que n'estc caso os christãos poJ~i udherir á maiorfo
dos legítimos Pastores; porquanto, achando-se ellcs ~ispcrsos pelo mundo inteiro: é muito d.ificil
avenguar de que parte cstü a maioria .; ainda nesmo quando se reunem cm Concilio ; é precisl alguem qu~ tenha o ~~reito ~e _os convocar ex qffio,
que presida á reurnao e v1g1c pela promulgaÇJo e
execução dos decretos. Porém isto não póde cmimodamentc fazer-se senão houver um bispo ai:>rnado de maior auctoridadc e poder.
Por outro lado, nem sempre nem (om tr.ita
frcquencia pó~cm reunir-se os concilios, emquato
se requer contmuamentc uma auctoridade suprna
para reger a Egreja: por quanto esta, como so:edadc sempre operativa e militantc 1 deve dirigir castantemente os fieis pclü caminho n~cto da verdle
~ _da_ virtude 1 e protegei-os contra os ataques ~s
m1m1gos.
E na verdade, se ainda mesmo durante a ,ia
dos Apostolos, houve ncccssidndc d'um chefo1
quem todos adherisscm e de quem todos dcpencisem, não se tornou isto muito mais nccessario 1:.
seculos posteriores, quando os hispos já não p:suem
pessoal ' mas estavn
. . mais a infallibilidade
.
su1e1tos ás humanas fraquezas, e não eram já sómo
te em numero de doze, mas se tornaram muito
num~rosos, e dispers~s por todo o o~he em regi~
longmquas, só com d1fficuldadc podiam consen
a unidade do espírito e o vin<.:ulo da paz, se n!

m

nes !lJOVe~i _; per. diversitatcm autem s~ntentinrum divideretur :
cles1a, ms1 .m umtate . pe~ umus sentenuam conscrvaretur. Exip
ergo a~ unitate~ Eccl~s1ae conservandam, quoc.l sit unus qu1 b
Eccles1ae P.r:aesu. Ma!11~estum est. au~em quod Christus Ecchm
m ~ecessams no~ ~efic1t 1 quam ddex1~ 1 et pro . e:i sanguinem su:
fud!t · . . N~n est 1g1tur dub11andum qum ex onlm1uione Christi ui
tC>t1 EccJesJae praesit».
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estiverem unidos por um centro commum e receberem o movimento e a dírcc.,:ão lfuma cabeça
commum? 1
82 . (8) Este mesmo assumpto illustra-sc por
comparações. Em toda a sociedade bem ordenada,
quermonarchica quer dernocratica,encontra.:.se sempre urna auctoridadc suprema que póde fazer leis
ou dar interpretação authcntica ás que já foram promulgadas, e promover perpetuamente a sua execução; e não ohstantc, sob o regímen dcmocratico,
as leis serem feitas pelo collcgio e apresentadas
auctorítativamentc, tacs collegios reconhecem de
hoa vontade algum chefe ou presidente, e se contia a um Presidente o poder de administrar toda
a republica, e ao qual '-'.nmpetc o fomentar perpetuamente a ohscrvan'-'.ia Jas leis.
Tambem cm todo o exercito, além dos chefes
inferiores, ha o gcncralissimo, ao qual todos ohedcccm E isto, seg-undo o juízo dos peritos, é por
tal arte ncccssario lJUC sem um unico <.:hefc supre1 Expõe isto com muita cl~rcza lVise111~1! (1. c. p. 280:) «P~ra
.:onscrvnr a unidade da sua Egre1a o nosso d1vmo Redemptor JUigou necessaria a instituicão do prima~ o , distin_guindo-se os christã~s
pela max ima força do zelo e pur~za ; v1ven~o am~a os A(>Os_t<?los dispersos pelo orhc, dotados de smgul.a r ass1sten~1a~ do Espmto Santo, sendo pequeno o m1mer,o rc:lat~vo dos chn~~ao~, pertencendo
4uasi todos os memhros da .l:..g~cpt a n:esma rcg1ao, ta.ll~ndo a i:i~s
m:i lingua, sem estarem d1v1d1dus por nenhum prciu1zo pohuco
ou n:tcionnl. Agora perg~nco : torn~remos esta cautella menos .ne,·
cessaria, quando, arrefecida a caridade c~leste, achando-s~ d1m1nuida nos pastores a luz so~renaturn!, d1sper~ados os fiei~, pel.a
divisão dos Estados e dos remos, havia necessidade de mais aux1lios, para conservar a unidade ~a ft! e dos co~tum~s. Por qu.anto
se a unidade é o caracter especial da Yerdade1ra fe, e se o primado foi estabelecido para defendei-a, como o prova claram~nte a
natureza d'esta inst~tuíção e os testemunhos da sa.nta Egre1a. ~e
~ue-se que este primado é por tal arte necessano a \'erdade1ra
Egreja de Christo, como a unidade que deve defender e por isso
que deve durar perpetuamente.
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mo, seria Jcntro cm pou~o Ítll!VÍtavel a ma1m1

derrota.

Do mesmo modo, o navio, sem um ca1it4o:
nem póde evitar os escolhos nem vencer as CJ1das
alterosas, nem attingir com segurança o port<.
E, na verdade, a Egrcja é uma sociedade bem
orde!llada, pois foi constituída pdu mesmo Ch~to,
e tem na verdade precisão d'uma dis<.:iplina lais
stricta para attingir o seu fim sohrcnatural dque
a so<.:icdade civil, sendo a doutrina que cnsina:as
leis qm: promulga, de Deus e não cmanadado
voto commum da plebe, r1ois reccbi:m a sua :rça
da aul:toridadc divina.
Logo tem necessidade permanente d'um ~e
dor supremo.
Póde tambcm comparar-se a um exercito,'IJdo uma sociedade militante, e umstuntcmente .111batida por muitos e implacaveis inimigos; sáq.Jr
tanto obrigados a obedecer cscrupulosamen U>
chefe supremo, tanto os militares como os c!t;
inferiores~ para que as portas do inferno não i·
valeçam contra cllcs. E isto é de tanta maior t
deroção, quanto é certo que o fon que se ternn
vista conseguir, a salvaç<fo eterna, é de maim
(essidade.
E não é sem motivo que se compara tan:n
a um 11m.1io que conduz, no meio das tcmpes&'
d~este mundo, para o porto Ja eterna salvaçãt
numeraveis escolhidos: logo é preciso quem .(i;
a embarcação, e a quem todos obedeçam parr
derem evitar-se os escolhos da heresia, vencer-!
tentações e as tempestades do mundo, e finalrn
attingir o porto da eterna berna venturança.
83. Nem se diga que o mesmo Christo, e
ça da Egreja é seu c.hcfc e · regedor para sem:

porquanto tendo já voltado para o seio ~o ~e_u
Pae não permanece agora na terra senão mv1s1.
d avcl. ' Na verdade, um chefe visível é ommmo
damente dcsejavcl; por que d'outro modo, qua~
quer se persuadiria que adhcre á sua Cabeça mv1sivel e obedece aos seus mandados, quando, na
\·erdade, não faz mais que seguir as suas proprias
opiniões e a sua propria vontade•. E isto claramente se evidenda com o exemplo dos Protestantes.

Porquanto, apesar de todos reconhecerem a Jesus Christo como seu chefe invisível, nunca poderam conservar a unidade da fé no vinculo da paz,
mas dividiram-se, e ainda hoje se dividem cm seitas in11umcraveis, as quacs acrimoniosamente disputam entre si, não sú sobre coisas accessorias :.í.
salvação, mas tambem sobre coisas necessarias: sobre a divindade <lc Christo, a trindade das pessoas,
sobre a necessidade de 1 baptis.mo e outras coisas semelhantes.
E até mesmo para ~onscrvar uma certa unidade. muitos, como os Anglicanos e Luthcranos, Rlrnte~os e Gregos foram cahir no Cesarismo, e ao
passo que regeitam pertinazmentc a auctoridadc
da Cabeça espiritual não se envergonharam de submctter-se á tvrannia d'um príncipe scculai\ contra
a vontade c;prcssa de Chrislo que disse a proposito: u Dae a Cesar o que é de Ccsar e a Deus o
que é de Dcus>t :1. Nem lhes aproveita ? recurso á
auctoridade civil, porquanto esta, nas cOJsas pert:ncentes á fé, declarou-se, a maior parte das vezes, mt
Expõe esta doutrina com brevidade e clareza, como costuma o r.'m . Card. Gihbons, Faith of our Fathers, IX, p . 120.
't .. Reddite qune sunt Caesaris Caesari, et quae sunr Dei

l.leo .. .
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e re\:onheccu como bispos homens ('U 1
ou negavam ou punham cm Juvida a divindd•
de Christo.
Foi tambem debalde que os Anglicanos adnttiram u~ certo primado de honra no Arcebispofo
Cantuana; por.9uanto todas as \'czcs que os bisp.~
da Inglaterra sao co11vocados por cllc, surgem osençóes, até mesmo sobre doutrina , e não se ,1•
contra nenhum que ouse reivindicar para si 0 ~
rcito de definir auctoril..'.tativamentc estas contrm~
sias. D'ahi resultou que entre os Anglicanos initos sustentam a divindade de Christo como ~rrn
de fé neccssario, ao passo que outros põem a
duvida que seja um ponto c.ssl'ncial.
>J"ão poucos proclamam tamhem a nccessi~·
Jc do baptismo r1ara as l:rC<llh;as, Clll quanto ~
outros a regcitam; alguns admittem a presença
de ~hristo, ª? passo que a ma.ior parte a nega;
e assim por diante. Debalde se 1untam tamhcm f
assembleias (com1e11Jusj: pois muitas vezes suct _
de converterem-se cm occasião de novo schisn
como v. gr. na assembleia chamada Allianca Evr.
gelica, Outubro 1873, realisada cm 1\eo~Ebora
da qual nasceu uma nova seita, a saber, a Egn
Episcopal J{cformada 1• Por congcguintc, para
unidade da fé requerer-se o Supremo Pastor e
almas.
84. These III. ª: Ô$ $UCcessores de S. j)e~ro .:
primado são os j)onfi/lces /iomaqos, aos vua
por lsso m.s1710 ço111pt1le o poder supremo de •li:
nar t1 governar 2.

ri

Scha/f, Crc~ds, vol. 1, p . fit;s e sei.;. T.im1uerev 1
Vaca11t, Di~t: de tlleolog1e, rnc1bus Allim1ce J.:1•a11géli1jue, .1.Jli,
1

C~.

u presby_ter1em1e.

~ Bellar'!'. !. e . .:: i3 e seg.; Bal/erim, oh. cit., e. 1-1
Reg111er, ob. c1t. ed. i\o11gne, p. 874 e seg.; Fran;elin, th. 11 •
Marre/la, n. 923 e seg.; J.111rray, disp. IX. vol. Ili, p. 535 e s«

J 25

Historicamente é ~crto, theologicamente é de fé,
segundo a definição acima dada (n. 69).
85. Esta these é historica e por isso mesmo
só com argumentos historicos se pôde demonstrar.
Aqui suppomos ql_1c o B. Pedro ~'iera u Roma, que
fóra bispo J'esta cidade e 4uc alh morrera: e todos
estes fados teem sido demonstrados com toda a evidencia por historiadores catholil..'.os, e até mesmo
muitos protestantes são hoje obrigados a 1..'.0fü.:cdcl-o 1.
Notamos. t:omtudo, ainda mesmo independentemente d'cstcs factos, que pódc demonstrar-se a
nossa thesc; porquanto Deus, immcdiatamcnte, ou
por meio de Pedro, poudc determinar que o Bispo
Romano fosse considerado \.'.orno su...:cessor de Pedro, ainda mesmo que este não tivera vindo a Roma :
pois isto dependia unicamente da vontade Je Christo. Portanto o nosso intento é provar que os Pontifi.ces Romanos são successorcs de ·Pedro, no primado, fosse isto como fosse.
Ora isto pode prim:ipalrncntc provar-se com
um argumento gerai. Porquanto, e certo, pelo que
fica dito~ que o H. Pedro por direito divino tem
sul..'.ccssores pcrpctuos no primado; mas além do
Pontífice H.01mmo, ninguem járnuis damou que era
o successor de Pedro, ningucm foi reconhecido coJ'c~· ch, n. , ~Xo e ~q,;.:

Tt•pt', n. :;:,!; Bru1:ác, n. :il'; IVisem,111,
I ect- VIII · /ú11rick, oh . ..:it., part. 1, e . 7 e scg.; All1es, The
See of St. Pelcr, sccl. V. p. 152 e seg.; L. Riving_to11, The P_rimitive Church and the Sec of Peter, ..:. 1 e seg.; Schan;, oh. nc.,

e. 13, p. 465 e seg.
.
.
1 nE' unanimc: a tradição tan_lO das E;;re1as oncntacs

com~

occidentaes, que Pedro prégara o Evangel_h'? em Rom.:., e qu.e alh
soffrera o m~rtyrio no te°"!Pº. d_a per?egu1çao de N~ro. Assim_ o
P. Sch<lff, H1story nf the Christian <.hurch\.vol. _I, ~ 25, p. ~.'li.
Mas porque não poucos negam_ que Pt:dro tora Hi~po cm Roma,
Jcmomtrnl·o-hcmo~ ao Appe11d1cc no tim da ohra.
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mo tal; logo ou o Pontifice Romano é o successor
de Pedro no primado ou não ha nenhum.
86. Mas além d'isto a these pode demonstrarse por argurnentos positivos, pelo testemunho dos
Padres, por factos indubitaveis, e pela auctoridade
d~ Egreja universal. Deve comtudo notar-se que
nao d~ve~ esperar-se testemunhos tão explicitos
nos pru?eiros seetilos como nos posteriores; porque
a d.outnna christã é como uma semente que se semeia n'um campo fertil, e que vae crescendo pouco a pouco, já por influxo da divina Providencia
J~ d~s circumstancias do logar e do tempo, com~
Jª ~hssemos, quando fallamos do Episcopado. Será
pois bastante mostrar que as sementes da doutrina
sobre o primado de Romano Pontifice se encontram
nas obras dos Padres mais antigos, e que pouco a
pouco se foi desenvolvendo, de maneira que os testemunhos dos Padres do quarto seculo nada mais
são senão explicação legitima d'aquelles que menos claramente, mas com verdade, já tinham sido
·
dados nos primeiros seClilos. :1
0
87. I. Pelo testemunho dos Padres. Admittindo
?,s Protestantes e até mesmo os Racionalistas que
Jª de-sde o tempo de S. Leão e S. Gregorio M., o
primado de Pontifice Romano fôra commummente conhecido, bastará escolher alguns testemunhos ·
dos innumeraveis que se podem encontrar entre os
Padres dos cinco primeiros seculos.
(A) Entre os Padres apostolicos, isto é, entre ·
aquelles que conversaram corri os Apostolos, S.
Clemente, crcado
Pontifice cerca do anno 92
.
. ' escreveu uma epistola aos Corinthios que para elle appellaram, na qual claramente reivindica para si a
1
Isto mesmo expóc-.;10 e pro\a-o J. H. Neivmmt, Devclopment, part. I, eh. IV, sect. ::i, Papal Supremacy.

121

verdadeira jurisdicção não só sobre a Egreja Romana, d' onde era bispo, mas tambem sobre a Egreja de Corinthio ; pois escreve : «Porém se alguns
não obtemperarem ás coisas que elle (Christo) dz'sse
pela nossa bócca, conheçam que se hão de implicar
em .o.ffensa e não peque110 perigo, nós porém seremos innocentes d' este peccado>i . t Aqui declara,
por tanto, duas coisas: que Christo falla pela sua
bôcca, e que aquelles que não lhe obedeçam tornam-se reus de culpa grave. E na verdade, não houve protesto algum contra esta epistola, que reverentemente foi recebida pela Egrcja de Corinthio,
e durante muitos annos foi lida entre os divinos officios.
O mesmo insinuou egualmente S. Ignacio M,
pois quando escreve para as outras egrejas, diz sómente estas palavras : «Da Egreja que está n'esta
ou n'aquella região)) ... ; porém sanda a Egreja romana, com estas palavras: ((a qual tambem preside no lagar da região dos Romanos, digna de Deus,
digna de honra ... dignamente casta e presidente
do ajuntamento da caridaden. 2 E na verdade ajun'"'
L E I• p. ad Corinth, e. 59; infra (e. 63). Exhorta os Corinthios a obedecer áquellas coisas que escreveu pelo Espirita Santo,
•! promette ao m esmo tempo que havia de enviar legados parares-·
tituír a paz a esta Egreja. Cf. Luc. Rivington, The Primitíve Churd1 and the See of Peter, London, i894, c. I, p. 1-10; G. Sa/mon,
ln~truction to th e study of thc N. Test. onde (p. 646) diz de Clemente: ,<J<alia auctoritativamente á Egreja fundada pelos Aposto·-·
111~, e assim manifesta os princípios da auctoridade pontificia•. Idem
l111etur P. Sclzajf, ob. cit. vol. II, p. 158.
1
S. lgnat., Ep. ad Rom., Inscriptio. Porém a rasão porque
S. li;nucio nao falia mais explicitamente do Pontifü:e Romano, é'
pnrq11ó pnra npasiguar as dissenções locaes que n'aauelle tempo
v11o111rnv11111 nas egrejas particulares, não se requeria a' intervencão
dn 1'11n1 ilice mas era sufficiente a auctoridade do Bispo como pérsl'll'llZ1lle111c o adverte J. H. Newman, ob. cit. 14q-15o. «S. Igna' 111 lll'•·o111111odava a sua doutrina á opportunidade -dos tempos. Vi1 r11d11 11i11da no mundo os Apostolos, nem os bispos, nem o Papa
1lnh11rn •1l.',:asiiío dl: se manifestar; o seu poder não se $alientava
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tamento de caridade no contexto e logares parallelos de5igna a Egreja universal. Logo, segundo a
mente de S. Ignacio, a Egreja Romana preside ás
outras Egrejas.
88. (8) Porém no seculo segundo, os testemunhos tornam-se muito mais claros. S . Ireneo, que
nasceu na Asia e foi feito Bispo na Gallia, pôde
considerar-se como testemunha de uma e outra
Egreja; querendo ensinar o meio porque as tradições verdadeiras podem distinguir-se das falsas, diz
que são verdadeiras as que são apostolicas, e nem
se torna necessario investigar todas as tradições
das Egrejas, mas basta abraçar as que são rece?idas na Egreja Romana, porque todas as EgreJas
com ella, em rasão da sua principalidade, devem
concordar : f «Porquanto é muito longo enumerar

n'l•"lt• volume as successões de todas as egrejas, in~

tz8

claramente, sendo exercido pelos .~rost?los: Isto succede u . séria mente quando se offer eceu occasiao, prtmetramente aos Bispos e
depois ao Papa, de manifestar o .seu P?der. Depois da morte d.os
Apost olos, a religião não se ei:ismou .1mmed1at a m ent~ em yanas
partes ; comtudo alg umas egreias pa r tl cl!lares, e m rasao de ~1 ssen 
ções intestinas qu e suq~_irarr., fo ram <?b~1gada s pela necesstd.ad~ a
submetterem as questoes a um arb1tno particul ar. Os chnstaos
<i'uma egreja ainda não and ava m em l~ctas com os_ de outra egreja, mas havia divisões intesti_nas; por isso S. Ignac10 ado,PtOu remedio azado ás circumstancias dos t empos (por au ctondade do
Bispo) . . . ainda podil!-m o~cultar-se as, Regalias d_e Pedro, ass~m
como se passou em s!lenc10 o poder d um cert<? Chanceller, .n:io
como se fôra obsoleto, por carecer da opportm:udade do exe rc1c10,
mas como privilegio ai:,can.o que não ~e entendia, como um a prophecia que ainda se nao unha c1;.1mpndo. Tr:izer para a .contenda
o Pa pa, quando se tractava _de coisas que podia~ s e~ opum a me~te
resolvidas pelos Bispos, se n a o mesmo, por assim dizer, qu e enviar
um exercito para prender um ladrã?" ·
. .
.
.
1 Quoniam valde longu m. est m ho~ tali volu~me. ~ mniurn
ecclesia rum enume rare success10ncs, maxuna e e t ant1qu1ss1mac c t
omníbus cognitae, a glorios.issimis du ob~1 s Apostoli s P etro et Pau lo Romae fundat ae e t constnutae E cclesrne, eam, quam habet al·i
Apostolis traditionem et annuntiat~m .hominibus fid em 1 per succcssiones ep iscoporum usque ad nos mdtcantes, confu~1d1mus omncs
eos quí quoque modo .. . pra et e rqua~ oportet_, colhgunL r1.d h.wc
enim Ecclesiam p l"Opter pot1or.em (~ha s i:iotent10rem ) prmc 1p~1/1t11

tem nccessc cst 011111e111 ço11Ve1w·e f,çcl esiam, lwc est, eos qu1 swrt
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~llrn11do pelas successões dos bispos até
,u~\i'\o da Egreja maior e mais antiga e

nós, a trapor todos
~' 1111hc~·ida , fundada e constituída p elos gloriosissi""'" dois Apostolos, Pedro e Paulo, em Roma, cultt trndi~·iío e fé annunciada aos homens, ella poslllll' 1h•sde os Apostolas, confundimos todos aquell\1111 'l' ll' de qualquer modo ... amontoam testemunhw1 lc'ira do que convem. Porquanto para esta
/i. 1Jrr/11 ('11! rasão da melhor, (aliás mais poderosa)
r1·bw}'11/idade é necessario que toda a Egreja con~lll'/'1r, is/o e, os fieis de toda a p,arle, na qual sem/in' co11servada, por aquelles que são .de toda a
,.,,.,,., 11 lradição que vem· dos Apostolas . .. »
1)i'J" >is dú a rasão porque a ti-adição se con.,,,., 1111 i11teira na Egreja Ro mana;~-porqu e foi fun,1111111 pl'ios Apostolos S. Pedro e S. Paulo, e por111\0 l'oi interrompida a successão dos Bispos
l 1•111d1• l.i110 nté Eleutherio, contemporaneo de S.
lt.,lh'C 1 : "Por esta ordem e successão, diz, a tradifflo ljlll' l'xistc na Egreja desde os Apostolas, e a
ll'.,1'1111i.rnçâo da . verdade, cheg_ou até nós)). ~ na
'"''d11d1·, l'slc primado do Pont1fice Romano e clartHIWllh' 111\irmado, sendo esta a norma que devem
HM1tlr 11.-; outras egrejas, e declara-se ao mesmo
wtnpn q11e a rasão d'este primado está em os Pontlltu•" l~omanos serem successores de S. Pedro, t
1

''''I

'I"''

1

:

J1r1111• fld1.·l1·s, i11 quâ scmpcr ah his, qui sunt undiq.ue, conse~·v,zta
'"'· ~11111' •'SI ,7/i clpostolis traditio .. s. lren., Adv. Haeres. lib.
1 ., 't :0.11ltro est e teste munho vêde J.V!assuet, in praevíà disse rt.
1 1111 ·I• 11<1 opera S. lrc n.; S clzneeman, S. lrenae i de Eccles. Ro m.
lth lj111t11 1t· ~1i111011i11m, Friburgi, 1870 ; L. R ivington, ob . cit. ç. 3,

~

,
'

\ 1

"-~~

1 1\,. l'r11f< :;1:int<.: s sentiram a força d' est e argum ento, e pa ra
;i me nte de S. Ireneo era: «qu e os fieis
1.. 1111111 111 1·111 ll11111;1 para tractar ncgo,,;ios, por ser es ta a prim eira
li 1111!11, 11 " 11dad, .. ,, e l'nr se L'O ll :'c r ryre~11 alli as tradições .A.ros ·
ltlh 11.c'.' !"" .1111·11111dadc: da l•.grc Jn [,om ana, mas pela v1gtlon1hr·•il• •ti'" 1,,1f;111ati,·a Vol. ·~ ."
\J
0

' • 1111h 111pw1 "' • 1111ir11111111 q ne

!

~~· 11~,
r
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l>A INVEN~:,\o IJA \'ERL•Al>EIRA EGREJA l>E CIJRISTO

89. (C) No terceiro seculo, Terlulia110, feitojá. ~loo
tanista, reconhece, bem contra sua vontade, o Pnmaoo
de Pontifice Romano, quando cscre,·e : 1 •Ouço tambem dizer que ~ôra publi.cado ~m ~dicto. e pe1·empt~rii,
a saber, o Pontifice Max1mo, isto e, o Brspo <fos B1sfYJS
decreta .. .1. N'estas palavras claramente manifesta q·ie
entre ·us catholicos~ os edictos do Bispo dos bispos~ eiu
do Pontífice Romano. era percmptorio, apesar de be
não querer obedecer,· por se ter j<i retirado da unidale
da Egreja.
.
.
90. S. Cypria110 declara ~inda ma1~ a~ertamentc a
coisa; clle vac procurar a umda~c da Egr~Ja, de quese
mostrou sempre defen_sor mve1~c1~el, ao pnmado da_ Cadeira Romana; Deus e um e Chnsto um, e uma a Egre-

apascentai-as. E não obstante dispensar egual poder a
todos os Apostolos e dizer: Assim como meu Pac me
mandou. . . comtudo, para manifestar a unidade, constituiu uma cathedra. Certamente que os outros Aposto·
los eram o que foi Pedro, adornados de egüal participação de hon.ra e p~der~ mas o p1·i11cipio parle da ,imiâade, (e o pnrna·~o e dodo a PedroJ, 1 para que a Egreja de Christo se mostre uma, e uma a sua cadeira».
Por tanto, segundo a mente de S. Cypriano, a unidade da fé conserva-se pela adhesão ü cadeira de Pedro; o que por outro lado clle alli affirma expressamente quando ensina que a causa das heresias e dos schismas estü "cm não se voltar ü origem da verdade, nem
se procurar a cabeça, nem se conservar a doutrina do
Mestre celestial.» ' E esta doutrina pregou-a Cyprianu
não sú com palavras mas tambem com os seus exemplos.
Porquanto, tentando Novaciano usurpar a sé romana, exhortava a todos os que navegavam para Roma,
«que reconhecessem a raiz e a matriz dn Egrcj a catholica e a seguissem"· 3 E logo que reconheceu que era
legitima a cleicáo de Cornclio, tractou, por cartas, com
toda a rirmcw, _de pôr-se cm commumcaçáo ~om cllc,
isto é, com a unidade e ao mesmo tempo caridade da
Hgreja catholicau, 4 persuadido, na verdade, que a uni-

ja e uma a Cttthed1·,1 Jimdada s1!/>n• .ª pedra pela palavra do Seu/wni. ~ E que esta ( ,adeira e1:a a ~e Pedro,

vê-se das seguintes palavras: • 1
\ prova e fac1l para a

fé na summa da verdade". O Senhor falia a Pedro:~
«Eu te digo, diz, que tu és_ Pedro· .. Sobre elle so edi-

fica a sua Egreja e contia-lhe as suas ovelhas para
eia dos fieis que de todas as rartcs rc.:orriam a H.urna•; assim Gra.

bio. Fehro11io, Ja110, e rei.:entementc 1'111/er, oh . L"lt. l_c~t. 1, p. J1e

seg. Mm; que isto é t~r,·cr o text_o, e bem dar<>. A,1u1 S. I.n:1~eo n.io
falia da cidade, mas sim da ei;rep1 romana. A p.~h1vr!lprmc1pa/111H
cm ·~3 logares d~ S. Ireneo signitka poder, domm~çao ; e por isso
estão brin"md~ aquelli;s tjl!C nºcstc uni.:o 101-:ar mterpretam _est!1
ralaua no sentido de ~1µ,;mfic<ir a ~ran1ksa 11~ Ro_ma, quando s1gmfi.:a pr~cmincncia csptrnual e primado da l•.i-;rt:1a Roma_na, ~llrno
se .:olhge de todo o encadeamento do texto, porquant9 a ~azaoa~
signahtda porque esta egrcja conserva as suas traJ1cçoes.1mma~u
ladas, é por ser governada pelos .~uci.:esorcs de Pedro; tinal!nentc
" palavrn rn11ve11ire 11 sigmtica mais provavc_lme~1tc .:oncorJar cani,
Jc maneira que o senti~o <! quc . . toda a !'-WcJa .:oncorda co:n a
Egrt!j~ de Roma em ..:01sas Jc t~, _pois ~ao ro:l.c_ cnten.Jer-se d~
reumao Joc,1l, como se todos ns tic1s dc\csscm 11 ·• Rom<J, como e
claro e o concedem muitos Protestantes.
t oAudio etiam edictum .esse propositum'.c~ •1uidemp~renip
tori11m, ~?ntifex scilicet l\'lr1x1mu~,- 9~od cst, l~p1scop11s Ep1scoporum ed1c1t.. "' Te1·t11ll., de Pud1c111a, c. I; cf. cc. XIII, XXI.
' 2 ftDeus unus est et Christus unus, et 1111<1 1-.'cclesia et <.'athedra u11a super petram, Domi11i voce, fund_.11 ,1.• ~- <:yrr_ian., Ep. 40
ad plebem, n . .S. Para mais larga cxpos~ç~o de_~- Cypnano, e solo.
ção das obiecçi5es dos ProtestJntcs, \'C 1.. I< mngton, ob. c1t e. )~. P· 47 e se~. .
:.
.
. .
3 •Prohauo cst ,1J fitkm faults, .:ump..:1hho YcrtW\IS.>> :::i . C\'prian., de L"nitatc L.:dcs . .:. 4.
·
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t .. E~o dico tibi, in<JUÍt, quia tu cs Pctrus ... Super illum unum
ae<lificat Ecclesiam suam, et illi pascendas mandar oves suas. Et
quamvis Apostolis o_mnibu~~ . post r~surrcctioncm suam, parem r~
testatem trihut et <l1ca1: S1cut m1s1t me Patcr ... , taml!n, ut umtatcm manifestaret, unam cathedram constituit. Hoc crant utiquc
ct ccteri Apostol.i quoJ fuit Petrus, pa~i .:onsorti<;> p_r:1cditi ct. honoris et potestaos; sc<I e.r?1·d111~11 '.rb 11111.tate pro/icucitur ( ct pnmatus Peiro datur J, ut una Chnsu !·•.:..:lesta et cathedra una monstrctur.• Este memhro incisi\'o que falta n'all'uns coJii;os, é por alguns rcgcitaJo. como ~lossa marginal, ~ré!11 a ideia al~i expressa
não é outra .:01sa ma1 ~ que a Jcdara.;ao J aquellas <.:01sas que se
..:ontccm nas palavras pre..:cdcntcs, e porisso, ainJa omitti<lo
aqucllc mcmhro incisivo, fi.:a a for-;a do_argumento .
.
2 «Ad veritatis originem non re<l11ur, ncc caput quaentur,
nec Magistri coelestis d~ctrina serrntur.>>
.
3 ~Ec\:'leswe cathohcae rad1ccm ac matm:cm a~no>ecrent ac
tcnercnt.u Ep. · I~ · .
.
.
.
.
.
~ Commt1m.:at1oncm qus, 1d '-" '• ,·,11/w/w,11· J-.c.-f,·s1.11• 111111.rl<'lll pariter ct ~· ai itatcm !'robarc lirtnitcr ai.: tcn1;:rc.• Ep. ·Hi ou +
ad Corncli11111.
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dade da Egreia só pode conservar-se pe!a commumca-

cão com o Pontifice Romano.
' N'outro Jogar, indigna-se porque os proselytos do
pseudo-bispo Fortunato «ousam navegar para a cadeira
de Pedro e para a Egreja principal, donde 1 nasceu a
unidade sacerdotal. . . sem pens;:lrem que eram Romanos aquelles cuja fé, com approvacão do Apostolo, foi
louvada, e nos quaes não pode enÚ·ar· a perfi,dia. )) t
N'outra occasião supplicou ao Pontífice Estevão que
excommungasse a Marciano, bispo de Arles, que seguira o partido de Novaciano, e que o fizese substituir por
outro. 2
"N' estas palavras se vê claramente a jurisdicção do
Pontifice Romano sobre os outros bispos.
91. Objectam na verdade os Protestantes, que depois S. Cypriano, junctamente com Firmiliano, bispo de
Cesarea na Asia, resistira ao decreto do Pontífice Estevão sobre o não reiterar-se o baptismo aos herejes, e
que por isso não reconhecera o seu primado.
Ainda mesmo que os dois illustres bispos tivessem resistido á auctoridade do Pontífice Romano n'um certo caso
particular, nem d'aqui se seguiÍia que regeitavam omnimqdamente a sua autoridade; porquanto sabe-se por experiencia que algumas vezes varões, por outro lado piedosos,- que abraçaram o erro de boa _fé, por algum tempo
adhenram a e.lle, apesar de ter sido condemnado pela
auctoridade suprema, uma vez que não tivessem_ a persuasão de que a coisa de que se tracta, não fôr·a ainda
proposta como dogma de fé. E assim v. gr. Bossuet, e
com elle muitos bispos gallicanos, apesar de reconhecerem de boamente o primado da Sé Romana, adheriam a
proposições condemnadas, porque de modo nenhum tinham como definitivo o juizo do Pontifice. E até pode
acontecer que alguns bispos, que pareciam virtuosos e
possuíam realmente outras virtudes, vencidos pela sn
1 "Navigare audent ad Petri cathedram atque ad Ecclcsia
!em principalem, unde unitas sacerdotalis' exorta est. , , nec cog1t.1

re eos esse Romanos quorum fides Apostolo praedicantc laudu1;1
est, a"d quos perfidia !tabere 11011 possit acce«su111.•i Ep. SS, 011 1·• ;id
Cornel. n. q.

z Ep. 67.

J33

h11l'h1t

t' pelos prejuizos, resistam por sua propria culpa
~ u11~·111ridade que consideram como legitima. t
l '111·1~m pelo que respeita ao facto, confessamos na
~111dud1· ~ue Cypriano e Firmifü,no, ao menos por al-

Ml. 1111 11·111~)0, resistiram ao decreto de

S. Estevã?, como
Jas suas cartas; 2 mas se o fizeram ate ao fim
~ .. vld11, se de boa ou má fé, é coisa que não está suffluh•111t•Jllc11te averiguada ; porquanto uma cruel perseIUl~fio veio pôr termo á controversia, e Cypriano sufU1t1bl11 gloriosamente, empun~ando a palma do marty·
111, I11v11ndo com o seu proprio sangue tudo que talvez
, nvl11 dt• culpavel no seu modo de proceder para com. o
'*11111lllce Homano.
1': i'lto j,ü no seu tempo o dizia Agostinho; pois de•ltm1 1111c não ha nenhum testemunho certo dç que Cy... rl111111 perseverara no seu erro e na sua desobediencia,
~ 11111• t11l\'CZ alguns dos seus escriptos tenham sido adultfl'fld11'I 011 supp.rimidos pelos Do11atistas. Elle considera
•nm11 provavel, que Cypriano corrigira o seu modo de
Jltt1111111, 1~ acrescenta, por outro lado, que elle lavara no
~"li 1111111-4ut~ a macula da desobediencia. 3
b

\'Ctlli~c

1 j l(o,·!11i·i1-o excellemente J. H. Newman ( ob, cit. p. 2G).
' Alllli s11ppomos que as cartas são genuinas e litteralmente
ln\111111~. l.111,ntudo affirrn,ar~m _alguns que ellas foram adul~er~d~s
1111~ l 1111111t1stas, para d ah1 urarem. argumentos para mm~ fac!llltllv d111'cmlcrem os seus erros, assim Y. gr. Raymundo Mzsseno,
11.11111ull1111L's criticae in duas epist. Firmiliani et ~ypriani (Mfgn~,
f 111 I'· 1:1.17 e seg.); Marcel/. Molkenbuhr, D1ss. de ep. FJrm1!.
1:vpr/111111111·1 V. Tzrrani, La celebre contesa fra S. Stephano et
l 1 y11tl111111 Homu, 1852. Esta opinião não foi ainda até agora pro.
.
r •••111 111111 111 H.ll\llcntos forte~.
1
4 ui :vl'l'l1111us autem aht~r sens1sse. de bapt!s:i10, qm~m fo_rma
~llMU-11ct11do l1:1hebat Ecclesiae, non m canomc1s, sed m su1~ et
llftl1~·11ll litteris invenitur: correxisse autem istam sentenuam
h l11vc•111lur: non incongruenter tamen de tali viro existimandum
l\lllllll i.:ot'l'cxeri~, et fortasse suppressum sit a_b _iis, qui hoc erro!.~ 111111111111 •k•lc.:tatl sunt,, et ta~to velut P'.ltrocm10 carere nolue} flll 111111111q1111111 non desmt,, qLH ho~ Cyprianum prorsl!s non sen1 H• 1'111llcmd1111t, scd sub CJUS nomme a praesump~onbus atque
111t11dl11tN fuissc confectum ... Porro autem Cypnanus aut non
•li .11111111110 .quml cum sensisse :ecitatis, au~ hoc ~o~te.a ~orrexit
tlilMlllil v1nitHtis; illlt hunc quas1 mevum sm cand1d1ss1m1 pecto•
':.
"i1111umli1 uhcrc caritatis, dum _unitatem Ecclesi~e. toto orb_e
1- ri ,·opiosissime defendtt, et perseveranttss1me tenmt
1111h1r11 p111·i~. , . :\c.ccssit .etiam quod tanquam sart?entum fruc- •1Hh1111111/ ~i q111d 111 eo fucrat emendadum,purgav1t Pater falce
•• 011!•,11 ( •:p. 11:1, 1111 Vincent. Rogatistam, n. 38-40.)

~.

,J a•

.
f,
., 1••\l•nt.
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nhão; : . ProYou-se 9ue _nós estamos na Santa Egreja
cathohca . .. e pela Cadei ra de Pedro, que é nossa, por
elle e pelos res tantes dotes estamos em nossa casa.,,
S. Ambrosi.o profess a eg~ialmem e que Pedro é o
centro da Egreia, que a Egreia Rom ana é a cabeca d e
todo o orbe catholic 1 e que o signal da verdadcirâ fé é
a communhão c.om ·a , Egr,eja Romana: <(E' o proprio
Pe.dro a. qu e~ disse : f~ es P edro e sobre esta pedra
cd1~care,1 a ~111nha Egre!ª· Log<~ onde está P edro, a/li
esta a Egr~;a; onde esta a Egreia não ha morte nenhu··
ma, mas ha a vida eterna 1 ••• Foi implorada a vossa
clemencia para que não consentisses qu e fosse p erturbada a cabeça romana de todo o orbe romano. assim como a _fé sacrosanta dos Apos~ol?s: por quarito é d' alli
que dimanam para todos, os direitos da veneranda communhão 2.
Narra além d 'isso que o se u _irmão Satyro, impelli. do por ui:na te.mpestade para praias de sconhecida s, chamara a s1 º~bispo, e que n~o ju}gara verdadeira graça
alguma senao ~ da verdad~1ra ~e e };erguntara se estava
unido com os bispos catlwl1cos, isto e, com a Ecrreja Romana 3.
n

I 37 ·

1-111 ,:, mm a cadeira de Pedro. Sobre aquella pedra
e~ifica~a a Egreja. ,Todo_ aquelle que comer
fJ ~111d1.•1rn fora d esta cas a, e profano. T odo aquelle
'~·ur 1i:i11 csti ver na ª!·c. :t.. de Nc;ié,, dur ante o . dilu~o, p~rettl'1I •.. Niío conheci Vital, re1e1to a Mclec10, nao se i de
1111li1111. Todo aquelle qu,e não col.he c~mti~o, d~ssipa ;
1111 ,1,, n.111elle que não e de Chnsto e anu-chnst?» 1•
111111 111 :11s claro se pode de seiar para declarar o pnmal ~111 Santa Sé e aos adversarias n ad a mai s se lhes of1'11. ~l! 11 alkgar' senão que Jeronymo. era }in,da muito
1'•'11, (' o seu testemunho, por ser 11111co, nao e de gran11 1w111 :', o que é ~an.ifestamente falso, não tendo elle
ho 111:11s nada senao dizer com palavras claras o qu e S.
'A111hl'11sio, S. Agostinho, S. Optato e outros acima cit1t~l11~ ji\ d:trarnentc ensin~rain de omro modo._
11 '1, 1~:1 Sendo os propnos Protestantes obrigados . a
f1111r1uii111r que já no quinto e sexto se~u!o, o pri,m ado da
"~ IC111111111a tôra commummente adm1tt1do, sera bastan·
Ili 1·1•fcrir dois te stemunhos para pôr esta verdade em

afl qm· .fni

Ír

~

_.,M111·1111,· :1.
.
..
,ti;, /.('<Ío Magno, escrevend? ~os ~1 s pos metropoltta111111, di1, :i : «Porque a nossa vzgzlancza se estende a to-

D~ mesmo modc;i escreve S. Agostinho " contra os
Donat1stas, que o bispo de Carthago podia muito bem
não fazer caso da ~:nultidão dos inimigos que conspiravam, (( vendo-se umdo por cartas communicatorias lambem á Egreja. de Roma, _onde sempre vigorou o princi. pado da cadeira apostolica, e ás outras terra s d 'ondc
·o Evangelho veio para a Africa». Nem d 'out;o modo
falia Jeronymo que assim escreve ao Papa Damaso:
«E~1, não. seguindo senão a Christo, com nenhum outro
· me associo n a comruunhão se não com a tua Beatitude,
· · d e da Eweja, isto para mostrar qü e os bispos es tava m todos unidosp a um da de da mesma egrej a. Cf. Martigny, Diction. des Antiq.
chreti' vocabulo L ettres e~cl~s! ast., p. 422 ed.1 877.
.
Ip~ e est Pe tru~ cu1 d1x1t; Tu. es P e trus et super ha nc pe tra_m aed1~ca~o. Ecclesiam meam. Ub1 ergo Petrus, ibi Ecclesia;
ub1 E.;cles1a,, 1b1 nu'.la mors, ~e d vita ae terna. ln Ps. 40, n. 3.
.
- Touus orb1s Romam caput Romanum Ecclesiam arque
iliam sac r.osanctam _Apostol oru m fidem , ne turb a ri sinere't obse
cra n~a fu1.t cle~ent10 vestra : inde enim in o mnes ve nernnda c co m .
murno3m s JUra d1manant. Ep~ II ad Impe!'atorem , n. 4.
De exccssu fratris sui, l. I, n. 47.
4
S. August. Ep. 43, alias 162, n. 7,

llA INVENÇPcO DA VERDADEIRA EGREJA DE CHRlSTO

1 l-'.J\" nullum primL11~1, nisi C~ristum sc q~wn s , Beatitudini
fl1t111 1 Jd ,. .;1 1:athedrae Petn commumone consocior. Super 1llam
11'111 1111 111·d'i1kutym E c_clesiam sci_o. Qui_cumque ex;ra hanc d<?mum
hltlllltl 1'1111H:d<.!rtt, protanus est. S1_ q1!1s 111 Noe arca non fuent , pe1fhll 1vn1111111(: diluvio .. . Non nov1 V1tale1?1,_Melet1u!11respuo,1gno~
r1• 1'1111 i1111111. l)uicumque tecum non colhg1t, sp arg1~ ; hoc est, qm
•ihtl•ll 11011 csr, Antichristi est. S. Hieron ymus, Ep1st. 1S, 16, alias

~1• ~'4.i i\"ii11 rcccnti ssimamente Pu/ler, ob. c1t.
·
E' f' 1
p. 170 . aso
ltlU• ~'· .lur1111v1110 n'aquelle tempo fôra joven: pois já tinha edade

i'

1111 p11tl1•r ~"i· Bispo, e o seu noi:n e era Já celebrado em toda s as
Rivi11[[lon , ob. cu. p. 228.
1 ,•i. l.t•o /\1., l•,p. 5 ad Ep. Me trop. e. 2.-Quando apresen-

tllr•ln-. 1 :r. /..

l@Jf'll• m t•·stemunh os dos Pontifices Rom anos, bem sabemos
111•• •A11 1'< 'f(eÍtados por muitos adversarias sob pretexto de

•

que
~~e

"-'1111 1'111laram não por am~r _da ver~ade mas por amb1ç30
c·it. p. not. 2). Quão _miusta seia uma ta l accusaçao,
li h11 lúl'ilim:nte qm:m retle cur um pouco.
. . .
(•) s,. s"mwnt<.! poucos dos Pont~fi ces romanos ren:111d1cas1fffl f'lll'll ~i l'Sle poder supremo, poderiam se r talvez cons1~erad3s
1. IJ,ftjtl 11•11• ti<· 111nhição; mas todos desde S. Clemente ate Leao
Ili li f11ll11n1111 1111 mesmo sentido, entre estes segundo o confes~am
..111••11111•• l 'r"lesJnntL·s, encontram-se alguns s~ntos verdadeira. lttlllll~ l11111ii'1k•s, ,. todos reivindicam para si o primado, como ooos

v.t

1/11,., 111>.
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nhão ... Pro\'ou-se que .nós estamos na Spnta Egrej
catholica .. . e pela (,'ad<•1n1 de P<·(fro, que e nossa, po
1:1le e pelos restantes dotes estamos em nossa casa.>~
S. Ambrnsio professa, egi_ialmcntl! yu_e Pedro e
centro dn Egreja, que a l•,grei:1. llomana e a ca~eça ,d
todo o orbe catholic 1 e que o s1gnal J,, verdadeira fe.
a i::ommunhão com a Egrej:1 Rrnna1w : "E' o propn
Pedro a quem disse: Tu és Pcdn • e sohr~ esta pedr
edificarei a minha Egrcja. /.ogo m1de t'Sfa Pedro. a/1
está a 1'.'p.'t'eja; un<lc ~st <Í. a Egrej~ 11ií." ha morte nenhu
ma, mas ha a vida eterna 1 . . . .l- 01 implorada a voss:
clemencia p:1ra que não i::1msent1sse:> que fosse pe1~turbci
Ja a cahcca romana de todo o '1rhc romano. ass11n co
mo a fé s:Íaosanta dos Apostolos: por quanto é d ' all
que <limannm para todos, os direitos da 'encr:mda com
munhão ~·
,
.
.
Narra além <l'isso (]lle o seu .irm:ío Satyr~, unpelh
do por uma tempestade para P!·a1as dc:sconllcc1~as, cha
mara a si o bispo, e que 11~11 1~1,lgara \'crdadeira graç~
alguma senão :~ da verdad~11·a 1.c e 1;crguntar~ se ~stav<
unido com os bispos callwltc:os, isto e, com a Egrep:t Ro·

mana

3•

Do mesmo modo escreve S. .·tgosli11/10 • contra o~
Don atistas, que o bispo de ( :artl.rn_gn. podia muito b.ern
não fazer · caso da multidão dos 1nm11gos que conspiravam, «Vendo-se unido por canas communicatorias t.am_.
bem á Egreja de Roma, on.Í<' sempn· l'IKº''º" o P':'mc1. pado da cadeir~ apostolirn, ..e. üs outras terras, d onde
o Evangelho veto para a A lr1c 111. ~cm d outro modo
falia Jeronvmo que assim escreve ao Papa Damwso:
.. Eu, não seguindo senão a Christo, corn nenhum _outro
me associo na communhão scn:ío com a tua Beatitude,

,1e· (i~i-Egrcj ;l,--ísto para

mostr<_1r 'll.'<;! o.; hi~pos es_ta~am todos u~i
do; na unidade <la mesma egreia. U. Mar11i.:11y, n1...:t1on. des Anttq.
i:hrét ., vocabulo Lettres ecd\:s1ast., J'· .fH ~·d. 11'77.
1 lp::fe est Petrus cui dixit ; ·1~u .cs P1:tn~s et sul?e~ hanc l?e·
tram aedificabo Ecclesiam mcam. l '"' Cl'ffO 1 etru.s, 1b1 Ecc!es1a;
ubi Ecclesia, ibi nulla mors, seJ vita aetern;1. ln l~s. 40,, n. 3. ·
?
Totius orbis Romani caput Homanum Ec~le~mm, atque
iliam sacrosanctam Apostolorum lidem, nc turbara smeret ohsecranda fuit clcmentio Yestra : iode enim in mnncs vener:mdae co_mmunionis jura dimanant. Ep. li ad lmperarurcm, n. 4.
l
De excessu fratris sui, L 1, 11. 47 .
~ S. August. Er. 43, alias 1fri, 11. 7.
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isto é, com a cadeira de Pedro. Sobre aqudla pedra
sei que frii eJitica~a a Egrcja. ,Todo_ aguel_le que comer
o cordeiro fora <lesta casa, e profano. fodo aquelle
·yue não cstin:r na ~1!·ca . Je ~<!é~ durante o. dilu:_io, p~re
cerá, . . Niio conheci V1tal, re1e1to a Mclecto, nao sei de
Paulinu. Todo aquellc guc não colhe comtigo, dissipa ;
isto é, aguellc q11t.? niío é de Christo é anti-christo» 1•
Nada m:11s claro se poJe dese1;1r para declarar o prima Jo da Santa Sé, e <lllS udversarios nada mais se lhes offercce a allcgar senão que Jcronym.o era ainda muito
jr>l'ell, e o seu testemunho, por ser 1111ú·o, não é de gran'Je pczo ~, o que é manifestamente falso, niio lendo dlc
feito mais nada senão dizer c1>m palaYrns claras o que S.
Arnbrosio, S. Agostinho, S. Optato e outros acima citados j:í claramente cnsin<1ram de outro modo.
q3. {E) Sendo os proprios Protestantes obrigados a
confessú que jü IH> q11i11/o e .'it'.\'/o seculo, o primado da
Sé Roman:1 fôra i::ommummente admittido, ser:í baqan.
te referir dois testemunhos parn p<>r esta \crdaJe em

seauranca.
'l"S.

f.~;,fo Af.t~110,

.nos, diz

3:

u Porque

escrevendo aos bispos mctropólita·

a 11oss1.1 1 iµ:ilancia
1

.'it'

esleudt• a to-

1 Ego nullum primum, nisi Christum scq':'cns, .Be:ititudiní
e.;t, cathedrnc l't:!n communronc consol·1or. Super 1JJam
petr:1111 aedifi..:at.am E..:.•:lesiam sc,i.o. Qui.c umquc ex!ra han.c <l<?mum
agnum comedcnt, p_rolanus cst. S1_ q~~1s 111 Noc ar-:a non tucr1~. penh1t regnante 1hluvto ... Non nov1 \- 11alc1~1,. Melcuu~ respuo, 1gno~
· ro P:iulinum . <iuicu~1qu~ t~cum ~on colhg1t, spar~lt ; hoc e~r, qui
Christi non cst, 1'\nt1..:hnst1 c ,;c. S. ll1ero11y11111.1, l·.p1st. 1.\ 111, ahas
111ae j,I

.;":' :..x.

' . i
Assim rc.:cntissimamcllli.: ~'11/ler, •ih. cit . p.. ' 7º:--E' falso
que S. Jcron y m~ n'u4uelle tempo lorn )~Jvcn: pois Jª tinha cdade
de poder ser tt1spo, 1: o seu nome era ia .-clchrado em todas as
c~rejas . <'.t'. L Rrvine-101!, oh. _cit. (1. 22~.
:1
.-;. f,l'u ;\1., l·.p. -' ad 1-<.p. ,\ etrop. e :i.---QuanJo aprc~entamns os tcstemun.hos dos Pontitices Homanos, hem sabemos que
elles são rcgeitados por muitos a<lvcrsarios sob pretexto de ~~e
estes assim foliaram não por ~m~r . da verl~ade mas por amhtf!1º
(P11/ler, ob. cit. p. not. 2). Quao miusta seia uma tal accusaçao,
vel-o-ha facilmente quem retle.:tir um pouco.
(a) Se sómente poucos dos Pont!fices romanos rei,:indicassem para si este poder supremo, poderiam ser talvez considerados
como rcus de ambição ; mas .todos desde S . Clemente att! _Leão
Xlll foliaram no mesmo sentido, entre estes segundo o contessam
os mesmos Protestnntes, encontram-se alguns santos verdadeiramente humildes, e todos reivindicam para si o primado, como oous
1

.
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das as Egrejas, exigindo islo de 111is o Smfw,. que con·
fiOL1, cm remuneração da sua fé, o primado da dignidade
Apostolica ao beatissimo Apo$tolo Pedro, c:onstituind o
a Egreja 1111il"!1·sal na solide{ do ml'smo Jimdameut o,
associa'mos a necessidade da solicitude que temos, com
aquclles que estão unidos cornnosco pelos vin('.ufos d a
caridade collegial ».
94. Mais claramente o l >apa S. I fumisdas atfirma a
mesma doutrina na Formula enviada para Constantino·
pia, que foi assignada por todos os ftispus Orieutaes t
que foi approvada por muitos bispos Occ:idmtaes, e não
poucos Concilios e l'esc,-iptos dt? imperadon's confirma·
ram: «A primeira salvação é guardar a regra de fé re·
cta,c não afastar-se de maneira nenhuma da tradicçã<
dos Padres, porque não pode p<>r-sc de parte a senten
ca de Nosso Senhor .Jesus Christ11 : T11 cs Pedro e sofire esta pedra edifica1·ci a minha Eµrcja.
Estas attirmaçõcs provam-se pelos cffcitos pm·qut
na Se Apostolic:a guarda -se semprt' inn11/,t1 el a 1·t>ligiã1J
catlw/ica ... Por esta ra siio seguimos cm tudo a Sé Apostolica e prégar:iios tudo o qu~ clla llecretou, e ei~ a ra·
zão porque alimento a csperan~a de 'luc estarei comvosco unido n'uma mcsma comrnunh:io, que a Sé Ap·os1

1

e otlicio, não como honra, e fazem -nu com plena c'l>ntiança, addu únJo como pro\·a as Escripturns e as scnkn.;as dos seus predecessores.
(b) Alé:n d'isso mnirns Jns cartas cm qLti.: rci\inJicam para
si o primado, são synodíca~, isto ..:, cscriptns com. app~ovaçiio _ de
muitos Bispos; a~s1m Juliano 1 i:sc'!'cn~ 111lo aos l-.L1scb1anos, dt.z :
• E' neccssano t.1zcr-vos conhc..:cr, que apesar de ser eu so a
esacvcr-vos, não é sàmcnt c minha aquclla sentença, mas de rodos
os Bispos que ha na ltalia e que vivem n'cstas parres»._
(e) Reconheceram este primado a11 menos a maior parte d?s
Rispos de toda a Egrcjn, entre os qunco; se contnm homens nao
menos ex.ccllrntcs pela doutrina do que .relo zelo e fortal~za . E
na \·erJade este testemunho que st· apoia t·m tantas auctortdades,
não p~de s~r re~eit~~o por ninguem que tenha ll mente sã, ro~
qu,e ahás,,c?mo JUd151osamen~e o oh.serva J!osrnet. por egua d1re1to se dma que nao se devia dar fo aos Bispos ou presbyteros,
quando procl'amam a honru do seu sacerdocio; 11 que não é assim,
mas multo pelo contrario. Porquanto aquclh.:s u quem Deus confe·
riu a singular pre_rogativa de honra e d 1gn1dadc, a esses ~esm~s
inspira o verdadeiro sentid? do seu ro.dcr, rarn que usem d elle livre e cc..nfiadamentc, e ~e taca o que diz Paulo : "Recebemos o EsJ'!!rito que é de _Deus, para sabermos _os dons qu~ l>eus nos deu•. (!
Cor. li, 12). Ct. S . Rivington , ob. ctt. p . 127 e scg.

1

39

tolica, onde está a solide~ Íllleira e pe1ieita da 1·e/igião
clll'istã, pruclama. Prornettamos que d'agui á\'ante jámais nos separaremos da communhão da Egreía catholica, pois os nomes dos que não sentem com a Sé Apostolica não devem ser nomeados entre os sagrados mys·
teriosu.
D' estas · palavras duas coisas ficam principalmente
averiguadas : Que a Sé Apostolica, isto é, a Romana, é
guarda inviolavcl <la fé catholica~ e aquelles que cm tudo não sentem com a Santa Sé, devem ser separados
da communhão da Egreja catholica. Logo por muitas
maneiras fica demonstrado que os Pontitices Romanos
são verdadeiros succcssorcs de Pedro no primado, de
maneira que todos os bispos e fieis são obrigados a ohedecer-lhe nas coisas religiosas.
·

Prol'a-se a lht'se com fac/os indubi/aJJeis.
Porquanto os J>ontifü:es Homai~os, quanJo se lhes
offerecia occasiiio, exerceram muitíssimas vezes,
com appro•.·•11,:áo Ja E~rcj~t C<llhofü:a, o primado
de jurisdicçfto mío sú ,sohre os Bispos da ltalia e
da Egreja do< >ccidentc, mas tambcm sohre a Egrcja universal. Confessamos, na verdade, que nos
primeiros tempos da Egreja, não com tanta frequcn<..-ia como nos ultimos, se manifestara o exerdcio d'estc primado: o seu cxplcndor foi crescendo
pelo andar Jo tempo ü medida que cresceu o conhel'.imento Ja verdade revelada; porque assim l'.<>mo
as plantas, não obstante serem as mesmas, se desenvolvem admiravelmente n\11n terreno fcrtil, com
o calor Jo sol e influxo benigno do orvalho, assim
lambem do mesmo modo o poder supremo dos
Pontífices Romanos, não obstante ser sempre o
mesmo na substancia, se foi manifestando cada vez
mais, depois de acabadas as perseguições, e depois de restituída a paz á Egreja; porisso que surgindo varias difficuldades entre os Bispos e os fieis
já com maior facilidade se podiam submetter ao
juízo da Sé Apostolica .
qS.
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Do mesmo modo Oyonisio, bispo de Alexandria,
o qual, ª? pa~so que escrevendo contra a heresia
~e S~belho, tmha usado d.e palavras que muitos
l-Ons1~~ravam .como hercticas, nú:usado perante
Dyoms10, Pont1fice Romano, escreveu-lhe para ex1
phca.r-lhe ~- s~a mente; do n1~smo modo Cypriano, LOmo Ja dissemos, por multas vezes recorreu
ao Summo Pontífice. :!
·
. Em segu~~o logar o~ bispos cxpellidos da sua
se, c?m? Basil!o e Marcml, depostos pelo concilio
provmc1al realisado na Hcspanha ; e os seus succcssorcs Sabino e Fclix, recorreram a H.oma paru
que a Sé Romana acabasse com a qucstã~ ; do
mesmo modo procederam Athanasio e Pedro bispos Alexandrinos. 3 Do mesmo mcHJo os schis:naticos que seguiram o partido de Fclicissimo, recorreram á cadeira de Pedro, todos sollk:itos por conservarem a sua communh<fo com a Santa Sé Apost?lica: _i Logo qu~r os cat~oliu>s, quer os schism~
t1cos Jª reconheciam o pnmadn Jo Pontifice Romano.
97 · (O) Porém no q11a1·tu. seculo ternos já muitos

testemunho;, entre os quacs ~1~aremos as seguintes pal~vr~s de S. Jerouyn~o: • Aux1_l1ando com cartas eccles1asttca~ a Damaso bispo _da cidade de Roma e 1·esp011 _
de11do ~1s c!.msu/tas sy11ud1cas do Ori<'llle t' do Occtdeule . .. » " Ve-se po~ estas palavras que n:ío só os fieis
~as tambem _os bispos e estes reumdus cm synodos, e
nao so do qcc1dente, ma~ t.an:ibem do e)ri ente, e não por
uma _vez so mas por mu1t1~s1mas vezes, consultaram 0
P~ntlfice Romano sobre coisas de grande momento.
1
2

S. Athanasius, liv. de Scntent. Dionvs. n. 13.
S. Cyprimz. ep. 67.
·
S. Hieronvm. ep. 1z7, n. ·'·
S; Cypria11. ~r . .í5, º.· •·! ..

.
.•Cum m chartts. ecdes1ast1ns juvan:m l>;1ma~um romanae
urbts cp1scor.11m, et One11r1s Oa11c11f is. Occidnit isq11c s niodicú
co11s11ltat10111bus respu11derc111 . .. " ,<;. ll1croi1J'lll. c:p. 1:.d, n. 10 •

q3

Realmente S. Basilio escrevendo a Damaso, expõe o
estado tristissimo do Oriente e accrescenta : «Entendemos que o unico remed~o d'. estes male~ é a visita. da
vossa commiseraçáo» •· Os bispos do Oriente 2 supphcaram ao mesmo Pontifice que se dignasse condcmnar .a
Timothco, discipulo de Apolinario. Do mes1i:io modo
muitos bispc;is do E~ypt?, na causa de Athanas10~ recorreram a Juho e a L1bcno para que os defendesse contra as falsas accusaçúes dos Bispos que eram favora"'eis a A rio 3; os proprios Aria11os que~ por frau_des quer
á viva força, exforçaram-se por attrah1r a ~tbeno para o
seu lado, bem convencidos, de que nada fanam se o Pontífice Romano não estivesse de accôrdo com clles.
(E) No c:;ui11to seculo lnnocencio 1 proteg~u com a
sua auctoridade a S . .Jernnymo que os Palagrnnos ~l~
lestavam '· S. Chrvsostomo recorreu ao mesmo Pont1hce ~. Ta~bem múitas vezes os bispos africanos ,recor·
rcram a Anastacio, e depois der~m graças ao . Senh~r
por se dignar inspirar <iqucllc optimo e, S<~nto b1~po tao
piedosa solicitude pelos membros de Chnsto, nao obstante acharem-se dispersos cm diversas terras 6 •
O mesmo Agostinho obrigado a depor o bispo que
tinha creado, cm rasão dos seus crimes, escreveu L~ma
carta ao Pontitice Celestino,supplic~ando-lhe que accud1ss.e
aos homens que cmn tanta avi9cz 1m_ploravam o seu auxilio. Do mesmo modo os arch1mand1tas e os monges da
segunda Asia, que eram pe.ssimamentc tractados, recorreram a l/osmidas, pa/1·1L1rd1a de. lodo o orbe /errnqueo, que Christo Deus cuustituiu pri11cipe, _pastu1·,
doutor e mt•dicu das .:ilnMs 1. Os propno Nesto~10 e depois seus fautores, Eutheno Thyane~sc e J:f ellad10 T~ar
censc, recorreram, em nome d~ mtutos bispos, a Xisto
JJI que é wwcruador cstabc/cczdo por Deus paru accudir ao orbe christáo, contra C)Tillo A/ex ~i..
1 alforumce malorum unicum esse remcdium dux.imus vestrac co'.llmiscrationis visitationcm ... S. Basili11s, ep. 70.
2 S. Damasi11s, ep. 14.
J
Hilarius, fragment. IV, n. 4.
• fo11oce11t. 1, ep. 34.
Ep. Chrysost. ad Inno.cent ..
Codcx canonum ccclcstac afri.:anac, e.: . .ili, 6\ 68.
S. J.co, cp. 1~r ad Maximum, n. 4.
Er· -+inter epistolas Xystt,
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E' por isso que a Santa Sé tomoL1 sempre rnbre ~
0 encargo de condemnar as heresias em toda a Egrej ~
Assim Zozimo na Epistola que tem o nome de T1·act .e:::;
tor·ia não só condemou os erros Palagianos, mas pre~
creve~ a todos os bispos que assignassem este decrc::
to 1. Celestino fulminou· com anathema a heresia Ne~
toriana , e o concilio
.. de Ephcso nada mais fez do qu
executar o seu 1mzo.
E nem Cyrillo ousou conde111n;1r a J\estorio, sen
primeiro levar a causa á Sé Apostolil.'.a :!· Nem d'outn
modo se procedeu no caso dos Eutycl1ianos. Basta isto
entre muitas coisas mais que podiamas referir, para si
colligir que o primad~ do. l~?ntific~ Homano jü .Jcsd1
os primeiros seculos nao so for;1 afhrmado, mas fot tarn.
bem reconhecido pela Egreja universal, e n;fo só pelo!
bispos mas tambcm pelos patriarch<_ts <>rientac~ e at<.
mesmo fàra reconhecido pelos propn us hereges 3 •

g8. 3.º Pelo consentimento de toda a J.__~grejaJ
d'onde se deduz um duplo argumento :--da auctoridade e da prescripção.
(A) Em vista do que fü.:a provado existe na Egrcja de 'christo uma auctoridadc infollivcl que dcYe
ser exercida pelo 1..'.0rpo dos bispos 1 de maneira que
tudo aquillo que é unanimemente 4 definido pelos
bispos da Egrcja universal, deve admittir-sc como
verdadeiro. Mas os bispos da l·:greia universal, não
por uma só vez mas por muitas, rc(onhel.'.cram, unanimemente o primado du Pontilkc Humano.
(a) Assim no Con(. de ].',plwso (4:~ 1); por L]Uanto apesar da heresia nc:;toriana ter nascido e se ter
propagado sú no Oriente, S .. C)~ri!lo, patriarcha de
Alexandria, que desde n prnK1p1r>, entre os rcs1

.:;

Cfr. Pr<!sper, adversus co!lator., e.
S. Cynll Ep. !, ai. _8.

tantes patriarl..'.has do Oriente, tinha Ol..'.l.'.Upado ( •
primeiro Jogar, pediu ao Pontífice Romano a sentem;a e a definição, para se conservar a unidade
da fé. O S. Pontífice Celestino nomeou seu·vigario
a Cyrillo, afim de presidir ao Concilio, e tambem
lhe enviou legados, um dos quaes sem reclamação
de ninguem assim fallou aos Padres do Concilio :
« °'inguem du\'ida e é ate mesmo hem sabido em
todos os seculos, que n santo e bealissimo Pedro,
princi'pe e cabeç,z dos Aposto/os, columna da fé e
fu11dame11to da EgreJa calholica, recebeu de Nosso
Senhor .Jesus Christo, Salvador e Hedcmptor do
genero humano, as cha1 1es do reino do ce11 e lhe foi
dado o poder de ligar e desliµar os peccados: o qna 1
até ao tempo presente e sempre, vive nos seus successores e exerce o i11i'{o. E assim o Sll((essor d'estc~
segundo a ordem. e lJlle O((Upa o seu logar, o santo
bçatissimo nosso Papa Celestino, bispo, nos envioü
a este santo synodo ... Por esta rasão entenda ~es
torio que se tornou estranho ü (ommunhão sal.'.crdotal da Egreja l.'.atholi~a." 1
(b) E nem de outro modo se faltou no concilio
de Calcedo11üt (45 1;, ao 4ual assistiram \.'.Cr(a de
seiscentos bispos, sendo quasi todos Orientacs.
Leão escreveu aquclla (clcbre (arta ::i, na qual
1
.. ~ulli Jubium. imo s.ic ..:ulis omnil>u~ notum e;,,t quoJ 5,111.tus bc.Jtis.111111.1squc. l'etrus Apostolorum pri11ceps t't c~1p11t, fid~iq~c
col11m11,1 et /o.i·d,•sr.w c . 1t!inl1c.1C f1111d.1111c11t11111, a (). '.\ . .lc:m Chr1stn, Salvatore humani gencris a.3 Hi.:Jcmptorc, d.rves rcg11i .tccepit.
soh•cndiq11c .rc li1:a11di peccat,1 potc~t.1s ipsi ,fat,1 est: q11i ad lwc
11.>q11c tcmp11s ct sempt'I' 111 s11is s11aessoribus vivit, el j11did11m exercei. Hujus ita4ue s:!cundum orJinem s1.:1c..:csso: et locum t~n~ns
sanctus hcatissimus Papa noster Coelestmus cptscopus, non tpsms

pracsen.tian~.supplentcs\

e!;

:1
Bem presuml! tudo tsto em hrev.:~ p.ilavr.r, lVism1.111,
oh. cit. lect. VllT, p. 2X1.
.
t _, Aqui t.-acta-~e da mur,1/, qn<' '•'-'. \ n111, .1 .11nda mesmo h;\ycndu fOUCOS ..:ontrad1clort:s1 como ah,m.. 11 '<.: dc1.-L.11·11r;1.

q5

ad hanc sanctam synodum misit. .. Qua!Uobrem mtd1tgat '.'lestonus se a ..:ommurnone "ª'· o:rdot,1h Eccles1ae
catholicac alicn11m cs":". Em .\la11si, 1:011--iliorum JlD\"J ,ollectio,
yoJ. IV, p. 1iq~. 'cl lf,1rd11in. p. q;:-:.
~
s. J.co. Ep. ~:;.
Theolnfíia Do~matiça-\'nl. '.!"
'"
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daramentc se cotidemnavam os erros de Eutiches
e mandou legados que presidissem ao Com..:ilio em'
seu nome. E depois 1..1uc a sua Epistola foi lida en1
presern;a dos Padres, os bispos damaram : "Esta é
a fo dos Padres; esta é a fé dos Apostolos. Todos
assim o crêmos; os orthodoxos assim o crêem.
Anathema áquelle 4uc mfo crê. Assim {aliou Pedro
pela bocca de Leão» 1.
Depois enviaram um rclatorio dc tudo o que
se fez no Concilio a Lc<io 1 no qual entre outras
se lêem as seguintes polavras : «A qual (fé) como
serie tecida de ouro e vinda do vestido de Christo
e do preceito do legislador, tu conservaste até nós:
constituído para todos interprete da vàr do healo Pedro. . . A estes (bispos congregados no concilio)
tu na verdade presidias, como a cabct;a aos rnem~
bros, nos que occupavam o teu logar (isto é, legados •.. ) Supplicamos-tc por lc111lo que '1011,.es o nosso juiro com os teus decretos . E assim como nós accrescentamos a consonam:ia ét n1hcça no que é bem
assim a tua summidadc (llmpra nos filhos o qu~
convem»::i.
(C) Palavras semelhantes se leem no Cone . Co11stanti11opolilano III, cs(rcvendo ao Pontifkc Agatháó: "E assim a ticomoAntistiteda primcinrSe da
Egreja universal, deixamos a decisão do que se ha' «Haec J>atrum fidcs; hacc Apostolorum fides. Omnes ita
aedimus; orthodoxi ita credunt. l\nathcma ci qui ita non credit
f>etrus per Leo11e111 it.:t loc11t11s l!st., . JfarJuill, oh . .:it . vol. II p ·

.
3oo .

'

.

«Quam (füJem) veluti num tcxtam seriem ex veste Christi et praecepto legislatoris vcnicntem usquc ;1J nos ipse ;,ervasti
voeis beati Petri omnihus rnnstit11tu.; intl'rpre.~. . Quibus (episco~
pis in Concilio congregatis) tu quidcm sit-ut mcmbris caput praeeras in his qui tuum tenebant ordincm (i. e. lci;atis) ... R~gamus
i~itur, ct tuis dccreti.< 11ostr11111 hn11or j11dici11m; ct skut nos c<ipitl in bonis aJjccimus consonanti;101, sic· l'I summitas tua filiis
quod decet adimpleat•. Hm·J11i11, 1. .:. l'I'· ti;\ GS\J.
'
2
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de fà{_er, pois está asscnlt: sobre a pedra firnw da
fé, acquiescendo de boamente ás letras da verdadeira confissão enviadas pela vossa beatitude paternal ao piissimo imperador, cujas letras reconhecemos como divinamente escriptas pelo chefe supremo dos Aposto/os >I 1• Por isso mesmo no discurso de
acdamação os Padres exclamaram : « Pedrofa/lava
por Agatão 1 • ·
(•)~o Concilio Lugdunense II ( 1274) e no Florentino ( 1428-45), onde se tinham reunido os bispos das duas Egrejas Homana e Grega 1 foi definido
o primado do Pontifice Romanõ de jurisdicção por
estas bem frisantes palavras: "Definimos que a Santa Sé Apostolica e que o Pontiticc Romano possuc
o primado cm todo o orbe, e que o mesmo Pontifü:e Romano é successor do B. Pedro, Príncipe dos
Apostolos e verdadeiro Vigario de Christo e cabeça de toda a Egrcja e pac e doutor de todos os
christáos, e a cite na pessoa do B. Pedro toi entregue por N. Senhor Jesus Christo o pleno poder de
apascentar, reger e governar a Egrcja universal
.
'
assim como se contem nas actas do); Concílios Ecomenicos e nos sagrados canoncs» ª.
1 «ltaque tibi, ut primae Sedis .411listiti universalis Ecclesi,u
quid age11du"! sit, rtli11qui111us stanti. super firmam fiJei Pctram:
fibe~tcr . a cqu1csc~ntcs vera e confessaoms l_etteris a vestrà paternã
be<1Utudmc ad pussinrnm lmpcratorem nnssis, quas 11t .i summo
Aposlolorum ver tice 4ivi11e perscriptas agnoscimus".
?
«Per Agathoiu•m Petrus foq11ebat11r» . H,1rd11i11, ob. cit.
rnJ. Ili, p('I. 14n, 1438.
3 "Definimus 5anctam Apostolicam Sedem et Romanum
~ontiticem in universum orbcm tcnerc primatum, et ips1.tm Ponuficem Ror:r1 .. su_c c~ssorem esse. B. Pc!ri. P1:incipis l\postoloru111,
et v~r':1m Chnstt v1canum, tot1usque Ecdes1ae c:1put et omnium
Chnstrn~orum i:iatrcm et doct_oren:i existcrc, ct ipsi in B. Petro
pascend1 rei:;endt et gubernand1 umversulem Ecclesiam a D. N.
.lesu Christo plenam potcstatem traditam esse, quemadmodum
etiam m gestis <Ecumcnicorum Con.:iliorum ct in s;i.:ris canonibus rnntinctu1 ~. Assim o Flon•11ti111m1 apud Lrbbe, vol. XIII p.
5 1S ; ou De11iinµer. Enchiridion, 11 . -'~'.I ·
'
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E', portanto, fora Jc JuviJ~ que o p~ii:nado c:1
Pontifü:c Romano túra (onhc(1do e detimdo p ~
Egre~a universal, e por is~o. mesn~o ~evem adhe ~
il esta verdade todos os heis (hrtstaos que ad~ '.
tem na Egreja urna mKtoridade, muito princip ~
mente os Angli(anos e ()regos que teern as defiri
~ões da Egreja indivisa (omo no~ma .de fC 1.
·
. (8) Porém _agora, para rel~1tarmos ta?1be:1
99
aquelles que, r~g~1.tando a audor~dade da Egre JI
· omittcm a infalhb1hJadc do (olleg10 ~os Apostolo
usaremos do argumento Je prcscnpção. E' pon 1
historicamente avcriµuado, segundo os docume r·
tos acima referidos, que já JesJe o seculo sexto, <.::
Pontífices Romanos foram rernnhcddos pela Egrt
ja universal, quer Oriental quer Ocódc.n~al, corn
successores de Pedro, e cxcn.:cndo lcg1t1marnent
cm . toda a Egreja o primado de jurisdkç.ão. Ma
urna tal persuasão não po11d~· din~anar senão do
Apostolos. Pon.1uanto se ~c (fia 111~1\'crsalmente no
tempos Aposto_lKos que t< >Jus .ºs bispos eram i:gu_ae
por direito divino, como o atltrmam os adversanos
e ncccssario que se tenha Jado uma grande qiu
dança na fC e na praxe Ja l·:ri.reja universal.
E na verdade, uma tal 1m1dança, ponderada
hem todus as (oisas, era moralmente impossível
Porquanto a mudm11,:a de q~1e se tr~cta era d(
~randc ponde~ação, cm m'.1tena lJllC na<~ era 1:1ur~·
mente dogm~t1ca e mys~c~·1os<1, m~1s pratica ~ 1~t:1·
ramentc obvia, e que d1zm respeito a (Onstttmçac
essencial da Egrcja . Lo~ó, a mudança não poudc
fazer-se sem que por toda a parte fosse notada e
1 ~ fé commum da Egn:ja solm.: o primado de Pedro
tambem ·se pôde i:irovar por . v,1ria~ . lithur1-1ias_. 9uanto ás liihur"ia~ oricnt<1cs dr. T111idm1._ r hc l .r1111'.'' v ui:--. 1 cter de~om
irat~l from thc Litur~' of Ih~ (jn;,·n 1, 1"'"'11 ( .hurdf, 1N7•.i: L1n11.<,
ob . .:it. P· :178 e st:g

49

principalmente por muitos bispos: porém se fô'ra
conhecida uma tal mudança, dc\'criam na verdade surgir rcdamal,'.1ícs e dispuws ; pois tractava-sc
d'uma coisa que dizia respeito a todos os bispos,
cujos direitos e privilcgios eram abertamente diminuídos: na Ycrdade, havia n'estcs tempos muitos bispos, que tinham muito a peito a pureza dá
fé e a inte~ridadc das instituições de Christo; uns
eram mais ou menos ambidosos, zelosos dos seus
direitos ; a uns e outros teria sido odiosa uma tal
mudança e por isso não seria ac(cita sem disputas
e reclan1açócs.
E por· outro lado, nüo ha sequer vestígios de
tacs disputas : e na verdade alguns poucos factos,
amontoados pelos aJvcrsarios, como a questão sol:ire a celebração da Paschoa e a controversia dos
rcbaptis<1ntcs, mostram claramente que a auctoridaJc suprema Jo Pnntilicc llomano fl>ra commummei1te ao..:eita n'aqucllc tempo, não obstante, cm
rasáodos prejnizosde alguns bispos,os seus decretos
não serem fielmente cumpridos por todos.
E' porem coisa digna de notar-se que aquelles
que resistiram aos mandados do Papa, nunca negaram explicitamente a sua auctoridade; o que na
verdade fariam, se estiveram (Onvcncidos que todos os bispos eram eguaes por direito divino. logo não interveio realmente mudança nenhuma; logo a doutrina sobre o primado do Romano Pontitice é verdadeiramente apostolica e por isso mesmo deve ser admittida por todos os christãos.
1oo. Scho/io. Perguntam os theologos porque direito o primado está annexo ü Egreja Romana, se por direito divi110 ou ecclcsiastico, e se por isso pode ou não
separar-se da sé romana.
Na verdade sobre este ponto nada está definido como diz Mane/la (n. 912). Comtudo a sentença mais
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commum é que por direito divino o summo pontificado
fôra unido com o bispaJo Ronrnno; o que se explica de
dois modos: uns ~ize'!I que o prop~io Christo designara Roma como a Egre1a á qual devia ser ahnexo 0 primado; 1 porém esta opinião não se prova sufficientemente pela Escriptura nem pela Tradição.
Porém outros seguem com muita maior probabilidade que Christo ~ómente determinou qu·c o primado devia ficar unido üquella sé que Pedro occupava antes da
sua morte, de maneira que a sé escolhida por Pedro,
não possa jámais ser mudada pelos seus successores.
Tendo sido a Egreja Romana escolhida pelo principe
dos Apostolos, não pode jümais ser expoliada d esta dignidade. Confessam, todavia, l)llC não se exige por dire__ito divino que ~> Po1rlijiú• Rom~tro \'iva em Roma,
nao obstante ser isto mais conveniente, mas é bastante
que conserve o titulo de bi"Pº Romano.
Porisso mesmn, ainda q11c a cid;idc de Roma fossedestruida, .to~o aqucllc que l?ssc. eleito bispo de Roma,
com o d1re1to de governar a J.,grc1a Homana, seria verdadeiramente o successor de Pedro e obteria o ,Primado sobre a Egreja universal. Pelo que diz respeito ao facto
cm Roma permaneceu a Sé Apostolica, não só no tem~
PÇ> das perseguições, mas tambem '-luando os Pontific~s
Ro~~nos fora.m ~estcrra~os da Cidade, ou preferiram
res1d1r em Avmhao, por ISSO que semere foram eleitos
bispos romanos e conservaram a admimstração espiritual
d'esta Egre1a. Por esta razão, é pelo menos bastante
provavel que assim continuarão as coisas até ao fim do
mundo.
Contudo não merca nenhuma censura a opinião dos
vel~os theologos que se pcrsuadirnm que a união do
1 Assim cnire outros Ht!ll.ir111i110 o qual (oh. cit. 1. IV, e.
4
n . 19) escreve: .. proprio Deus ordenou que se estabelecesse em
R_?ma a Cadeira Apostolica Jc Pedro: e aquillo que Deus manda
nao ('Iodem os homens manJal-o. E que Deus mandára, attesra-o o
B. Marcel/o, Papa e Martyr, nu Epistola aos Antiochenos · onde
diz que Pedro, por mandado do Senhor, transferira a sua Sé ~ie Antioquia pnrn Roma. Tamhem o nttesta S. Ambrosio na oração de
tradend1s h,1silicis, onde refere que C.hristo quizera absolutamente
qu~ Pedro morresse em Roma, o por. isso ~issera para ·elle que ia
tugindo: Venho a Roma para ser aqui cruc1ficado. O que é signal
manifesto de que Oeus quiT-cra que pela morte de Pedro se firmasse em Roma a sua Sé».

o

1S1

primado com a SC: de Roma fôra constituída unicamente pela auctoridade de Pedro, de maneira que o Sum~o Pontiticc poderia, :;e lluizera, separar o yrimado do
h1spado de Roma. Porem esta mudança nao póde fazei-a nerr\ o Concilio nem o Papa, nem a f01·tiori o povo christão, como consta da seguinte proposição condemnada no ~1-1/abus (p~op. 35}: .e Nada prohibe que pela
decisão de um conc1ho geral ou pelo facto de todos os
povos, que o Supremo Pontificado seja transfer.ido do
Bispo Romano ou de Roma, para um outro bispo ou
outra cidade~ 1•
"Não foi sem disposição especial de Deus, diz J,eão
XIII, :! que o B. Pedro, j1ri~cipc ~os Apostolos, dirigiu
os seus passos para aquel a cidade idolatra do orb~ ~1rt.-pó
::r,J..,v, para se tornar seu pastor, e para se transmitir para clla a auctondadc dn Apostolado supremo•. Porqu:mto era conveniente que Deus mostrasse mais o seu po ·
der na propria Roma, <..JllC era cabeça do mundo. e que
por isso alli estabdc..:cssc a cabeça da sua Egre1a, em
signal de victori:i completa, para d'alli a ft: se estender
por todo o mundo :i.
Corollarios

Das varias thcscs acima demonstradas é já permittido deduzir trcs corollarios: Que a Egreja fundada por Christo é 1." J1isivel, 2." indejectivel, 3."
completa; das quaes espontaneamente nascerá a
conclusão que a verdadeira E~reja não é outra senão a Egrcja Homana.
1 Nihil \'ct11t alicujus concilii generalis sententia aut universornm populorum faclO, summum J>ontificatum ab Romano Episcopo atque urbe ~,t alium cpiscopum aliamque civita.tem trans.ferri. Largamente disputam sohrc este ponto Bellarmmo, oh. c1t. 1.
IV, e.~; MaHella, n. 911 e seg .. 941 e seg.; Franrelm, th. 12; Pai·
mÍ<'rÍ. rh. 9-10; De Groot, vol. II, q. XIV, a. 5, p. 103 e seg.
2
Nec sine speciali Dei numine, ait Leo XIII, .ad iliam idololatr:ie Orbis METpÓr.i::À1v 8. Petrus ~postolorum . Prmceps g~essus
egit, ut ejusJem Pastor evaJcre~, e1que . suprem1 Apos!olatus auctoritatem in perpetuum transm1tteret. L1tterae ad Em. Card. Rampolla, 15 jun. 188i. .
~
J S. Thom ..• 3 p., 35, n. ; ad :> ; de Regim. Principum, 1. 1,

e.

14.
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DA JNTENÇ,\O !IA VERDADEIRA EGREJA DE CHRISTO

• • >1 • 1• .fi Egnja de Cqrlslo 'uma socie~ade y/
sille/, r,ão só 111ater1alme11fe, 111as fambe111 J.ormt11I
menfe, isfo é visive/, C0"10 verõadeira Egre;a.

im•isi1•el 4ue é vcrdadeirmncntc indcfcct~vcl., a nutra porem 1 isii•l'i que pode tornar-se dctect1v~I.

E' certo. 1
1 ." Declaracão. IA/ .hí nlgt11h dos antigos here
jes ensinaram ~o m~n~is impli(itanwnte q~e a Egre
ja era invisivcl, dizendo .:1uc dia nada mais era qu
a reunião dos ju.çtos, pe1:feitos 1111 predestinados: po
rcrn estes só podem ser distinguidos pelos olhos d
Deus. Porem os protestantes cahiram no mesmo er
ro, para se desinvincilharcm d'urna ditticuldadc in
suppcravel: porquanto perguntando-lhes os catho
licos, onde estivera antes de Luthcro a Egreja do
Reformados, julgaram-se na necessidade de confes
sar que algumas vezes pode Slh..\.:cJcr que a Egrej.
se torne inv1sivcl.
Por isso dizia Luthcro: "<J11cm nos mostrar'
a Egreja, estando ella oc1.:ulta tJc 1 l'spiríto e sómen
te se nêa n'ella": 1 ~ E nem t>lllra era a linguagem d
Calvino: «E' preciso crl:r q11e a Egreja é invisivcl
e que se'> apparccc dara ;.10s olhos Jc Deus». 3
Porem a maior parte segul'm q uc não sempr
mas sl'1mentc algumas vezes a t·:grcja é invisivel.
E até mesmo não pou(os, para illudircm os textos
Ja Escriptura, distinguem uma Egrcja dupla: uma
1 - Bt°1lan11., de Concil. ct l•:cdcsi:\, 1. Ili, e. 11 e seg.; Murr.11·, disp. V, vol.I, p. :!~5 e sq~.; Fr.lllji'lli11, th. '.!t; ,.\fa;rella, n.
4~i e seg.; Brug<'re, 11. l'2; De .<;r~10/, 'l · Ili, a. 2; M. J. Rhodes,
Thc \Í~ible unitv of thc Cathol1c Chun:h, p. ; e sq.;.
!
Quis ec-dcsiam nohi-; nmn~trabit <L1111 si1 on:ulta. in spiritu. et solum creJatur. L11thcr11s. l.1b. de ahrof.:al. 1111.ss. pnvat. p. 1.
·
J
i"lobis invisibilcm, soliu~ Dei o•ulis ,·onsp1cuam credere
Ecclesiam nccesse est. c,1iJ•fo11s, lnstit. 1. IV,'" 1, n. 7: Por isso o
protestante H1/mcr_. IA treatise on thc Church of Clmst, p. 1,, e.
3, vol. 1, p. 20) contessa cand1d~n_1entc queº' 11 rotestantes ens1!1avam primeiramente o que era vis~vcl ; pcrf_;tmtunJ<?-se-lhes porem,
onde é guc antes de Luthcro a 1-~i;rcia llorcs..:crn, )Ulf:Ça.ram necessari_o _affirm.ar que a Egreja fõra por algun_1 tempo. mv1s1vel. A ex-

pos1çao mais larga das .theorrns dos ,r!'otcstantes sobre este ponto,
vê-as em Hodge, oh. c1t. vol. 1, p. t 3h.

1

t,8) Para fazer ~ des~pparc\er _todo. º. ~qrnvo~o
affirmamos que a l<,greJa de Chnsto e v1s1vel nao
só rnaterialme11te, cmquanto consta de membros
que são visivcis, mas tambcm fo~m.alm~nle ou na
sua constituição, cmquanto pode d1stmgmr-se como
verdadeira Egreja de Christo, c por isso brilha com
caractcrcs visiveis, pelos quacs pode distinguir-se
das outras reuniões. Ha com effeito na Egrcja um
duplo elemento'. um interno e in':'i_sivcl, isto é, a
graça de Deus, pela qual se sanct1flcam os membros e são conduzidos ü vida eterna ; um outro externo, a sahcr~ o vinculo pelo qual os membros se
ligam sob a ~nesm.a cabc\a. 1:or~um~to 1 • c<~mo se
Yê pelo que hca dito, tendo. Chnsto mst.1tmdo na
sua Egrcja a auctoridadc supremn de ensma~ ~ goYcrnar, csw <llll.·toridnde é, com certeza, v1s1vcl;
pois foi~ na verdade, conf~rida a Pedro e aos Ap~>~
tolos, os 4uaes tambcm tiveram succcssorcs. \'ts1vcis; e todos aqudles que ~ cite.~ adhcrem ítr~~e
mcnte estão ligados pelos vmculos da mesma te e
rer•imen · de maneira que, a quem prestar um pou~
'
.
d
co de attenl,'.ão, se torna claro qual seia a ver adeira Egrcja e (Orno clla se distin.g~tc ~fas outras.
E, na verdade, os elementos v1s1ve1s que se devem encontrar na Egrcja de Christo, são o magistcrio infallivcl, e por isso mesmo a unidade de fé;
impcrio sagrado e supre1m.' com as sua: leis e sanc~ões e por isso mesmo 1111~da~e de re~1n_zen. . ..
1 02~ 2." Prova-se. A f•.greJa de Chnsto e v1s1vel não só materialmente.• mas tambcm formalmente, ~e fôr constituida de membros reunidos p~r vinculo externo e visível, pelo qual possam ser imrnediatamcntc conhecidos. Mas é isto o que succede ;
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por isso que Christo, cm virtude Jo ~uc fica dict ·
instituiu a sua Egrcja como uma sociedade v~rd .;:
deira e propriamente dieta, na yual ha super.1~r ..
e subditos reunidos pelo vinculo externo e ·v1s1v.
da audoridade suprema; e na nrdade 1 o colleg i
dos bispos, sob o Roman<;> Pontifü.:c, tem at.1ctorit.:i
tivamcntc o poder de ensinar e. ~e faze~ lei~, e pc
isso mesmo de ligar todos os heis da l~ greta co 1
as suas definições e decretos, de maneira que tod
aqu.-llc que pertinazmcnte se recusar a obedec~ i
lhes, deixa, desde logo, de ser membro da. Egre J •
Logo a Egreja e visivcl, nã~) .sü .materialment•
cmquanto consta de membros v1s1ve1s, mas tambea
formalmente cmquanto estes m..:mbros se unem p (
lo vinculo commum dafe' e Jo rel.{imm.
E isto mesmo se vê pelo nascimento e progrc~
so da Egreja: porquanto sobre os Apostolos de~
ceu visivelmente o Espirito Santo no dia do Per
tecoste; elles prégam visivclment~, e ~n.ern á Egrc
ja os novos convertidos com um nto v1s&vel.: . qu~r
do surgem difficuldades, reune-se um conctho vis
vel na cidade de Jcrusalem, e os Apostolos unan
mementc elaboram um decreto de direito publico
para dizer tudo cm poucas pala~·.ras, já desde
seu principio e visível a r~~rn Jc te, ~· saber: a au
\'.toridadc dos pastores; vtstvd o reg1men, ao qué
todos, quer Judeus, qner Ge1:tio~ são . obriga?os
obedecer ; visível o saccrdoc10, isto e, os Bispo~
pr~sbytcros, diaconos, ordenados pela imposiçá
das mãos.
J03. A mesma coisa pode deduzir-se do pro
prio fim da Egreja; porquanto c~ta foi instit~1ida
para dirigir os christãos ao seu ulu.m<? fim, ensma.n
do-lhes a sã doutrina, fazendo leis iustas; poren
se ella não fôra visivcl, como ficariam os fieis cer

•

1 5~

tos de que eram membros da verdadeira Egreja i'
como conheceriam cllcs os legitimos pastores, e
lhes prestariam obedien~ia :, A Egreja invisível não
pode attingir o seu fim, nem aproveitaria mais aos
fieis do que se não existira .
Porquanto, como diz ajustadamente Leão XIII, 1
((é evidente que nada pode communicar-se aos homens senão por meio das coisas externas que são
percebidas pelos sentidos" . E foi este o motivo
porque o Filho do homem assumiu a natureza humana, para ensinar aos homens a sua doutrina e
os preceitos das suus leis . Logo a Egrcja deve ser
vi sivcl.
104 . E' pois em vão que os Protestantes amontoam
textos em lJUC se diz que a Egreja é uma c;isa espiritual , na llllal u Pae é adorado cm Espirito e \erdade ;
porquanto estas e outras palavrns sómente mostram o
eleme11Jo espi1·itual (o que nós omnimodamente admittimos), mas não provam de modo nenhum que não possue nenhum organismo visivel por onde possa conhecer-se a verdadeira Egrcja.
Porquanto, para nos servirmos de alguns exemplos,
Christo ensinou que o seu Pae devia ser adorado em
espit·ito e ve,·dade, isto ~' com um culto que não fosse
meramente externo e typico ou figurativo, como muitas
vezes se fazia entre os Judeus, mas principalmente com
um culto interno e real; porém d' este , por maneira nenhuma, ficam excluidos os ritos externos, que ·o proprio
Christo instituiu, ou aquelles que a Egrej;.i, pelo poder
que lhe foi divinamente conferido, prescreveu; porquanto a religião deve m anifescar-se por actos externos, como
o provámos n'outro logar, e os propi-ios Protestantes
teem os seus templos e os seus ritos.
Do mesmo modo o Senhor disse para os Phariseus : a O reino de Deus não vem cum obse,·vatione;
nem dirão : é aqui ou é alli. Porquanto o reino de Deus
1 Encvcl. Satis cog11it11111, 2'.I jun. 18gii. «Perspicum est nibil
inter homincs communicari nisi per e:rternas res quae sensilms
percipiantur, posse .>•
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está" dentro Je \ 'ÓSu: 1 porl!m o sentido é daramcn te de
terminadoJ)elo contexto.
~a \·er ade, paguman90 os Plwríseus quando virJ
o remo de Deus ou o remo do Messias, Christo res~011deu que este reino. não hade rir cu m ubservatio11e, isto
t , com ~xplendor e tnumpho r~al, ~as com simplicidade, e ate mesmo que este remo . viera e guc já existe
entre os Judeus: :t ~las posto isto, nada se mfere d' este
texto. co,ntr.a. a nossa these, mas antes se collige que a
Egre1a e v1s1vcl, _achando-se clla estabelecida no meio
do'i homcn'i.
.
. T.am.b~m. '!bjectam, sem nenhum fu11damcnto, que a
l'..gre1a e mv1s1vcl, sendo-nos ordenado crêr n'clla, e sendo por outro lado i.mpossivcl ~rêr n·aquillo '-JUC vemos.
P'?rqu~n~o, como dissemos acima, l~a. na Egrcja alguma
coisa v1s1vel, a saber: o ctt1rpn Jos l1c1s e dos Pastores
.
. ..
.
'
a consturnçao externa e outras (0Js;1s semelhantes· mas
ha tambem alguma coisa invisi\'el, isto é, a divi~dade
da E_weja e a sua s'.mtidade.
.
·
~ E na v~rdade, amdaA que se concc~a qu~ não pode
crer-se aq~1l.lo que se ,.e !~ que tod:ma muitos negam,
como se d1ra no TI'. da /<e,) nem por isso se seaue que
n:ío se mostra aos nossos olhos. :i
r>

-

1o5. 11. J'/ êgreja de Christo é inde/ectlvel isto
é, nt1o só ha-de durar para sempre, mas ha-de fam-

bem permanecer perpetuamente tal <{uai foi lnsfituida. 4
1. ccNon venit. r~gnum !lei n1111 observ.1t~·o.11e: 11c4uc Jiccnt :
ccce h1c aut cccc ilhe . f:cce crnm rcgnt1m 1lc 1 mtra vos cst.» Luc.
XVII, 20 e seg.
·
~ Esta interpretação aoprovam -11•1 protestant<:' muito eruJilt?S con~o H<?scnmuller, Kuinocl, \Vithy, .P!umptrc etc. Seria fastidwso dm:uur cada uma das restantes <l11hn1ldadcs· po,h:s ver se
quizeres, P. Murray, ob. cit. disp. V, n. 125 e seg . '
'
3
.S . Francisco de Salles illustrn esta doutrinu com o exemplo . de . S. Th'Jmé que _viu a Christo rcsus.:itado, e creu n'elle; isto e, viu um, a huma~1d.~de, ~ creu n'outro, a divindade; e 0 mesmo acontece na Eg~e Ja, 1s~o o:,_ vemos a sua cspecie e'xterna, mas
-:_remos. na sua sanu.dade. 1~ter1or. (Contrcvcrso:s, <Euvres de
François de Sales, ed. Vives, t. Vfll 1 p. 257; anglicc Thc Catholic
Controversy, London, 1886, p. 1, e. ti, p. 40.)
• 4 Bellarm .;•de Concil. et Eccles. 1. Ili, e. 13; Murmy, disp.
l\i l. vol. 1, p. 21 J e seg.; M,anella, n. 738 e seg ; 1''1ssaglia, J. lf,
e. J e seg.; De Groot, q. \Ili, a 11 p. 229 e se13.
·

s.

1

':J7

Declaraçáu. A infallibilidaJc d!.! que aqui
se tracta, não só involve a idea de perpetuidade ou
duração até ao fim do mundo mas tambem é,lqudla identidade essencial, por força da qual conserva1.

0

ria até ao fim do mundo aquclla constituição e
aquellas propriedades csscrn.:iacs, que o proprio
Christo determinou.
Podem, por isso mesmo, fazer-se mudanças accidentaes em coisas acccssorias: pode admittir-se
prosrcsso cm cxpôr d'um modo mais scientifico a
doutrina de Christo, corno mais largamente se expõe no Trai. da Fé (n. 73 e seg. ); podem tambcm
modificar-se aquellas coisas que o Salvndor deixou
á sua Egreja para cita o determinar cm particular,
como são os ritos com que devem ser administrados os sacramentos, os tempos determinados dos
jejuns eh.:.
Porém quanto <Í'i i.:oisas fssc11ciaes '-{Uc foram
determinas por Christo, a Egreja não foi defcctivcl nem o pode ser, cm razão das suas promessas. Deve, comtudo, notar-se que esta indcfectibilidadc não foi promcttida a cada urna dns Egrcjas
particulares, mas ü Egreja wiil'ersal: por isso as
cgrcjas que outr'orn floresceram na Asia e na Africu, pouco a pow.:o foram dcsappareccndo; uma é
s1.1mcntc a park Ja Egrcja que é por si mesmo in-.
dcfcctivel, a saber, a Sé Apostofü.:a, porque, cm
vista do que fica dito, a indcfcctibilidadc mfo foi
promcttiJa a cada um dos Apostolos e dos seus
succcssorcs, mas a todo o collcgio dos Apostolas,
e especialmente ao Chefe do mesmo collegio, isto
é. a Pedro e aos seus succcssorcs.
· r ofi. Entre os Protestantes, uns dizem simplesmente que a Egrcja p1)Jc ser dcfcctivcl, outros seguem, l}lll! a Egrcja i11J'isil'el ti, na verdade, indc-
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fodivcl, mas que a Egrcja visivcl póde ser defectivel e que realmente assim se tornara antes dos tem.
pos da Reforma, apesar de não serem a1.:cordes nc
tempo cm que começou uma tal defecção: porque:
· alguns affinnam que isto jü succcdera desde o seculo quarto, outros que f1'lra sómente na Edadt
Média, principalmente Jesde o scculo decimo; confessam, todavia, que a Egrcja mio fóra completa.
mente mas sómente quasi dcstruida. Alguns reno.
vando o erro dos Montanistas 1 attirmam que S€
déra uma nova manifestação do Espirito, come
diziam os SJJ.•edonbor gianos 1 e <>s Ii·vingianos 2, ot1
esperam um novo Advento de Christo, como o~
Ad111entistas 3 , e por isso supprkm que póde existir
1 São chamados SwcJcnhorf.\ianos do ~cu chefe E. Swede11borg, o qual nascido ua Sue eia no a. dl! 1 riRS, julgou que Chris.
to lhe apparecera pcssoal~)entc e lhe <k;ru urna nova missão. Publicou varias obras sobre o titulo de Arc\llM Goe/estia, e teve varias discipulos na Scandinavia, na Jngli1terra, na Allcmanha, nos
Estados-~nidos. Scgu!'do o rcccn.scamcnto recente tem i,095
commumcantes (Cf. C,1rroll, oh . c1.t . p. "'7 e sei;.); chamum-se
The Church oj tl1e New Jerusalem, e julp;am que Já se realisara o
se~undo advento de Christo cm <Jllanto o Espirito de verdade se
manifestou aos homens. Cf . ./. Reed, Sweilcnhnrg and the Ncw
Church; Hl. L.ron, ob. cit. p. '4i e scf' .
2
Os lrvmgi~as qu~ t..:cm Jlf;>I" c,hdc !-:. Irving (17~2-1834),
e se chamam 77ie <..1tho/1c ..tposto/1c <.1111rcl1, uffirnrnm que o Espi rita ::i . se manifestara segunda 'cz itos homens afim de restaurar
a Egreja na sua antiga ti'>rma: por isso Icem apostolas, prophctas
&vangelistas, anjos das csrcjas (bispos), prcshvteros e Jiaconos. cr.'
J/. O. n·. 0/1plia11t, l.1fe ofE . lrvinl-\, 1.onJon, 18fr2; J. S. D..ive11port, E. Irving and thc Catholic Aposcoli-: Church, New-York
18.'iJ; .! ~ H. Newm.m, Lo~s and (iain, part. Ili,.-. 7, p. 389 e seg:
ed . 1886 .
J Os Adventist.1s, que tamhcm se chiimam ."'1illeritas do seu
chefe \V: Miller,_ que pub.licou cm 1AA.:i uma ohra a que deu o titulo «Ev1dences trom Scnpture and H1story of the second coming
of Christ about . the year 18:P,, _and of his pcrsonal reign of one
thousand years.,, 1ulgam que Chnsto volta d cm hrcve e que ha·de
reinar na terra por mil annos: estão divididos c111 varias seitas que
hoje cont.a m 40,-4~)1 communic;mtcs nos l·:stados l lnidos, Cf. C.:ar .
rol, ob .. c1t. p. r.í;_ ir. L.vo11, ob. cit . p. 1.i4: T.wqm•rc')', ap . Va·
çant1 D1ct. de theol. A(Jventistes,

1 :J~

uma nova Egrcja substam:ialmcntc distin1.:ta da primeira.
107. 2.º ProJJa-se. Já dircdamcntc se provo~1
que a Egreja ha-de durar perpct.uamente _(n. 53-56);
que ella é e ha-de ser suhstam:1almente 1mmutavel,
pôde deduzir-se do qt~e já s~ disse.
,
.
(1) Porquanto, Chnsto edificou a sua EgreJa sobre
pedra, e as porias do inferno não prevavalecerão contra e/la 1; devendo a Egrcja existir até á
co11summacão dos seculos; :t o Paradito com ella permanecerá para sempre :1; Christo deu Apostoles,
pastores e doutores para a constmu:na~ão dos. santos, até que todos nos achemos rewudos 11a umdade
de fe e no homem perfeito~.
· Na verdade, com tudo isto se promettc a indefectibilidade ahsoluta, sem condição; por quanto
se o ediricio estü construido sobre a pedra, e com
tal firmeza que as portas do inferno não pódem
prevalecer contra clla; se Ch:ist~ e o Es_pirito de
Deus hão-de permanecer na f-<,gre1a e a hao-de auxiliar com assistencia espécial para sempre ou ate
i.Í consummai,:áo dos scculos ; se a gcrarchia ecclesias tica não deve ser destruida antes de todos nos
acharmos na unidade da fé, é impossivel que na
Lgreja haja defecção; .porquanto se substancialmente se corrompesse na fé ou nos costumes 1 seriam frustradas as promessas do Senhor: as portas
do inferno prevaleceriam contra a Egreja ; o Espírito Santo não poderia .permanecer onde reina n
erro e a corrup<,:ão dos costumes, nem a sagrada
hierarchia conduziria os homens á unidade da fé .

\i

1

Math. XVI, 18 .
Math. X XVIII, ~n.
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CAPITULO l

DA INVENÇÃO DA VERDADEIRA EGREJA DE CHRISTO

Logo se Christo não nos enganou, a Egrej a é
fectivel.
Nem vale para escusa o dizer que taes p
ções são condicionadas, a saber, dado o caso
Egreja permaneça fiel; por quanto, primeiri
tudo, nos dietas textos, não se exprime cor
nenhuma ; além d'isso a condição, se perm,
fiel, nada mais seria do que tautologia ; por
to dirigindo-se á Egreja universal, ficaria rec
a isto: a Egreja não errará na fé, se perma
fiel; não se corromperá nos costumes, se <
var as leis do Evangelho: ora, tudo isto é p
modo ridículo que é inteiramente indigno de~
to.
(b) Além d'isso, do que acima se disse, é C'i
te que Christo instituira o corpo dos Pastori
quaes, sob o primado de Pedro e dos seus st
sores, ensinassem a doutrina que deve crer-sE
zessem as leis a que todos fossem obrigados ~
decer, e isto até á consummal(ão do seculo
outro lado, um tal magisterio é tão universal
cessario que se alguem não crêr n'elle, bastar
para ser condemnado.
,
E os Apostol,o s assim entenderam ' isto cc
clareza que Paulo não hesitou em escrever ao:
discípulos: ((Ainda que nós ou um anjo do cé
evangelise d' outra maneira differente do que né
evangclisamos, seja anathema» 1 ; e n'outro l·
(<O' Thimotheo, guarda o çieposito, evitando
dades profanas de palavras>> 2 •
D' aqui se segue que a doutrina · christã
deposito que não deve ser mudado substancial
- - - - --

te, mas deve ser fielmente guardado, ainda mesmo
contra aquelles que allegarem pretendidas revelações em contrario. Logo não deve esperar-se nova
dispensação diversa da christã, nem alguma mudanca substancial.
Nem se diga que se annuncia nova dispensação n'estas palavras: «E cu rogarei ao Pac, e vos dará outro
Paraclito~ que permanecerá comvosco para sempre» 1;
por quanto. estas palavras, examinado bem o texto, nada mais significam senão rnissão invisivel do Espírito
Santo nas almas dos fieis pela graça ou assistencia do
mesmo Espirito á Egreja, para que não caia em erro:
porquanto, pouco depois Christo accrescenta que o Espirito havia de annunciar ti'uma maneira mais clara as
coisas que elle mesmo tinha prégado: (<Porém o Espírito Santo Paraclito que o Pae mandará em meu nome,
elle vos ensinará todas as coisas , e vos suggerirá tudo
quanto eu vos disser» 2 ; logo a missão do Espirito Santo, de que se tracta, seja ella qual fôr, não trará nenhuma mudanca essenciaL

108. (C) Confirma-se pela rasão theologica. Por
quanto provou-se acima qu e a Egreja fôra constituída com o fim de poder seguramente conduzir os
seus subditos á vida eterna. ~as senão fôra substancialmente indefectivcl, não podia proscguir no
seu fim: porquanto se perecesse um dos elementos
csscnciaes de que é constituída (ou a infallibilidadc em ensinar, ou o poder de fazer leis e a vi:-.ihilidade)1 ou não podessc ser conhecida pelos
fiei!o. 1 tornar-se-hia inepta t1ara os ensinar, com
segurança, ou deixaria de ser a propria sociedade
l'stabdccida por Christo como meio necessario parn a salvação; e até mesmo se por algumas Vezes
Et ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis,
vohiscum in aeternumn. Joan . XIV, 16. .
:1
l'araditu s autem Spiritus sanc tus, quem mittet Pater in
1111111111<· 11H·o, illc vos doce bit omnia, ct suggeret vobis Olllnia quae """''1'"' .fi.1·1•r11 l'11his. Joan. XIV, 26.
Thcoloi;ia Dn13matica-Vol. i.•
11
I

nLicet nos, aut angelus de coelo evangelizet vobü
teryuam quod evangelizavimus vobis, anathema sit". Ga lat.
. z «Ü Tirn? thee, deposit11111 custodi, dcvitans profanas
nov1 lates•. 1 Tim. VI, 20,
··
1

161

111 1111111c,at
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podesse cahir em defcc.,:ão, cm tempo nenhum t
ria auctorida~e necessaria parn reger os fieis, p1
Jendo-se duvidar em q11t1lq11a tempo, se jü enU
se tornara ou não defcctivl'I.
E isto mesmo se illustra claramente com a ~
tua~ão_:m tJUC se encontram os Protestantes: po
4uem Jamais, desde o te~~pn cm que negaram
indefectibilidadc da Egrcja, acccito11 a au~toridac
das cgrejas rc_formadas :• Por ventura não foi rege
tada a auctondadc de L11thcro e< :alvino !'Não f<
ram repudiadas de pmh..'() a pouc1) ª" varias cm
tissóes, feitas por v<1rias -;cita'i, L"onw ficcóes hum;
nas?
'
Este mal_ subiu a tal p11nt11 qttt' a:-. u>isas que,
mesmos chetes dos lnnovadorcs co11sidcravam cc
mo neccssarias ü salva\'.Úll, s<io 1.1111 . . ideradas com
inutcis e acccssorias, de modo que nenhum d(
Protestantes peide estar certo de l.:;1minhar na vi
da salvação. Logo do mesmo fim que Christo tt
ve em vista quando institl1i11 a Eµreju, se segu
que ella é indcfcct iH'l e suhs t<111L·i;d melltL' i mmuta ~·e
~ 09 . 111. A ~g1«;ja e 11 ma .wcicdadc completa
por isso mesmu mdepcndculc da sociedade civil'·
Dize-se completa ou perfeita aquella srn.:ieJad 1
qu~ na sua _nrJ:m é por si sutlicienk para consc
~u1r o seu lun, lllLk}'e11dcnll'llle11tl' de nutra socil
daJc.
(1) P~~ra isto rcql_ter-se que nú< 1 seja parte d
outra sociedade; assim v. gr. uma diocese não
uma sociedade completa, por isso que e parte d
outra sociedade, a saber~ da Egrcja;
.
(b) que não tenha o seu íim subordi naJo ao d
outra sociedade do mesmo ge1wro; nssim a fami
1 14

1 J/,11;r:l/,1,n. _;51 i:sc.:g.;
Pesch. n. 3 7~1 e "e.:~.

e.: sei;. ;

Der;,.,,,,,

'I· IV,

;1.

1,

"º'·

1, ['

lia não é sol.'.icdadc completa, por isso que o seu
bem é ordenado ao hem de toda a cidade, assim
como o bem da L·idadc é ordenado ao bem da re-

publica;

(C) yuc tenha em si mesma os meios neccssarios para a sua conscrva~;1o e conseguimento do
:-,eu fim; assim as so(icdadcs que cm inglcz se chamam chartercd. societies, corporatio11s, não são completas, porque mío tcem de si mesmas mas do governo a faculdade de existir e subsistir. E na verdade, a E~rcju de Christo é sociedade completa e
independente:
(a) O lim yuc lhe estü assignado e supremo, 111.fo
sendo outro senão a gloria de Deus e a salva~ão
das <llmas, e por isso não cstü subordinada ao fim
de outra sociedade; por isso Christo declarou a
sua Egreja independente por estas palavras: «Dae
a Ccsar o que é de ( :csar e a Deus o que é de
D•..:us)) 1; e até ordenou ao Apostolos que prégasscm o Evangelho, ainda mesmo contra a vontade
dos principcs : "Porquanto cntregar-vos-hào nos
concilios e compan.'.L'crcis nas synagogas, e por minha causa sereis apresentados diante dos reis e prcsidentes11 ~; o yuc ns Apostolos fizeram: porquanto
ordenando-lhes os ma~istrados que não pregassem,
Pedro respondeu : "L·:· nccessario que primeiro que
tudo obcdccarno~ antes a Deus do que ans ho111L'l1S» :i.

(b) Por nulru, lado a Egrcja ntln faz parte da
da sociedade civil, sendo clla por sua natureza uni. 1 RedJite cr~o quae sunt Cacseris, Cacseri ; ct quac sunt
Dei, Deo. }\fath. XXII, z1.
.
~ Trndem cnim \'O.s in _-on.::iliis, <:! 111 ~y111!;;0,i..;is \'apulabi!ls, ct ante rcg<;s ~t rrae~ltlt:s Stilh1t1,; rroptcr me. A"1r. XIII,'!·
1
nOhc.:tlir..: opnrtet llco 111;1gi,.; 'luam hominihus •. Aci.

v,

~q.
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versai, segundo <l(fllcllas palavras : "Ide por ta rito
e cnsinac todas as nc.11,'.ôes .. . Pré{-;ae o Evangelho
a toda a creatura)) 1.
(C) Finalmente clla possue lodos os meios para
o conseguimento do seu fim ; ronp1anto, como o
provamos acima, n'clla encontra-se a verdade ira
hierarchia com o poder .-.uprcmo d;; ensinar, de governar e de sanctificar os homcn-.; e até mesmo
cm quanto carece das coisas tcmporacs para cc>nscguir o seu fim espiritual, tem direito a obter dos
subditos todas as coisas que são nc(cssarias para
o culto de peus e sustcnta~«io dos s<.:us ministros :
«Üs que servem ao altar, partiL·ipcm do altar» 2 •
Logo na Egrcja encontram-se toJos os clcn1cntos qttc se exigem para uma sot:icdadc completa e
independente. E' pois pcrmi t tid1>, com justa rasãn,
concluir com Leão XIl.l. "E o que é mais, (a Egreja) é uma sociedade no seu gl·ncro e por direi to,
possuindo ella em :-.i e por :-.i mesma a11xilios necessarios para a sua salvaguarda e ac . . ·fü
. >, por von ta- ·
de e beneficio do seu fundador 3 .
110. Objecta-se na verdade •illC a Egreja -não possue territorio e que por isso niío ~ uria sociedade perfeita. A isto responde-se qt1c dia de maneira nenhuma
carece de territorio, cxtcndcndo-sc o seudomi11io espiritual até aos confins Ja terra, assim como o reino do
mesmo Christo; basta porém este Jominio para constituir a sociedade e!>piritual. Quer blü dizer, a Egreia,
salvo o direito dos principcs nas coisas tcmpo1·acs, tem
1 "Euntcs er~o Jocetc 1111111<•s ;..;('n/c·.~ •• . l'rac.li.:utc Evanbct iu m omni creaturae».
., Quia altari deserviunl, .:uni altari J'articipant . 1 Cor.

IX, 13.
3 Et quod J>lurimum est, (Ec.:tc,ia 1 soi.:ic1as cst genere et
jure perfccta, cum adjumcnta ad in.:olumi1 .1rcm ationcmque suam
ncccssarfa ''oluntak l>.:m:1kio q11c «ondil'ori' ~ui omnia in se dC
p~r !'.e ips<1 possi,lt';H. Enc·~ · ,· I .
/,,,,,,,,,-1 .1/c· J l1•i . aru<I !\.:ta l. ((1ms XIII, 1. e.

nA 1:-:VEN~,\o n.\ VFRf),\l)EIRA F.r.RF..IA

!)É

CHRISTO

1i)~

o poder desernbnraçado para préga~ a rel~gifío christã por
tod~ o ~rbc ; e ~~crcc sempre um 1mpcno actual 1 quanto as cOJsas cspmtuaes, sobre todos os baptisados.
. E_ nen~ ~cpugna 1.1u_c o '!lesmo tcrritorio esteja sob o
p_rmc1pe Cl~'il, _quanto as coisas ~e1~1p01·acs, e soh o princ1pc eccles1asttco quanto as esptnluaes, sendo o fim in -·
tentado por um e outro inteiramente diverso. Porém se
pt'r ,icc!·de11s_ surgir contli':_tO entre '}!l1 e outro, quanto
a mate nas m1xtas, a qucst:io harmomsar-se-ha á boa paz
como abaixo se expor;\ tjUando tractarmos das rdacõc~
entre a Egreja e o Est:ido.
·

Conclusão de todo o artigo:
Só a Egreja Romana é a verdadeira
Egreja de Chrlsto
li I. Sob o nome da Egrcja Homana, designamos, não a dio("esc ou a provinl·ia ccclcsiasti1.:a de
Roma, mas a sm·icJaJc christã que reconhece a
:.iuctoriJadc do Pontilicc Homano.
Posto isto, argumentamos assim . E' a verdadeira Egrcja Jc Christo a(fudla que t; uma socicJade propriamc11tc dil'ta; hierarchica, isto é, qu1..·
ll'lll bispos SllCl'l'ssort.•s Jos Apostolos, e o Pontitice supremo, herdeiro de PcJrn, a ~uem estejam
sugcitns; ayuella que estü munida da auctoridade
il!fallú•el de msiuar, e do poJcr supremo de go\'crnar; visfrel e i11defec/il1e/; completa e independente
da sociedade civil : porque é esta, segundo o que
fica provado, a Egrcja que Christo fundou. Mas a
Egreja Romana, e só cita, satisfaz a todas estas condições.
E' uma sociedade propriamense dieta, pois os
seus membros tendem para o mesmo fim, pelos
mesmos meios, e obedecem ao mesmo Supremo Pastor; hierarchica, pois ha n'ella um corpo de bispos,
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Pont_ifü:c Ho1~rnno, 1 ao qual ohedeccn
todos os G1thoh1.:os, assim como auctoridade su
prema e infallivcl; e até mesmo é clla súsinha entn
as soci_L!daJe: d~r.istiis a _que reivindica para si est1
auctondadc; · J'lSlJ el, prns lia n'clla meios externo:
por onde se manifesta a uniiio Jos fieis, os sacra
mentos '.'i~ivci~ pelos quaes se communica a gra·
ça , o mag1steno ext_crno e o impcrio, pelos quae~
exerce a sua at11.:ton~adc; i11,flfectil•el, porquant<
por uma longa e contmuada serie de Padres ascende até aos Apostnlos; L', ll<Ío obstante as innumera~
d_itfü.:uldadçs e impedimentos, pcrscguíçôcs e hercsws, fl'.xcsü.: u cm toda~ as edades, e hoje, apesar
dos exfon;os dos acatholicos, dia dilata-se cada vez
mais, com_o confessam os proprios aJversarios; 3 finalm:nte mdepmdcnl~· da so:·icdade ó vil; porquanto, nao o?sta?te 1m11tos r:·111l·ipes e imperadores
tentarem impor-lhe o set1 1ugo, resistiu valorosamente, reivirn.fü:ando pc.1ra si os direitos que Jesus

SllJCltn..; an

1

1
, E s? is~o ~<~Sta para pr11var a divindad<! J:i Egreja Romana, senuo a msturnçao do pnniado, t!lll vista do guc fica dito, um
~os elcmentns cs scn~1acs da vc.:rd 1dc.:ir:1 q~rcja, e sendo os Póntihces Homanos ?' u111.:o' <jllc.: r,·i~1,· i111fi(a111 para si o primado, e
len~o-o cites .su cxcrC!l!O: por ISVJ CSCl'c\'Ía lllllÍto bem r H '.
Al/1es (The Chur~h oi l·.ngland clt!;irc.f from ih,• charge of Schism,
Advcrt!sement) am_da mc:smo ante.:, de 1c:r ahraç:ido a fé catholica .: ".1 o~la_ a 9ucstao yst.á n'.1st'.• 1 st· o pri,11ado do l'ontificc, como
h~Jc e. re1vmd1c·aJo, .101 UH!llt11dri por direito di l' ino ou não: no
p~1mc1ro L'aso uma so ..:~isa t.c mos a fozcr, '"b pena de condcmna~-:w ~tcrna, _prcst:ir ohed1endrn ao l'ontiti..:c Romano.• O que hoje
confessam 111genuamcn1e oi; protc.:stantcs.
l ,. Isto ~esmo :i,lvcrkm ·no os prote stante s; ("fr. J. H. Nell'·
man. \ 1a McJ1a, 1, p. 117.
·
:: • l>to rncsm~ o .dc.:dara ahcrta111c111c, cn<rc.: outros. l1Ja,·au·
/,~J: (l:.d11'.b111·frh f\(•1:1~·11:·. 0..:1. 1X.io, V1~n . Hanl; e, J.Jácaulax·.,
l.s.M) s . . 1 oi. 11, P: ·~·'-~ e ~cg: l '• L I .rivl'I, 1\ . \ . 1. O auctor na ver·
da<le. atribuc cs~a _mdck.:t_ih.cl1J:1dc.: :i Industria h11nwna; mas t.! im·
poss1vd, a u~1~~1t!lr-se a d1v1~1a Providc:11cia , n:ío podendo succ-cder
Lj~C uma rehgr a o falsa ou a l'.grq :1, po1: •>11tro fado contraria ás pai·
;-:oes dos homens, e. comb;1t1da por muitos aJ\'~· rsarios, permaneca
tna~ala.yel por longo tl'mpo, '"mo o prov:1mos no Tr. da Verd.

Re/1giao. n.

20<.l-'.l lq.

Christo lhe conferiu, libertando-se Jc todo o vin1.'Uin.

E pelo (ontrario, não ha nenhuma sociedade acatholica que preencha simultaneamente todas estas condiçôcs. Principalmente os Congregacionalistas e todos aqucllcs que seguem os seus
vestígios, não formam uma soócdade propriamente dieta.
~
Além d'isto os Prcshvtcrianos e todos aqucllcs
que regeitam a a11ctorid«1J~· dos bispos,_ carecem
pelo menos d'uma das l.'Ond1~<ks IH'i.:cssarws p:ira a
(onstitui~ão da Egrcja.
Os Fpiscopalistas <.: Schismaticns Crq~os n:'.io
tecm o primaJo que pertc111..:c ;í csscncia da v~rJ_a
dcira Eirrcja. Finalmcnk os Protcsta11ll's e Sdus·maticosr> não tccm ncnhunw auctoridadc infollivcl,
para harmoni:--.arcm as ~onknd,as. Ou não reconhecem nenhuma aui..:tonJadc d esta natureza, ou
se reconhecem alguma especulativ:imcnte, como os
Pusevstas e <is ( iregos schismaticos, são obrigados
a co 11fcssar que presentemente não pode ser excr~·i
Ja; porque os primeiros cnllncam o supremo magrstcrio na Egrcja que se ~:omp<íc Jas tres communhôes,
J\nglicnna, Homana e (~rega; e como , cm razão da
per'iinacia de uma 1)u. da o~tra, e im1:nssiYel convocar l..'oncilio e(omcnrco, nao ha, Jc lacto, nenhuma
aui..:toridaJL· suprema . Dizcm 1 C< 1m cffcito, l]llC n
exercício J'csta auctnridadc S\.' adia sc'>mcntc suspenst); mas ad1ando-sc suspenso jü Jurante muitos
scculos, sem ni:nhuma esperança tundada de reunir n\m1a sú as Egrejas separadas, de facto rnfo reçnnhcccm pratiu1mcntc nenhuma auctoridadc.
Porém o .s ultimos tccm para si que não podem
Jar-se de1.:retos infalliv(·is sem o consentimento das
communh6cs Ho111:.111a e Grce,a, e seudo moralmen1 1 2.
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te irnpossivel obter um tal consentimento, nega t
praticamente a perpetuidade do divino rnagist<

no .
A isto pode acrcs(cntar-sl', que muitas seit2
de Protestantes e S(hismaticos abdicaram omnimn
damente a sua inJcpl'nJe11(Ía l' l.·ahirnm Jehaixo d.
Cczarismo.
Logo ncnhum:i d\·llas l; a n~rJaJcira Egrcja d
Jesus Christo. Por 1<111t1~ 011 a Egrcja de Christ1
pereceu, ou então a l·:~rejH Homana, e sü clla, é •
Vt'rdadcira Eµ;rej<i hmdada por Christo. E isto mes
mo Jcmo11strnl-·n-he1ros pelas 110/as.

API. 11. Da• nota• da EgPeja
1 13. Já consta Jo :.1rti~o pre(cJente que s<'> i
Egreja Homana é a verdadeirn L~n:ja de Christo
E isto mesmo mais dJro appareccrü, se explicarmos as suas propriedades~ e se mostrnr que a esta Egrcja, e só a cllrt, <<pertencem todas aquellas coisas tantas e t;ío aJmiraYcis ~1tw foram divinamente dispostas pJra tornar evidente a credibilidade da fé christií" ; t e que na verdade cita é adornada d'aqudles dotes com que Jesus
Christo quiz fundar a sociedade dos seus discípulos, e que n'clla se c11'.:ontra a forma genuína
Jo (hristianismo, ..:om todos aqudlcs Glradcres
com que se demonstra a sua origem divina.
Logo do mesmo modo guc no '.fracl. da Verdeira Religião se mostrou que é divina a H.cvcla<;iio Christã pelas nota~, ~ nu signa~s l.'. Om que estü
t Ea pertinerc omnia quac ad evidcntcm lidei christianae creJibilita tem tam multa ct tam mira divinitus sunt disrosita. Concil.
l'atica111m1, sess. 111, e. Ili, de Fidc.
2
Chama-se aqui a memoria o que disse das notas no Tract .
da l-'e1·d. Relig. n. ti4. O que ;i]~ull$ ad.!t<7.cm á.:crca das notas dif·
ferenciaes per se, ou de facto cto.:., ~cgundo n 111,~so parecer são
inuteis e produscrn obscuril'alfo.

11'9

adornada, assim agora é nosso intuito provar que
a verdadeira forma do .Christianismo se encontra
sómente na Egreja Romana, porque só esta corresponde ao typo da sociedade christá que Jesus
Christo, quiz fundar tal qual foi manifestada pelos
seus Aposto los e pelos immediatm succcssorcs d' estes; e porque estes, melhor que quacsqucr outros, 1 "por si mesmos, isto é cm razão da sua admiravcl propaga~ão, eximia santidade e fecundidade inexhaurivcl cm todos os bens, cm rnzão da
unidade catholi1..·a e estahilidadc invcncivcl, é um
urandc e perpetuo motivo de crcdihilidadc, e um
~cstcmunho irrcfragavel Ja sua lcgaçflo divina."
São' muitas as propriedades que mostram a
Egrcja como a verdadeira instituição de Christo.
Bellarmino apresenta 1 S, Bozio, prcshytcro da
Congre~a<;flo do Oratorio, ~>9· Todas estas podem
reduzir-se a quatro que se enumeram no symbolo

Constantinopolilano,- l T,1idade, Aposlo/icidade,Sa11tidade. Catholicidade. i e< Creio ... n 'uma, santa, cnthnlic; e apostnlica Egrcja. 11
-- ··· · 1-·,;;;-1:-;;-c ipsa, oh ~u:1111 ncmpc a,lmirah.i lcm pr~pa~ation~m,
eximiam san..:tit:ncm e~ 1ncxh:iusta.m m ommhus. l~oms le..:und11a ·
tem, oh catholi.::im umtatcm, rnv1ctamques_tah!ht:itc1~1, _ magnum
<\uoJdam ct pcrpctuum. est _mot1vum crcc~th1htat1s N d1vrnae suac
Icgationi" kstimonn.101 irrclra~ah1lc. l'a11ca111!111, 1. ,·1t.
.
·
2
nCr.:do ... m unam, s::mctam, .:athohcam ct apostohcam
Eccle"iam». Os P r ~>tc<;t;~ntes '"'rrcs~ntam varias notas 4ue podem
reJuzir-ee a duas, 1stó e, a prc~açHo pura da palavra de Oeus e :1
rí:cta administração ,los sa.c ramc!ltos: assin~ ( :afri110 (lnstit ._, 1. IV,
e. 1 , n. q): "l :hicumque cm~ f?e1. ~erbum smcere 1!raed~cm:1 ntquc
aud.iri ubi sacramenl.1 ex Chnsu msututo admm1strar1 v1demus,
iJlic aliquam esse Dei Ecc~esia~1 nullo modo ~mbigendum e~t,,. ~s
tá a\·eriguado qu~ estas nao sao as verdade1ra_s notas da Egreia :
pois quem ha-de jUl~ar sf! se pr~g<_>u a verdade'!ª falavra d~ Deus,
se os sacrame!1tos sao. hei:n admimstr~Jos o~ n'.lc;> . A Egreia ou a
raz5o privada r No pr!me1ro caso <> circulo e v1c1oso, conhecendose a Egreja pela genuma palavra de. Deus ~ a palavra d.e Deus pela Egreja ; e no segundo caso será 1mp~ss1vel descobrir a verdadeira Egrcja, estando cad3: qual persuadido que a pura palavra de
Deu~ é só prégada na Egre1a de que é proselyto.
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Temos por tanto que provar aqui que Chr~st
yuizera que a sua Egreja fosse .uma, apostohL é
santa e romana, e yue cstus propriedades se encon
tram propriamente só na l.':~n:ja Homana 1 se se tra
cta da unidade e apostol1c1da<le, ou ao menos er
maior arau que cm qualquer outra, se se tract.
da catholicidade e santidad<..·; l' sã<> de tal naturez
tllle sc> podem nascer Je Dl:1 is, ª' 1 menos se se con
siderarem todas juntamente .
~·

I. Da Unidade da Egreja

1

Temos n provar duns l·()isa..,: ( :hristo quiz qu
a sua Egreja fosse uma, nw-.; 11111:1 l; a Egreja Rn
mana e sú dia .
1 14. J.._'stado da qucsltin '\i11g11em nega que
neccssario alguma unidadt•, nu qut.: todos os chris
tãos devem unir-se com um certo vinculo; por iss1
que veneram um mesmo Deus e <:hristo; pnn.;n
nem todos estão de ~11..:cordo sobre qual deve se
um tal vinculo. l'.ns admitkm s1'imcntc um vi1Ku
ln espiritual~ outros, pon;m, cx_iµem um vi11L·ul1
que tamhcm seja ex te~· no •>ti soual.
1A'1 Segundo a maior parte dos Protestantes, •
unidade necessaria entre os d1ri ... tCtos consiste n;
1111iáo com Christo pela h:, cspcr<1111;a e caridaJt•
.. 1 .•;. f.~{ll<llio .\/ .• Epistolae, p.1ssi111; S. ( .:vpri.111~1.Yt. de Uni
tale Ecclesiae; S. /re1w<'11s, AdHrsus l lacn:sc:s; Herliar111111 .• .i,
Con "il et Ec()es . 1. I\', ,._ 111; Rr•g11ier, uh . .-it., p . '.!..Jq e: scg. ed
Migi~<< 8~.~suct, S~rmon ~'.1r. 1:1
1·.~:'. ~li sL' ; A~1m:.1~-. Jisp: \'I
vol. 1, I'· .1b9: Jfa:rella. n. l >2X <- "'"" />111,., < 1 <. 1111. 8..J, Xy, Je G1 ou/
q. V, a. ·~; q. VI , a. 3. ;. 1~i/11cr. En,\ nf .llclig Controversyi lct. q
1 8: ./. H. Neivnuzn, D1tlirnlt1cs oi A11µl1.:a11s, vol. 1, lect. X, p. 2<)1
e :;eg. cd. 1 ~RI.\: KC'11~·frk. ~rhcol.. 1lognwt._, l'<>I. 1, tr. li, .:. _.l ; RJw
des. The Vi5ihk t1mty nl _rl~e C.:1.tholt.: 1.l111:•h ; M. :~· S;h1dt111;;
l . e ~t . on the Eviden.:c,; ol Cathc>1i..:1ty, l .1rn1sv1Ue, 18~7, _lc:t. \ 1
S chm1· A Christian Apolol-( v, vol. Ili. eh . 11. l .eia-sc prmc1palme11
te a E~~~·cl ica Je L<•:lv Xlll d· · IJnit:lli: b ·c k -; i:i c. que: .::ome ~,

:.1'.i'. •: ":'.

Satis cl)g·nitum, ·' ~I Jm1 189(í.

0

lj l

cm çrêr as mesmas verdades fundamcntacs que
são ncccssarias para a salvação, na obcdicn(Íi:l
ao mesmo Pastor (Christo), em adorar 0 mesmo
Deus: eis ahi o que é, segundo cllcs, esta unidade
requerida de do11tri11a, de orga11isação e de cul-

to.'
(8) Uma semelhante unidade exigem-na os
Circgos schismaticos, com algumas diffcren~as. Segundo os Gregos, os membros da Egreja uncmse pela fé, pela lei de Deus, pela geran.:hia e pelos
Sacramentos. Porem esta união persevera, não
obstante as divis<>cs das varias cgrejas Constantinopolit•rna, Hussica e J\ntiochena etc., porque uma
é a cabeça , Christo, um o Espírito.
E assim muitas egrcjas são organicamenh.!
umas, unidas entre si por um vinculo interno de f0
e caridade. ~ Do mesmo modo, segundo os Anglicanos, é uma a Egrcja, mas composta de tres ramos, o Hamano, o Grego e o Anglicano. Cada uma
das partes considerada separadamente, tem unidade externa e organica soh legitima hicrarchia; pnrcm os diversos ramos unem-se entre si (0111 um
vinculo sómente espiritual.
(C! Segundo os Catholicos: u Egreja é uma,
não sú pela unidade interior e espiritual mas t•m1hem pela externa e visível que ...:onsistc na unidadl·
1

Assim v. g. F. JJrwris, Ecêlesiolugy, i'\cw- York, 1K8_i, I'
, 5;..: . 1'i11; Cf. Latam1, .Christian 1111ity and the Chicago-Lamhetli
artide s, Baltimore, 1~1,\ p. ;; e scg.; P. Scl1ajf. The Reunion 01·
<:hri ~tenJom ir. ope re Tht• 1l'rwld 's f>.'trli,1111r11t a.f RcliKio11s. <'d .
./. 11. ll.1l'rm1>.~. Chicago, 1 ~'.1 :1 , vol. li, 11~12 . Donde pode colligir-sc:
que é intciramc:ncc inutil no estado presente da controversia di~
con·c:r sobn.: as notas da l·:grcja ante,; de Sl' declarar a natureza <.'
a constituição organira da Egrcja; porque afüís toJos os argumen.
tos apresentados .:ontra os Protest:.ntcs perdem a sua força por

estes n:ío reo.: nnhecercm q11e a Egreja vi sivd é organicamente una.
~ Ctr. Thr• /011ger Catrcl1ism vf th1• <Jrthodox catholic, eas
lem ( .'l111rd1 , apu<l Sclwjf, LrceJs of Chri stenJom , vol. li, p. 48J -

485.
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de fé, do culto e do rt'f(Ímer1, cnll.JUanto todos (
membros estão sujeitos <1 uma e mesma auctorid'
de docente e regente; (porque a unidade de cult
facilmente se segue Ja 11niJa<lc de fé e de reg
men). ·
E na verdaJ<.', ..;e.• se provar, ~uc todos os Chri~
tãos devem ahracar a mcsm<t fo, ..i qual seja acei
ta<la pela aucto~idaJc L"<>nstituida por Christo,
l}UC são obrigados a obcdecc_r ú m_csma auctorida
de: fü:arü por isso mesmo L"v1<lencrndo, que os sy;
thcmas acima expostos e outros da mesma cspcc1,
são falsos.
Porem isto jú foi dl·monstrad<_> ''.º ~1rtigo segui~
do quando tractamos d() pnJer 111tall1vcl de cns1
na; e do poder supremo dt· governar. Comtud<
aqui pode mais directmncnt~· m~>strar-s~ que Chris.
to realmente quizcra uma l·.grqa que to;sc JJerda·
deiramenle unica, e não Cdmposta de mmtas cgrejas ou seitas, mais m~ nwnos llllidns cn~r.c si, ma~
cujos membros se 11111ssem externa e v1s1velmentc
e formassem um 1111ico cmpo orga11ico .
1 1.S. These J.': ..11 €greja õeve ser u171a, fambe111
pela unlõade exterior e visivel ~u unidade social,
orgaqica, uniõade de fé e de reg111!''1·
.
..
Hisloricame11tr.: t; certo, fh('()fog1came11/e e de je.
scf-\Ulldo o Conl'.ilio Cm1sta~1tillopulil~110.'. sc~undn o
entende o sentimento unarnmc Ja l·.grcia . .
1 16. 1 .'' Pela Escri'pl. (Al Pcln testemunho de
Christo.
(1) Pelas figuras que cn~prcHa .l.Jllando falia d~
Egreja: Christo chama-a remo, re~no dos c.eus, rezno de De"s 1; compara-a a uma cidade cu1as chaves são confiadas aos Apostolos 'li, a uma casa cdi1 Matt. XIII, 24' 31, 33; Luc. XIII, 18; .!oa. 31;.
Matt. V, 14; XVI, 19.

i

..

líJ

fü:ada sobre Pedro t, a um aprisco onde devem reunir-se todas as ovelhas de Christo sob um só pastor ~. Porem estas figuras de maneira nenhuma podem realisar-se n'uma sociedade que \.:Onstassc dtt
muitas seitas que Jis\.:rcpassem entre si e andassem cm luda umas com as outras; e, na verdade,
casa, \.:idade, reino e aprisc< >trazem comsigo a ideia
de ~midade visivcl, e nem podem subsistir com ~is
scncõcs, segundo o testemunho do mesmo Chnsto
que· disse : «Todo o reino, dh,idido entre si, será
desolado» 3 .
(b) Por declarações e~pl[citas.
Christo roga pelos d1sc1pulos : ,,Que todos scjan1 um l.'.omo tu, Pae, és cm mim e ct_i cm ti ... para que o mundo crêa que_ tu me ~n~'taste ))~ t
•
Certamente, esta oraçao de Chnsto nao pode
supp<)r-sc que deixasse de ser ouvida, digam o que
disserem cm contrario alguns protestantes; porl)Uanto se~ depois de descnove sen1los, a Sua ora \áo, que sempre é ouvida pelo Pac pro ~ua re.!'erenlia, ainda é incffirnz, quando st11.:ccdera cntao que
seja ouvida :•
E de que modo ha de ser ouvida senão pela
unidade ainda mesmo ex/ema e visivel? Porquanto
a unidade desejada deve ser signal viszvel, <cpara
que o mundo crca que ~·ostc tu que_ Me enviaste'_'·
Pode notar-se que a umdade e pedida sem condição e em favor d'aquclles que hão de crêr, do mesmo modo que cm favor dos Apostolas:;. Do mesmo modo tambem: •E cu tenho outras ovelhas
1 ,t/att. XVI, 18-2 . Jo,1. X,7-17.
.
Omne regnum div1sum contra se, dcs<!labltur. Alatt._ Xll, 25.
·l
Ut omnes 1mum sint s1cut tu, Pater, m me et ego m te .. .
ut mundus credat qlúa tu me misi~ti. Jo,1. XVII, 21.
.
:. Este aq:;umcntn desenvolve -o ~arga~cntc Rlwdes, oh. cn.
'ºl. 1, p. 7 e sei.;. Muitos prot~5tantes_ sao obr1Hadosayonfes~ar ~ue
a1iui se tra.:ta da 11111J,1dc v1swel, ~5s1m Pufler, ob. c1t. p. 2.:> 11 adJ
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que não são d'cste aprisco e e nc~cssario que ali
as conduza e que dias ouçam a mmha voz, e qui
haja rm1 só aprisco e um .s1'1 P<istor" 4_. E como .s1
r~alisarão todas cst;.ts crnsas sl'm untdade de fe 1
de regimell ! Por outro lado aqucllc que, aferran
do-se ao seu proprin scntinwntn, não obedece á au
ctoridadc constituída por <:hristo, não pode se
mcmbr~ da Egreja; "~e algucm não obedecer •
Egreja, tem-no na conta d'um pagélü e d'um pu
blicano11 1 .
1 17. Pcln testenrnn ho dos Aposto/os. Os Apos
tolns, prim:ipalmcntc S. J>a11/o e S . .João, illustran
cm todas as occasit>cs a doutrirrn Jo ~1estre co_n
palavras e foLtos._
.
.
(8') Sc~undo S. l\rnlo, a Lgrc1a deve ser uma.
assim co~o um corpo, cujos membros s-c unem organicamente • ; é chamada Carn de Deus 4 ; Tem,:~;te que -;;-~niJ,u.ic pd.1 qual Chri;'to orou é visível, d~vendc

ser 0 sig11al visi1'.'-" pelo qual _'JS p;~i.;aos devessem ser tr31f1dos ;
crêr na missão divina de Christo. I·. nem de outro modo ta.Ia J. T
Smytlr, prcsbyteriano,_ ~o pcriodi..:o '1'111.' /!1J~pc11de11t, 19 a;ir. 189+
I'· .{-5 ; C. A. Brig-gs, _1 hc ,.n.: l· !11,·I, nt r .hrist, .ip. Re.form<'d Q11c1f<'rlv RePicw, jul. 181111,
. .
•
' t
l~t alias oves habco <jU:tc 11011 slillt t!\ l10c· u\·11!, ct tlla<
1
oportct 111c ;i<lduccrc, ct vrh.:c111 mé·am .wdfrirt, c·t fiet 1111m1101 ile et
w111s Pastor. Joa. ~· iri.
. .
. . . .
.
2 Si quis eccl~stam non aud1cn1, si! [lh1 s1~ut ct~m~us ct
puhlicanus. M,1tt. X\ 111, 17 . .\111110 h~111 cnt.:ndcm isco lk /: ._ G_fo.
dstolll' (Thc plaçc o~ _hcrc~y :111<1 sc·h1~111 in thc mo~ern chr~sttan
..:hurch in pcrioJ1,·? 1 hc .l'\mi.:tcc11th f ·."n~ury J\uf.:. 1~/-l;I : pois <_ilh
rcc"onhc.:c que a !".grcp1 ll:nd;ida por <.tin~to c 11111:1 :>o.:1cJ<1~k ,.,~1 vel, e Jc\1oi~ Jc citar o Ji..:tn Cc\to :i-:cTc:s..:cnta que esta lei de C\·
..:ommu111ão fór.i a11pro1 a1b 11t:f,,, 1m:s11H1s .\ post<1lo_s, c~rc..:1almc11
t e por João que com r;is'-i•J se dtt o ..\postolo d:i L'.trhiadc porq~an ·
to estavam inteiramente pcr.sltad1d<J, qlll' a hereslól e_ o ~ch1srn.i
deviam ser inteiramente ex tlrpados como uma ohra thabohca ..
l
Porquanto assim .:omo o corpo .: um só, e tem mmtos
membros, e todos os membros do ~orpo, não oh_sta_nte serem muitos, não fazem senão _um .:oq;o, as~nn ta niht:m ( .hnsto. Porquanto
tndo.~ llOS forno,_ bapt1sados 11 Ulll l'.Sf'lrtto, 111101 t'Ol"f() SO , quer fo .
deus quer Gentios, gucr ~crvos <.jlll'r hn~s: todo!> lomos beber ao
mco;rno cs1l1r1to. 1/ <.or. :"\li. 1·1 - ~; : '1. l·pli<'s. 1, ·1·1: IV, 11 e se~.1

et

'··

1

/Tim. 111 1

1\

1, edificado sobre o fundamento ~os
Apostolas, sohrc a mesma pedra angular, Chnsto
Jesus.
Se ainda assim restar alguma duvida do Sl!ntido 1..f cstas tiguras, com n:rteza que se eliminam
(0111 as seguintes palavras que com tanta viveza
exprimem a unidade da j~ e dr• regime11 que deve observar-se na Egrcja : "Sl:dc um mesmo corpo
e um mesmo espirito, como fostes chamados cm
uma espernrn;a da vossa voe<.H;üo. Assim como não
ha .->enão um Senhor, uma k, um baptismo ... ate
que todos cheguemos ú unidade ... cresçumo~ cm
todas as coisas 11 'a,1ucllc, que e u cabeça, Chnsto,
do qual todo o corpo colligado? ~ unido l:or todas
as juntas) por onde se lhe submm1stra o alimento~·
(b'1 Pelas dcclaraçcícs explicitas e pelo modo de
obrtll: dos Apus/o/os. A' unidade visível oppõc-sc a
heresia e o schisma, mas coisa nenhuma e por dles mais explicitamente condcmnada.
Todo aquclle que tenta perturbnr a unidade da
fo. fica cxduidn da Egrcja ; nem menor severidade
se. emprega i.:ontra os l)LIC fomentam divisões e partidos: .. Ainda que nós ou anjo do ccu vos cvangclise uutrn doutrina ditfcrcntc da que nós vos cvangelisamo.~, seja anathema :i "SuppliL·o-\·os, irmãos,
pelo nome de :\osso Senhor .lcsus Christo L)llC todos digaes a mesma Loisa, e não haja 110 meio de
viJs schismas: sede J'l·rfritos no mesmo sc11lir e na ·

plv de Deus

11

!-:pires . li, 20- ·l 1.
Lnum -:orpus, ct

. .

.

.

.

.

sp1r1tus, s1cut vocau csus m_una SJH.:
vocationis vestrac. Unus J)?mmus, 1111a fid~s. un,um 1-rnptls!Yla: . .
donec occ:urranrns omncs m 11111t.1tem fider.. . Crescamus m 11!0
per omnia, qui est c:iput Chnst_us, ex quo totun: -:or,ru~ compactum, et conne~um pl'r omnc111111ncturam suhmm1stratH1nts. FphN.
2

IV,

.1-11.

um1~

.

.

J.i.:et nos, :1t1l ani-;d11s ,Jc ..:oclo evangd1zct Yobts practcr,1uam yuod ·.:vangdiu1 imu~ \'ohis: anathcrnn sit. G.11.tt, 11 :-:.
:.1
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mesma sciencia. .

Ouvimos dizer que ha disput
no meio de vós. . . Porventura Christo foi divic
do)\ t '.' A heresia e o schisma são considerados ei
mo pcccados pcssimos :e. Deve lêr-se toda a vic
de Paulo para ver-se comr 1, dcsdl! o primeiro d
Jo Apostolado até ü sua morte, clle inccssanteme1
te combateu contra o;; que espalhavam erros, fc
mentavam divisões, e o zelo com qne exhortou e
discipulos a que conservassem uma perfeita unid;
de, não só interior mas tambem exterior a; a freque 1
eia com que advertiu os Pastores que fugissem e

toda a novidade e divisão~.
E não é só de conselho ill)llclla unidade de

j

e de cornnmnhão mas apresenta-se como condicã
sine qua non, parn se pertencer <.l Egreja de Ch~i~
to 5.
S. João, S. Pedro e S Judas apresentam na
suas cartas o mesmo zcl<> contra us heresias e o
schisrnas, e ordenam frequentes vezes aos Christão
que fujam da companhia dos que semeiam divisõe
e permaneçam firmes na obediencia que e devid.
aos pastores e que e o vinculo unico da unidade '
Vemos~ alem d'isso, como na Egrcja primitiv;

Christus i !Cor. I, 10-12.
2
Galat. V, zz.
3 E.piles. IV, 1-3; Pliilip. J1 1-4.
1 I Tim. I, 1 ~1-20; /1 Tim. fll, 8 ; Til. Ili,

1o, onJe se lc e
seguinte : "Foge Jo homem hereti.:o, depois c.l'umu ou duas correcções, pois sabe que está perdido aqudlc 4uc assim é e que delinquiu achando-se condemnaJo ror seu proprio 1uizon .
·' Life of St Paul l'w Convf:oe,1rc cmd ffowsm1 'IVol. I, (h.
XIII,
4t5; New-York c ~i. 1!31í i.1
'
~ I Jo,1. IV, 1-7; Apoc. li, 6, q. 1.\ 211 '.!'.1; li Petr. JI, l · tq:
/lld ., S-1 !!·
.
.. .

r-

0

1

foi ouvida a oração de Christo: c<A multidão dos
crentes tinha um só coração e uma só alma• 1.
Surgem na verdade muitas 1.fo. sem;ões, mas são logo aplacadas pelos Apostnlns e os dcsohcdientes
são logo lançados fóra da Egrcja ~ e nem toleram
diYisão de sOl:iedaJc chrrstã cm varias seitas· nu
dc11omina1;<ícs. Em c<.1Ja cidade os christüos formam uma 1111ica Egn.: ja e nem se encontra vestígio
<1lµum de divisúo :i.
)
.
. .
.
.
( orem as varias ·.~reias umam-se entre s1 nos
varios logares, Cllmo 11 moslrnm as lettras apostolicas~ e Iodas ohcdcL·cm <Í mcsmu auctoridadc dos
Apostolus cm matcria de te ou de discipliná :1 .
A ellcs tocava rcsol ver todas as dittlcu ldadcs,
como se \'e do Concilio .lerosolymitano, e principalmente das cartas de Paulo aos Corinthios. E
na verdade tinha-se dicto áqucllcs: "Ensinac todas
as nações~ ensinando-as a observar Iodas aqucllas
coisas que cu vos mandei. . . 1i1du aquillo que ligardes sobre a terra será ligado nos céus 11 4• E obrando assim cumpriam o preceito do Senhor. L1 )µo .
nem Christo nem os Apostolns admiltl'm Jivis;'lo

,

1

1 Ohsc.:ro autcm ro;. fralr\!s, rcr nl)mcn llomini llO>tri .lc
su Christi. ut idipsum di.:ati s omnes, t.:t 11011 únt in vobis .( dti.snu
ta : sitis autem rerfecti in ende111 .-e11.rn cr m ... iJt'111 unte11ti.i. Si
gnifi.catum cst ... quia contcntioncs sunt inte r ,·os .. Dirisus es

,... -I

IV, 3:! .

,\\ulti1udi11is ,·n.:d1.:11tirn11 cral

t11r 111111111

c'I

,1111ú1.1 1111,1 . ..

kt .

1 ; l <."n" 1. ~.
Isto mesmo advertcm ·no algtins prot..:srantcs como v. ;.:.
ll'. lock na obra L1~. \· .Hrmdi cd!tada pelo ( :. (;ort·. p. :117 : • T rà ..:tJnJo .:om a~ l·.gr.q<is pur dlc lunJaJ;i, ."a LIIO rcivmdic·a paru s i
..:omo Apostolo o •llrcllo ahsolu10 de· c·nstnar ;f~ tradiçr?es, d..: pu .
111r, dc.: pcnloar t:_i.;•11crn'.tr: l(_ualqucr l·:gr.:fajH>Jc punir u~ indt .
;wos ; mas as v;1nas cgrl'J<I' 11:10 t.,;c:m d1rc1t11 e obrar indepencfo 11 .
t~m~nti: umas das oulra~ ; e _:~ssim nüo se p<.!rmittc ;! Egreja Je
Connth1os o obrar como se tora cabeca de toda a communidade
christã ou _Gentili.1· ec~lesiae:_ devem ohservar-sc as tradiç<ies que
"1gornm noutras c~rcia~. pois sobre todas as q.;rcjas cst;í cmincn:..: 0 unirn corro Ja Egn:j ª''1
Docct.: umncs.~cntcs ... do,·.:ntc,; ~· ris '"n·:rrc.: 011111ia <Jllac.:umquc.: manda vi ••)hts ... <_>11,11.>c11111q11t• lo ,; .:ah:nlls super tcrr<ttn
l! runt hgata ct tn ,·od1s.
Theolo~ia l>o~mafica-\'ol. ::."
l:.!

..lt'I . XI. :!~ : XIII,

1
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da Egrcja cm seita, mas 4uercm que ella seja uma
na unidade daje e do regime111.
0
1 18. :z. Pela tradição. Os Padres desenvolvem
(Offi maior clareza a doutrina da unidade da Egreja pelo decurso dos scculos, principalmente quando apparecia occasião cspcl'.ial de o fazerem, v .
gr. quando os Gnosticos, os ;\iovacianos, os Donatistas fazem nascc:r divisões. Comtudo, logo desde o primeiro dia, se manifesta o caracter essencialmente exclusivo Ja doutrina l:hristá que regeita
toda a heresia ou erro na fé, (Omo gcrmen que
potKO a pouco se dl!scnvolvc ~.
(1) De S. lgnaâu püdc dizer-se, que a unidade
da Egreja, mediante a au\.·t oridaJe episcopal, e o
objecto principal das suas exhortações J_
(l) Ireneo falia mais explicitamente ainda, quando ensina que só na Egreja p1)dc encontrar-se a
salvação, e dando a rcwa pela qual pôde discernir-se, se alguem possuc a mesma doutrina e se
está na verdadeira Egrcja, a saber, a união com
Roma: <•Porquanto a esta Egrcja etc» 4• (acima n.
88). Segundo elle não ha orthodoxia, senão no consenso com a Egreja Homana ; mas a heresia é um
mal pcssimo e os hereges s<io os primogenitos de
Satanaz.
(C) Tertuliano comparou a Egreja á Arca, fora
da qual não ha nenht~ma salvação e ensinou que
não faz parte da Egrcia quem não recebeu toda a
1

Este argumclllo cxpiíc-no dara e valentemente Le,fo

Xl/l, cit. Encvclic.
i
Isto cóncc::dem-no os historiadores Protestantes que attendem mais á verdad~ .do ~uc aos prcjuizos, v. gr. P. Schaff,
Historr of thc Chmuan Church, mi . li,~ S:J, p . 137; ~ 1 7 1,p~
50<1; d . p . 514 .
•
1
Referimos ci.:ima al,.1ms d ' c~tL'' tntos •JnJc falla111os dos
Bi:;pos n . (.o.
~ Ad han.,: cnini cc,;· lc~iam, etc .

1 í9

doutrina, ensinada pelas Egrejas apostolicas princialmentc pela Romana 1.
·
'
(C) As mesmas (.oisas ensinam Clemente Alexandrino e Origenes, o qual enun~:inu o principio: «Fóra da Egreja ningucm se salva '!, isto e. fóra da
Egreja visivel 3 .
•
(C) Finalmente, Cypriano, prim:ipalmentc no
tractado da Unidade da Egreja (n. 23) expõe darissimamcntc a necessidade da unidadé da fé e do
regimen, cujo centro e principio é a Cadeira de
Pedro : cc Ha um Deus e um ( :hristo l! uma Egreja sua, um povo seu, ~npulado pela gramaça da
concnrdia na u nidadc do ccfrpn. :'\fio p<ídl! destruir-se a unidade, nem 11111 1.:orpn separar-se pda
Jijuncção dos mcmbrosu '· N'outro logar: "lJma
Egrc_ia fundada por Christo Senhor sobre a Pedra,
ori~em e rasão da sua unidade" 5 . (Ep. íº ad
.Jem). E n'outro lagar: "Não pôde constituir-se outro altar ou saccrdocio alem d'um altar ou d'um
unico sacerdocio" 11 . (Ep. ,tn n. 1 5).
Podiamos apresentar muitos testemunhos de
SS . :\gostinho, .Jcronymo) Chrysnstnmo e outro:-1)

1 . Si Dominus Jcsu.s Christus Apostolos misit acl pracdican -

~um, alto~ non esse rcc1p1_cnJos. pracJ1,·,1tores, quam Christus ins-

t1tmt; qu1d aurcm rracd1cavcrint. : . non ah ter probari nisi per
casdem _ccdesrns, quas 1rs1 Apostoh conJ1derunt ... ( T.•rt11l., de
pracscript . , e· . ~ 1.
2
Extra ccdcsiam, ncmo salvatur
3
.
Cn_us Dt:us est et ui:ius Christus, et una Ecclesia ejus et
pleb1s ~~na .rn s_olidam corporis umtatem concordi:ie .~\utino copl!l~ta. S-.;mJ1 _umtas non potcst, ncc corpus unum d1sc1d10 compagims separnn.
i
Una Ecclcsia a Christo Domino super Pctram origine unitatis et ratione fundata.
• Aliud altare constituti aut sacerdotium novum fieri praeter unum ai tare et unum saccrdotium non potest.
1
Por;iuonto, como o. cc?nfe~sa Schajf, ob cit. p. 169-70,
os Pa~lre~ _nao cstahclccem d1stmcçao i:ienhuma entre a Egreja visivel e mv1s1vel, mas ~econhecei:n uma ~~re1a, aqu ella que verd<tdeir<1 e actualmcnte cx1stc•ou a l-_1>rc1a v1s1 vcl.

http://www.obrascatolicas.com

1
CAl'ITUIO l
DA IN\'ENÇÂO l>A v ..:RIJAOF.IRA E<:t!E.IA DE C.:HRISTO

Padres, porem nin~ucm püde pdr cm duvida o sentido das suas palavras. lnnumeraveis schismas e
heresias, que foram cundemnadas pelos Padres e
pelos Concilios mostram daramcntc que toda a
opinião privada que se afa:-.ta Ja doutrina da Egrcja, que toda a dcsohcJicncia ü sua auctoridadc, tóra
alheia ao espírito de Christu 1.
Aqui tem applica\áo tudo '-]llanto dissemos na
thcse sobre o primado para provar, como a scpara~ão da Egreja Humana foi sempre considerada
como heresia e schisma, e scpara\iir> do corpo de
Chri~to, que é a F~rcja.
Nem jümais, 11<1 (()11dc111110.11;úo das heresias~ se
faz distincção entre as que comhatcm os Jogmas
fundamentacs e mfo lundamentaes: nos primeiros
scculos, uma tal Jistinc1.Jio era inteiramente desconhecida. Tambem nunL<t tinha sido negada a necessidade da unidade cxli:rior e visível, fundada
na auctoridadc, até no tempo da Reforma; e os
proprios Reformadores sentiam que iam de encontro á tradiç<ío unanime, '-JllC bastava a unidade espiritual, como hoje o "·ont'cssam 11111itos prote:;;tantes :.
TnJos sentem •l'll' a 1111id;1de e llL'~<.·ssaria, pnrém. sc~undo o :-.cu mud< 1 de fttllar, vl:-sc que ellcs abra~am a uniJad<.• espiritual como sutticicntc,
porque é impossível obter outra entre ellcs; como
se argumentaram assim: ª'midade visível demons_1 Phit1Hrio numera~ :-; ~cn: , 1 ,1~ Jlid<11la~., ~.!Ô .:hri~tJ5; Epi
phamo l:lo; S. Agostinho ií1'. 1 nd,1s estas herestas condemnadas
com a maxima severidade foram cortadas da arvore da Egreja e
pereceram.
~ Smyth, Thc lnJcpend~nt, :~Iu:H 18, 1894, p. 4-5; cf. bidependent, June 189+: the Rcunion ot <.nstcndom: Lord Halifax's
sreech: T.'Fnitl'. du . momk dm.:1il·t1, (''1r F . N.:wille: Fulton.
(h1·i;1ia11 l'.n1t\", Ncw-Ynrk , 1~'i -'. P- X •-· :,L·g ; n-. Sc/rie/J,<. in
pcrinJi;:o Chri~tian Lit1~r<1turc , ap t:O-:•q, !'-, 11-._ 1•.

rX 1

tra-sc que t: m·ccssnria pdo testemunho de toda <l
antiguidade ; por0m nôs nem a t(·mos nem pode··
mos tel-a; logo não e neccssaria t t
1 19 3. º A propria rasão 1los convence da neces-

sidade da unidade da fé e do regímen.
(8) Por quanto se Christo veio do céu, para dar

ªº:.; homens um corpo 1..'0mplcto de doutrinn, é difÍll..'il. J.c l,·onl.."ebcr L'Olllo lh1.: possam ser agrndan!Ís
as J1v1sõcs entre os discipulns que não pôJem harmonisar-sc entre si sohn.· as L"nisas que ensinou .
~;ío ha ninguem, ninda mesmo um mestre humano~ yuc não prevenisse isto, quanto podcssc.
(bl Como é que se (OIKiliam ;.t.s divisões, us heresias ou os s(hismas l:om o espírito do (hristianisrno que é cspirito de caridade e união!' Por ventura podcrü agradar 0.1 Deus e a Christo a Egrcja
composta de varias seitas, negando uma o l}llC a
outra affinnn :i
(G) Assim como a união é o principio da força
c d<1 fcomdidé.ldc, assim a divio,;Jo é musa de fi·aq1w,a e de esterilidade rn1 l·:greja; por 1..1uantc; 1rnJa e...;candalisa mais os fieis e os estranhos, e ns
afasta da pratica da rcli1.dão, do que a discordi~1
no meio dos christãos e ministros de vnrias seiws ~.
' l~a ;\Jorris, p. 1.í•1; /,.1tm1é, p. ~ ·
_ _ : Cfr . _l11depl'nde11t., Ahril 1•1, 1~l4' p. S; The bcaring of
l(ehg1ou,; \ lmty on the Work of Christian missions hv Rev . · G _
'/'. Cmrdli11
in the Wold's Pnrliami::nt nf l~cligion li 'r.- 1 - -,. . ·r11 ~
.
,.('h
.
'
.
, '
., ... '
~
rl"Lmion? .' rist(:nu?m ibid. p. 1:w1; !~'. l\lai•ille, 1.c Tt!moi~nagne du Clmst ct 1 umtc du monJe chrétien, p. mil ; J. Ful/011 ob.
,·it- P· 10 e seg. Por isso é permittido conduir com G. Dana
que _é ~rnito para desej~r a. unidade de todos os christiíos, porqu~
ª!~ao :_decente. q~e a 1·.greJa funda~a na caridade ~eja .°centro de
dissen.,.ao mtestma: b) nem u casa pode florescer, d1v1d1da contra si
me~n~a; t"I i:ie~ pode encontr_ar-se coisa alguma mais contraria ao
esp!rtto ~hristao do que ~ od10 com que se combate!ll entre si as
Y:mas s~Jtas : um tal esp1rito nada mais é senão o espirito do diaho, vestido Jo manto hypocrita Ja santidade (Apud Christian Li1tt>r.Jl11rt'. mar,·h 1S~)4, p. 14q•. )1 l'onde púdc colligir-se que os mo-
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Por isso deve regei/ar-se
syst~ma dos arL1gos.fu11damenlaes, apresentado p(
Ju1-zeu, segundo o qual basta para se effectuar
unidade 9uc todos os ~eis crêam as coisas que sã
nec~ssanas por nect.•sszdadc de meio, como é a exi:
t~ncta de Deus Hcmu1wrador e Redemptor, pc
virtude do qual podemos conseguir a remissão de
pcccados, a grw1:a e a vida eterna t.
. (a)_Por quanto é impossivcl descobrir estes 31
t1~os fundamcntacs; pois se a Egrcja os não deter
m~nar 1 como poderemos l..'onhcccl-os J> ".\lem na E~
cnptura n.cm na ·J'rndkç<i< 1 ha nenhuma regra
este respeito .
E pelo contrario todos os kstcmunhos mostran
qu~ urna tal distincção fôra Jescunhecida antes d
Juneu, e que de:em ser acce~tas todas aquellas ver
dades que cnsma a auctondade constituída po
Deus, porque para todé1s ha o mesmo motivo-o tes
temunho de Deus. Nem se di~a que devem ser tidos c~mo fundamen taes os artigos que sempre foran
rcc~bt:Jos po~ todas ~•s L·om1m111húcs 110/aveis do~
chnst~os; pois L{llem ~ yue hadc Jetinir qLiaes sãc
ns sociedades c/1ristãs e 110/d1•cis~ Serão os Socinia·
1 :w.

l

Corol~arios.

t
lr\VENÇÁO DA VF.ROAl>EÍRA EGREJA DE CHRISTO

J 83

1 ."

de
per.:ehem 11111i10 h t: 111 ··1 nc:··cºsi·J
I" um·J
l . rno s prn1es1a11tes
1
' .. _ •-iJ e t"
· ate , o ~1u.c: Iam >cm den1011s1ram quer os periodi.:o ,; (v. , R ·
of fite L/i11n·he~·1 yucr a.s a~so.:iaçlit:s e outro~ instituto~·par;"':~~
n.-1cnrar esta
1.:1
Ili , .~ppen
"'
d IX'
'
. urn<laJe
.
.
.
. .'ofr'1m1·
l. oi•' . ··1·1
~
. "OI
T
•
r

h~1 ~ seg: }, pn~c1palmcnte a ns~:>.:i1çãu ~ que preside Lord Ha~
l!Ja.t (CUJO d1s~urso sobre a tm1no chnsta London Tablet f b
~~~5, P· i:4.; march .'' 1 ~,.'i etc . N.a1:ex., Crise Religieuse 'p. e 6 ~~
1J) ·.E ponanto max1mamei:ite necess:mo que ns A olo Ístas c~
thohco.s mo~trefll q~1e esta unuladc S() se JH'.itle ohkr pefa au~toridade
viva e 111/all1vel_. pois :i uniJadt: dos rnrac11cs snppóe
"d d d
fe que requer infallibilidadc.
·
ª uni '1 e a
1
, • .
CI. Jurieu , Le vr:ii systl.-mt: de l'Eglisc, p. 1fiei; Traité de
1 .Eghs~, tr. VI, e . JI, p . .í 1 ~1 ed. 168H, omlc dir. : .. (!num esse Deum
t1ment1bu~ se rcmuneratorcm, unum esse Redempto
J · '
· ·
rem, et
esum
·sel1 Mess.1..º m, per quem rem1~-;1oncm
pc.:catorum gratiam
.· ~
tam aeternam consequ1mur, h1 sunt :irtkuli fun<la~1 éntalesu. ~ 1

nos, os U nitarios, os Liberaes que negam a Trindade, a Incarnação e a Redempção propriamente
dita, que devenfo ser considerados como chrjstãos?
Certamente que Jurieu o negará, mas affirmalo-ha o Synodo Luasanniense (a . 1857)1 quando declarou que são christãos todos aquelles que acceitam a Christo, ainda mesmo como mero homem•.
Nem valerá o. dizer que devem ser considerados
esscm:iaes todos os artigos que o gosto interior ou
a inspiração privada persuade que devem ser considerados como tacs: porquanto não tendo todos
o mesmo sabor, nem se inspirando do mesmo modo, muitos se convencerão que são accidcntaes,
artigos que outros reconhecem como csscnciaes.
(•) Ainda mesmo que todos os pontos fundamentaes fossem aú.:citos por todas as egrejas, n
Egreja não scriu aquclla sociedade propriamente
dieta que a Escriptura e a Tradicção descrevem como
um reino hem ordenado, m<.t..; seria um agrupamento informe de sociedades cm lucta umas com as
outras até se anathcmatisarem e matarem umas üs
outras, como o confessa o proprio lrcnco e se vê
evidcntcmen1c pela historia do Protestantismo. Logo o systcma dos artigos funJamcntacs, seja yual
fôr o modo porque se encare, deve rcgeitar-se.
121.

2.''

Nem basta o systema da via media:

Segundo esta theoria inventada pelos Anglicanos,
a unidade da fé perseveraria por meio da Sagrada
Escriptura interpretada por cada um, mas sob 3
direcção da tradi\'.ão e da Egreja. Porém a Egrcja
·- i -~~~~chrétien, c'cst celui qui se reclame du Christ» (Ap.
D . Martin llc l'avcnir du Protest::mtisme, p. 24); n'cste sentido
tambem o~ mahometanos e muitos Racionaliscas da actualidade
veneram a Christo como exempl:ires Ja virtude e <la santidade
ross:.tm dizer-se christãos.

http://www.obrascatolicas.com

. . ..,

1•
CAl'ITIJI o
)):\ INTEN<,:,\o PA VERl> .".llEIRA EGRF.l.l DE CHRISTO

n<lu se (onsidera intallivd, mas cumo testemunha S ·
K111'Cl do verdadeiro .s entido d.a Escriptura. quarn.
iiirnccc a íntcrpn:ta~iio admittida desde os tempc
dos Apostolos. l ~m tal sysll'ma t.•ra apresentado P'
los sei.Is patronos como a via media entre o Rom;
nismo e o Protestantismo 1, porém não se apo
cm nenhum fundamenlu nem resolve a difficuld;
de.
(1) :\ão se apoia cm nenhum fundamento, po.
quanto nem na L·:Scripturn nem na tr<.1dkção se c1
simw um tal pri1ll:irio Je unidade; mas muito pel
contrario vemos por toda a parte que se deve obc
deccr á Egrcja, quer docente quer regente, e pc
este modo se deve conservar a unidade. 2 .
(D) Não resolve a ditticuldadc, porque é muit
obscuro nem é facil de ver quacs os direitos da ir
terpretaçáo privada, e t.p1<1<.·s 1 1s da audoridadc d
Egreja.
Por esta razão a interpretw.,:ão privada seria
fonte de todos os erros~ assim como entre os ordi
na rins protestantes, e nem a E~rcja poderá cttica:1
mente corrigil-os, por isso ~JlW n'cstc systhema cll
não gosa de nenhuma infallibilida<le propriamcnt
dita. Porisso esta Via faíedia, na pratica, nada mai
1 Cfr. J. H. 1'lí<•wma11 . Vi a meJii1, lc.:t. V. p. 128; n ·csra obr
t·ncontra-se ma is larga cxpo~i ç:io d 'c ~ lé systema t' no pr e fa~·i 0 d
h'rceira edicão a st1 a r efu ta~· ao.
~ Para re futar este systhcma hasta trucr á memoria o qu
dissemos ,. respeito d o />ri111,1à" ou 11•1 tht!S<' prt·ccJente (n. 1 1.'i
seg.) ; logo que se reco nhece uma . auc toriJadc viva e infallivel
porisso mesmo cae por t erra a Via 1\fed1•.1. com.o adverte J . H
l\le1v11i.m: Po rquanto, ~efendendo ~·om n1111ta 1.ns1sten~ia este sys
thema, perturbou-se muito ~om as palavra' de S . Agosunh.o: « Q~1~
propter securusjudicat ork1s 1erra_nm1 hunos non esse qu1 se .d1v1
,font ah oi·h(' terra rum» (Lontr:i T·.p . Parn1c~1. I._ III, n . 2+); pois en
tendeu que com estas .Palanas se dcstru1a mh!1_ramcpte ~ ~y st~e
ma da via media, por 1sso mesmo q11c reconh<'cm alh um 1u1z vive
e infallivel. (Apologia, p . 117.)

scní do que puro protcstantisn:n. ou IH.'ccssaria mcntc se indinarü para o cathohc1smo.
lC) .Finalmenlt' a unidade lÍl' rt>sigimen d~sap
pareée por completo,. cn;yuanto ~1ma parte ~a Eg:cja seja qual fôr anttgmdadc d cst~ doutrma, fica
sc~1arada do c~ntro ~~OJTiélllO da untdad~, como se
vê pelo que acmrn dissemos sobre o Przmado .
r22. These Jl.ª : _-A êgreja l(omana e só e/la possu• a umdade da fé, de reglmen e de culto, segundo a intenção de Chrisfo. . .
.
.
1 :.d. 1 . " Prm•a-.w: a pnmewa parle: A l:!(l·e;a
Romana gosa da 1111idade.

(A) Porque a unida~L· consiste cm 1~hcdcc~·r em
matcrias q11cr de doutn.na_ qucr de r:eg~mcn, a at1ctoridadc suprema conslltlllda por Chnsto, <1 (!Uai
de facto reside no Pontifü:c Homano.
Mas os mcm1'ros da Egrc:ja Homana crêem todas aquellas coisas. que o S. Pontifice propõe para
crêr, e süo govcrnadc!s por cllc como senhor supremo de to~as as co.1sas, .e ;iuc taz no muni.lo as
vezes de Chnsto ; e isto e tao verdade l.)llC se algucm se atrever a resistir pertinazmcntc a ~sta
~ut.:toridadc 7 é LOnsiJerado não como cathol1i.:o.
mas como hercjc ou schismatico.
E assim existe a unidade de direito, isto e: e>
principio da auctoridade, do qual dimana naturalmente a unidade de fac/o .
.
(BJ Porquanto assin~ se c.umpre a pn~mcssa LlC
Christo : « H a vcrü um se 1 aprisco e um so Pastor»;
ou a palé.lvra de S. Paulo: ..J lma fr; um baptismo»; a saber, uma é afe, ·um o reg1me11, um oc-

rnlto.

(a) Uma é a/i!.

l_1<~rquanto todos os fieis admit-

tam ao menos 1mphettamente todas as verdades
rev~ladas, ensinadas por aquclles aos quaes foi dic-
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to: ccEnsinae todas as na~óes, ensinando-as a obs
var todas as coisas que vos mandeii>;• recebem
mesmos symbolos interpretados do mesmo modc
Quanto ás outras coisas que nunca foram dE
nidas como dogmas, ha diversidade de opiniões e
tre os catholicos, porém esta diversidade é om1
modamente licita e até necessaria, attendendo
natureza humana. i
Porquanto Christo ~lacr que todos nós crêamc
as coisas que a am.:toridadc nos ensina, e que el
mesmo constituiu, ma ..; sobre as outras coisas de
xou-nos omnimodamcntc livres. Por conseguint1
não teem motivo para nos objcdarem as controver
sias que existem entre os thcologos e diversas orden
religiosas; porquanto não versam sobre ma terias gu1
os Aposto/os «nos ensinam <1 observari>; nem a!
dissenções entre os varios membros : porquantc
estas, se são contrarias ª" espírito de caridade, nãr.
destroem a unidade essencial Ja fé; mas mostram
sàmente, que os homens não são perfeitos por fazerem parte da vcrdaJcirn Egrcja : o que todos
\'.onccdem.

(t) Temos tnmbcm unidade de regímen; porque
os ticis estão sujeitos ;_ws Bispos, no Homano Pontifü.:c; todos ohedcú'lll ü-.; mesmas leis geracs: e, no
caso de surgirem questôes, kmos tribunacs reconhecidos por todos onde podem decidir-se e har1
Docece omnes ~entes, do.-cnccs cos servare omnia quaecumque mandavi vohis.
l O que declara cxcellentcrn~nte .!. H . Newm1111, (Difficulties
of Anglicans, vol. 1, lect. X, p. i1; 1 e se~.) onde diz que as controversias en_trc. ~s v~rias escolas do~ theologos e !eli~osos.são signal do prmc1p1n ntal que se apossou .1e toda n l'..gre1a; p01s estas
controversias não destroem a unid.idc Ja fé, mas servem para melhor se entenderem os dogmas. 1.i? es!l! 11.>l(ar flOr inteiro, e d'elle
c!>lherás.como podem refutar-se as, Jifficul~nde_. nprc:s~ntadas 1><>r
F .•~artmeau na obra. The sca! ot Authrmtv m Reltg1on, Rook li,
e. 1, p. 132 e seg.
•
·

11-\7

monisar-se: e por este modo se observa uma ordem bellissima.
(C) Reina tambcm a unidade d~ culto : todos
admittcm sete sacramentos, nem mais nem menos,
e pela recepção dos sacrametilos,_ os Catholicos espalhados pelo mundo estão unidos como que por
um vinculo perpetuo.
Adoram egualmcntc a Deus por um mesmo
sacrificio e não obstante admittirem-se diversos
ritos, tc~1o's a mesma victima otfcrcóda a Deus,
immolado do mesmo modo in\'.ruento, e produz os
mesmos cffeitos nos fieis.
E todavia aquclla unidade não dcstroc a }ibc:dadc : porquanto a Egrcju H.omana, como Mac s~
bia acomrnoda-sc de boamente, cm todas as ...:msas'que não são detcrminada_s pelo. mesmo Christo,
aos varios tempo~ e aos vanos pa1zcs, ~ara que a
liberdade persevere sem li...:cnça, e a um~adc sem
tvrannia, o que alguns protestantes cand1darncntc
r~conheccm e admiram. 1
124. Objedam na verdade ~lguns pro~estantes~ que
a unidade da Egreja H.oman_a tôra r_1_>mp1da no tempo
do (imndt• Sclú.'>m,1 do Occ1dente ((j7X-14q), quando
dois ou trcs Pontífices reinavam juntamente: !
.
/frsp. A unidade da Egrcja foi, com _cilc!to, rompida
m.ifl'ria/mi'llfr n'aquclle_ 1~mpo, mas ~i<~ojormaln~mt~ •.
porquanto, ap~sar .dos t1e1s estarem J1v1~1dos entre do1.s
ou trcs Pontttices )tmtamentc, no entret<mto to~os retinham o principio fundamental e lormal d~ .unida~e~ a
saber, a suprema auctoridade do Papa legmmo, lasse
1 Assim entre outros, L. \V. Baco11, o qual 1~0 periodico
r.hristi<Zn Lirer.1t . • Octob. 18<)S, p. '.lo3, propi'>e aos ll1sp?s prote~
tantes, como exemplo a imitar, o modo de ohrar .da Egr~1a sathobca a qual se acommo<la por toda a P.a rtc ás van.as ~spiraçoes dos
p~vos cm todas as coisas que não dizem respeito ~s verdades da
fé, como pode ver-se nos Estados Unidos .da ":~e~aca.
,
· ~ Cf. Littled•rde, Plain Reasons agamst 1ommg the Church
of Romt: l .ondon, 1 ).(.<;(;, n. 8.'i, p. 1 ~14·

http://www.obrascatolicas.com

CAl'ITU 1.0 t

dle qual fosse, e no caso do l-'apa duvidoso a auctori
Jade do Corpo episcopal. • •
·~
Segund<> alguns, 1 a dei~iíu de l'rbano VI 101 con
certeza rnlida, quer por si, qul'r pela rectificação explici
tamente feita pelu~ Cardeaes, e por isso a anctoridad•
pontificia permaneceu em poder de Urbano VI e do
seus successon·s, duranie o schisma.
Portanto a 1111idadc foi ..:onsL'. rvada formalmente. por
que uma parle da Egrcjil adheria explicitamente ~Í t :r
ba.n<_> e aos seus succcssores, porém a outra parte im
p'1~·1tm11mlt'. emquanto l'stava prnmpta a obedecer ac
legitimo Papa. Porem segundo outros,~ a eleiciío de
l lrbanu foi ou pareceu verdadeiramente duvid.osa, <
porque Papa d11bi11s csl Pap.1 11111/us, a auctoridade stl
prema foi dcrnlvida <IO <:orp11 episcopal que ficou send1
o centro da unidade at~ que fosse eleito um Pontificl
com certeza legitimo e reconhecido pela Egreja univer·
sal.
N'esta hypothcsc pcrsc\crou a unidade lormal assim como persevera na vacancia da S~ Apostolica' por
morte do Pont1fice.

formal com o supremo Pastor, sobre a qual como
fundamento, foi edificada a Egreja para que fosse
o centro e o principio da unidade.
Ha entre ellcs mesmos varios patriarchaJos independentes, e na propria egrcja russa ha muitas
seitas, até mesmo numerosas, yuc só pela força se
cohibem: falta, portanto, a unidade de regímen. 1
1 :tli. (B) Nlio entre os Proteslmtles. Por4uanto
ha <hJlli seitas innumaavcis, diversas entre si qmmto áfé, culto e disciplina. 2
Digam o qut: disserem al~uns, que ,·cem a impossibiliJade Jc (011 .... c~uir al~uma Ulisa melhor,~
a unidade que ,.if(ora cntrc cllcs, se alguma ha. l;
inteiramente insutfü:iente, 1 1.:m vista do que fü:a
provado.
Porquanto nãt> existe entre os Protestantes o
principio de unidade instituído por Christo, que e
o Primado; nem existe unidade material, pois as
scit<.1s andam cm. ltKta umas com as outras 1 não
-. . ---- cJ·q;:;-c claramente mostra To11dini, oh. cit. e. 2-3, r· 11G

125 . Prova-se a ultima partl': S,) a Egreja Romana tern a unidade <'.Hl'llCÍa/.
·

Porquanto st'> cst;í sujl·iw, l)Uanto ao ma~iste
rio e regímen, a um pastor, a quem Christo' 1.'.0llfiou o cuidado de ªl'~tsn·ntar a .-; ovelhas e os \.'.or-

deiros.
E na verdade, a unidade não se encontra nem
entre os Gregos nem entre os Protestantes.
1A) :'-lão entre o.s Greµos e todos aquellcs quL·
negam o magistcrio do Pontifkc Romano.
Porqur111to. ainJ<t que entre clles houvera unidade material, 011 11111 lCrto L'onscnso sobre as prinL'ipacs verdades reveladas, falta sempre a união
Ita S. A11lot1i11us; U.1/lerini, l lc potcst. S. Pontif. apltd ·\ [1.
11; p.
07.> e seg. ed. 186~.
2
Suare;, de ride, di,;p . X, sc·c·t. VII, n . 1<1; Bellarm . o b . ..:ir.
1. li,'" 19, n. 22 .
1

J!l~e. Thcol. Cur~. II 1, p. 1:{75 e sc1-:.; llouix, de Pap;!, vol.

e scg.

'i
Isto me:-.mo mostra-o AlmTis. oh . ..:i1 p . 1.'3-1 ~4í pois diz
que : 1~ ,·ari :1s ,..citas dos protcstantc:sditlercm pela constilUi~-.fo.
lu .:11//0 e l'Cla Jo11tr111<1. Pela co11slit11iç.in; rnrq11c <IS Eris..:opah« 110 ;. admit1cm qnc" au.:toridadc n; sidc 1111,.. l•1spos, ao pas,o qu e
q:; 0t1tr0s ,·01..:l'dcm -11:1 :10 I'º'º• e este~ disputam uri,.. com n,.. nu
1ros ::-uhrc a exlcn~-;io da <111.:toridadc confiada á piche e sobre•>
modo com<> dev~ ser <.icle~ada aos ministro_s; pdo ndto, ;1dhcnn
do uns a .:crLas formulas lithuri,;1.::as. e re1-:c1tando outros todas cs ·
tas formulas; e pela doutrinu, porisso que os Luthcranos, os Ca~ ·
,·inis1as e Arminianos, não ,..,·, Jilli:rcm suhstan~i;ilmenle cntn: s1:
ma s c:;tiío divididos cm varias :,,·itas, e Sl' viío di' idimb cad;1 vu
mai,... <._luaillo ao mm1ero e diversid;iJ..: das seitas na ;\mcri..:a,_dr.
Cczrroll, Th•: Heli;.;iou> Fure<: of tht: llnited ~lates, lntrnductton,
sect. !li.
l
P . Schaff, The Rcunion of Christcndom, Parliament of

rl' ·

•

Rclig., p. 1192; Iii1.n1•', ob ci1. p. 15 ; Evangelical Alliance, 1873,
di\'ision II, p. 139.
.
.
.
~ Cfr. Mo1-ris. pp. 1 <;-~, 1 ()o ; Shields. The ·H1st0r1c Ep1scopatc, i\c "··)".o rk.~ . 1~14, Pí' · 1 ::, (,.!e :;eg. : O~r1sti. 1n Liter.1/ . • ~ar~h
1:';r_1.f, rr· T.\'.', t.>S; /11,f<"J'<'H •frllf, apnl H!, li•, jllnt' ·n , 1:-;o-l ; f. . ."llf,r1•i/ic. nh. cit. l" '.1'.I ct..:
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{)A INVEN<(ÁO DA VERDADEIRA EGREJA l>E CHRISTO

só emquanlo ás coisas accidentaes mas tambcm
quanto ás que consideram esyencia~s, como se vê,
~~s que se expõe~ cm todas. as to?Dtllas em que
!01. proposta a umao. :\s varias seitas sempre rcge1tam alguma proposição, porque deveriam dar
de má? de alguma coisa que estão persuadidos ser
essencial ; nem até agora se acharam pontos cm
que todos podcsscm entender-se '
E não. ha sómente divisão cm seitas, mas tambcm ha dissensões nas proprias seitas quanto aos
.
'
pontos csscnc1aes, v. gr. quanto á divindade de
Christo e ü distinl..'i;úo das pessoas cm Deus.~ Nem
a mesma u11idade espiritual cm que por tantas vezes falia~, nem ~ssa 0 L·o1~s~rvada entre cllcs: por
quanto nao ha somente d1v1siio, mas ha tambcm
011posiçáo entre varias seitas. :1
Não só não ha unidade nenhuma, nem a pode
haver nunca. Que todos os seus cxfon.:os haviam
de ser vãos, já no scculo XVII o procl~mava bem
alto Bossuel, e os acontecimentos confirmaram as
suas palavras. Formam-se novas associfü:óes v.
gr. a Alliança Evar~gclica, a Allian~a das Egrejas
Reformadas, propoem-sc novos meios de conseguir a união tão almejada; e tudo sem resultado
nenhum, 4 e até, segundo alguns protestantes~ sem
Cfr. .\fm·s~all, Comcdy of English Protc~tantism; fndepende:r, 1894, pass.1m: '" gr: march 1, ll, 15; april ~ 2 , 19, 2ti.
Cfr. ,\!orr1s, p. 1h. _G•.Godet, ~hinkcr. February 1s ;.
. 3 Morns, p. 259; E Nav1llt•, oh. cu. Í'· 406. Porisso 0 9povo
embirrado com razao com tantas contradicções e sem poder e .
tender porque ha tanto.s :';_:vangelho~ diversos, abandonou de po~ 
co em pouco toda a ~cltgtuo,como o mlvcrtc o erotestante de Wette, apud Treacy, Tributes of Protestant \Vr1ters . . . New-York
1885, p. 227.
'
4
• Cfr. Many voices conccrning llr. Shicld's Book apud Chris.
tian L1terature, March 1~; Th. ll. lVeil, The comprehensive
Chu.rch, New· V:ork, 1879, Prefa~·e ; /iufrpe11de111: March , 8 1 i
~pr~I •;i. _•9, :!.I•, · 1&,1+_; F_. ~-ield Sp,rldi>ll{, Thc World's t\~cs·t:
?'ievo,.)ork, 18y8, p. J-" ..p-4; .- -Vcrti•mbcmo que cscr~vemoseni
1

J ~H

alguma esperança de attingir o fim suspirado. As
divisões não diminuem, mas pelo contrario augmentam todos os dias, • e se se forma alguma
união, esta é quasi sempre contra a Egrcja Humana.
Ainda ha pouyuissimo tempo algumas seitas
cvangelicas na Inglaterra, a saber, os Baptistas, os
Congregacionalistas, os Methodistas, os Presbyterianos e os Christãos Hibfü:os (Bihle Christians) receberam um Cathccismo commum, publicado cm
Londres no mcz de janeiro de 1899, cm que se podem encontrar 52 respostas que contccrn a summa
Jas coisas yuc são um1mtmm1entc cridas por estas seitas, para yuc, (orladas as varias diffcrcnças
yuc as dividem, tenham um symbolo commum.
Optimo conselho, na verdade ; porem passados
poucos mezcs foi logo por muitos abandonado.
Porquanto, a darmos credito aos pcriodicos que
emittiram o seu juizo sobre este Cathccismo, muitos, até mesmo d'aqucllcs que se dizem cvangelicos,
regei taram esta summa de fé; uns por menos completa e explicita, outros por nimiamente breve e
vaga. E nem admira: pois isto não é mais do que
o excrci1:io logico do juízo privado 2 • Resta portanto uma unica conclusão que se deve seguir: todos
os db1cipulos de Christo Jcvcm reconhecer a auctoridade d'aquellc que pelo Mestre foi constituido
pastor supremo de todos 3• E' isto o que ensina a
Vacant. Dict. de Thcologic nas palavras Allim1ce Evangelique, Allimzce preshytt!ri1!11nc.
t
E. Naville, oh. cit. 101.
!
Este cathecismo tornou-se do dominio publico em varios
jornaes de Inglaterra, e na America em Nev York Sun, jan. 3o ;
quanto aos varios juizos sobre ellc \'ê Literm:_r Dil(est., ícbr. 1 1 ,
18, march ·h 18()•).
1 Cf. .4. P. M.1rsl1.Jll, Rcuníon or s1,1hrnission apud The .-tm~r.

Càth. Q11arterty, O.::t. 1893.
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Escriptura; é ist.o u y~1c. seguiram ?s Sar~,tos. P~
tores, doutores illustrtss1m~ls e opt1mos <~hnsta4
de todos os tempos, e assim todos se uniram r
vinculo da caridade, que ditfü:illimamcntc se co1
serva onde faltam a uniii< 1 interna da fé e a unid;
Jc externa do regimen.
.
E nem se perdt.: a liberdadt.: evangchca: po1
anto ainda m<.!smo sob o r1..:gim<.!n .do suprem
l 1ll
•
1
..
.
pastor,· vigora o a~horisn~o : " n ~c...:cssar11s um ta:
111 dubiis lihcrtas, 111 ommhus cantas"' .
~ 1l. Da aposlol ici da de da Egreja.

1

lnvestinarcmo-. Ires pnnlos: () que se entcnd
por apostolicidade!'
ª. l·:~~·l·ja de Christo de'"
ser apostolica :• Se so il l·.;.;re1a llomana e aposto

>·

lica :1

•

•

,

•

•

Nucão
de aposloficzdade.
A Egre1a diz·
,.
.
se apostofü:a~ se t<.!m a st_1a ongt.:m dos . -~postolos
Distinguem-se tres espcc1cs ~e apostohc1dadc: dt
.,....
.,
1 -1 · 1 .

~

doutrina, de missão e de so1.:1edade._ Pos~me ªP?S·
tolicidadc de doutrina, aqul'lla Egrc1a que ens~~<1
a mesma diiutrina dC1s Aposlolos; l<..~lll apostolt(t·
dadc dl' mi.<iisâo ou 1.k llllclol'idddc, quando <hp1cllc~
que tem 11 'e lia a lr;unw míssúo ou excr(em andor.idade, a obtiveram do~ ~\pnslulos, por nma scn.L·
Jc•Titima e não intcrrnmptda de pastores; apo?tolicidade de sociedade é i.h.luclla pela qual a sociedade hujc existente ~ a mc..,ma q11c tunduram os
.\po~tolo~.

E na verdade, e cv1dcnh.: que hu apostolici- ----·-!' ' Bcltarm .. de Concil. ct Ec_-lcs., l. 1~', e. ,8; Regnier, eú.
~p 3:i-t e. ~e"., J.'<9 .c scg;. ,\lurr.~,-, ,!isp. XH, vol:IJ, p. 1~."
"~ 1gne,
. ru"'ére
·
- •
·ev ·x41,· Jr
~.,. .
nn.:? 58-)
1, <·o<•~• , \·1cr,_.1 t ·li t.l, nn:,~ 1.~. e ~o·_,
5
;_r~~i' 'l· <i' a . ~ ; 4. v11; a . ) : A1i/11t'r. oh . .:1t., kt. :!8 ·'.!•1 ; P. Ke11v - n., :l3J ,e ~t:f(·i p l'SC I!• nn. ~·,•1 ,•• 'l'f\ ... ·1.'4 t·. ~""
· Tep•f. 11. +f'I
ricl.-,
º1?'.'
1
1 1,1t.1 "'·V,·
e ,;q;.; Spalding, lcct. \111 i ,'\,· r.111 1 • o"

"l· .

1

dadc de sociedade, se se demonstrar a apostolicidade da misse.lo e da doutrina. Do mesmo modo existe apostolicidade de doutrina, se se demonstrar a apostolicidade da missão, se com ctfcito se
encontrar n'alguma egreja algum corpo de pastores que Jerivam dos Apostolos a missiio de ensinar e de reger :.porque aquella miss<Ío, como acima se provou, traz comsigo a infollibilidade, e por
isso, sendo verdadeiros successorcs dos Apostolos,
ensinam ínfallivclmrntc aqudlas coisas que Cbristo e os Apostolos ensinaram. Vemos rw verdade
nos Padres dos primeiros seculos como S. lre11co, 1
que a apostolicidade Ja missão feira considerada
como testcmunlrn da apostolicidade da doutrina;
e, na verdade, pura conhecer a v<.!rdadcira doutrina dos Apostolos, mandavam confiadamente os hcrcjcs para aquellas egrcjas, cujos pastores eram
com certeza successores dos Apostolos.
Bastará, porlanto 1 provar a apostolicidade da
missüo. Alem d'isto, a necessidade da aposloli1.:idadc da doutrina e por todos admittida; porem se
realmente existe cm tal egreja, examina-lo-hemos
')Uando tractarmos de cada um dos dogmas.
12~. ·. ?." These t .". J(averõaõelra êgr1ja õe Cqris-

fo deve enconfrar-se a aposfolicldade da "lissdo,
ou devem haver pasfores áolaõos õo poder de ensi11ar e reger áerivaõo dos fiposfolos.
· Hisloricamente e certo, theolvgicame11le <.; de f<.',
segundo o symbolo de Constantinopla ;1çima Litndo .
1 29 (A) A thesc segue-se do que se disse sobre
a perpetuidade da miss<ío dos Apostolos.
t
Quapropter iis, 4L1i in Ecdcsi;i s1111t, prcshytcris obaudir c
oportct, his, qui succ1>.<simw111 h,1b1•111 ab :!posto/is. sietH ostendimus, qui rum episcopat11s s11cce.1·.1·io11c· clwrism.11•1•ritatis certum scc undum pla-.:itum l'atris a.:.:cpcru111: rcliquos 1·cro, 4ui absistunt
" princip;iJj suc,·cssione, ct ,qt10.:un11.p1c lrJ,·o ,·ollií(llllt, suspectos
hahcrc.,. 1.'\,lv. lla.:rcs., 1. 1\1, ..: . 2<i, n. :.u
Theol•1~ia Do14111atica-Vol. 2.~
1 :>
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(1) E na verdade, Christo deu aos Apostolos,
e só' a ellcs e aos seus leµitimos successorcs, o poder de reger e de ensinar a Egrcja: c1Assim como
meu Pae me enviou, envio-vos cu tambem ... Ide
portanto, e ensinac todas as gentes ... Eis que eu
estou comvosco todos os di<.ts a te ú consummação
dos seculos» ..\fas segundo S. Paulo ninguern pode legitimamente pregar o Evangelho se não fôr
divinamente enviado; porquanto depois de descrever a unidade da fé diz: "Como crerão n'aquellc
que não ouviram:• Como ouvirão sem haver quem
lhes prégue :• J·.: como pregarão se11ãu forem mandadas)) 1 1 Logo ningucm pode legitimamente pregar o Evangelho se não receber um tal poder dos
Apostolos, quer mcdiata l}lll'í immcdiatamcntc.
Porquanto apczar dos modernos pastores estarem muito distantes da origem do christianismo, a
sua serie, se são lcgitimns, deve ascender até aos
Apostolos, os guacs sósinlws foram os unicos que
receberam directamcntc a missão divina.
(8) Isto mesmo se conlirma pela praxe dos Apo:;tolos ; porquanto dlcs f1 >ntm n111i sollicitos de, quando fundavam egrcj<ts, deixarem alli bispos e prcsbytcros, aos quacs conferiam o poder de ensinar e
r~ger, que depois devia ser transmittido aos outros,
como acima demonstramos (n.º )8). Por isso os
Padres si) tinham como lcgitimos P~tstorcs os qL1e
estavam unidos con1 os Al'ostolos; assim v. ;;r.
Tcr/11/ia11n es(TcYia a n·-.1,l·it11 do-. hcrcjl's: "Puhliyucm a::- orii;cns lia.-. :--.u;i:-. q.~rcja:--., dc~cnvoh am a
ordem dos bispos ele lllatH:ira que decorra desde o
principio succcssivamcnte 1 dL· lnrma que o primeiro
Quomodo credent ei qn .. n1 nnn ;111d1ernnt ; Quomodo audient sine pracdicante ! Q11m11od" ,.,.,.,, p1-.11·d/f,1b1111t 11isi mittmttur 't Rom., X, 14-1.i.
t

1 ~·1:i

hispo, tenha tido por auctor ou antecessor algum
dos Aposto/os ou varâcs apostolicos, o qual comtudu
tenha perseverado com os Apostolosn. 1
130. (8) '.\cm para a apostolidadc da mis.são
hasta o poder de ordem, mas requer-se o puder de
i11risdicçãu. Porquanto a ordena~<io confere na verdade a aptidüo para fazer umas certas coisas sagradas, imprime caracter indclcvcl e sempre validamente transmissível; mas para legitimamente exercer esta aptidão requer-se jurisdicção ou verdadeira rnissüo dada por aquellcs que são succcssores
Jos Apostolos e que nflo pode conservar-se ou
transmittir-se semio depcndcntemcntc do corpo dos
hispos; porque alii.is poderiam constituir-se muitas
auctoridadcs inteiramente independentes e · indefinidamente persistentes e assim se quebrariá a unidade da Egrcja. E por outro lado Christo não conferiu aos Apustolos auctoridadc cm separado mas
collectivame11le, emquanto formavam um unico collcgio. sob Pedro, •,:entro e cabel,'.a ; logo ninguem
pude reter esta auctoridaJe senão ficar membro
d'este collcgro sob o rc~imcn de Pedro e dos seus
successorcs.
Por tanto '-!llem se afl'asta da obeJiencia do
Pontifü:c llomano, pode ser punido com a privaçâo da jurisdicçáv, nem pode retcl-a senão por consentimento implícito ou explicito do Vigario de
Christo.
!''este sentido escreveu judiciosamente S . Cypriano : "Logo .. _. quem se separa do vinculo da
Egrcja e do collegio dos sacerdotes 1 nflo pode ter
t

EJ;rnt ergo

ori~incs

ecdesiarum suarum, evolvant ordi-

nem episcoporum suorum, ita per >llêêessioncs ab initio decurrentcm. ut rrimus ille cpis..:opus. ,1/iq111•111 l'.I" .lpostoli.' i·c/ .1pvslo/icis
1·11·1s.

\ .:J

qm f,mwn

n1111 . lposto/1s )'<'l'St'l'1'1·,n·<'l'it,

illl\C_.\!,~Ofl' lll .
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hahuerit auctorcm

C.\l•fTUl.O 1

o poder nem a honra de bispo, aqucllc que não
quiz conservar a unidade nem a paz do bispado 1.
D'isto se segue egualmcnte que a communflão
eom o ce11lro da unidade hasta para obter a apostolicidade. Porquanto residindo a plenitude da aucroritfadc apostolirn na L'abci;a m1 no Pontifice Romano, como acima o Jemonstrmnos quando faltamos do Primado, qualquer t·:~reja unida l'.Om esta
cabeça, participa por isso mesmo da missão dos
Apostolos. J\üo se requer por tanto que qualquer
pastor possa mostrnr que rcL·chera a sua missão
t.los Apostolos, por uma serie ininterrupta de pastores, mas basta lJUe pertença tiqucllc Corpo de
Pastores que descende dos Apostolos, para estar
unido com o chefe supremo Ja Egreja. Por isso
tambem se alguma Egreja perder a sua apostolicidade pelo schisma ou heresia, torna-se novamente
apostolica, se se submetter ao L'cntro da unidade,
porque então fica li~ad<1 l.°<)111 a Sé Apostolica.
r 3 1. 3." '/71ese //. ..J'/' êgr•ja lfomana, ~ só 11/d',
i aposfolica pela aposloliclõaõe da mi$são.
(A'i A Egreja Ru111a11a eapostolica.
p(;rquanto a t·:~reja Romana foi fundada pelos
1\postolos Pedro e Paulo~ e adornada com o seu
.<.angue. Por outro laJo os Pontífices Romanos, sul'.cederam ao B. Pedro na Sé Romana, e sem intcrrup~üo, como consta evidentemente de documentos historkos. 'ás já referimos nlguns quando tractamos do Primado. A4ui hastarü accrcscentar algumas poucas palavras. Tertuliano foliando das
cgrcjas apostolicas, diz o ~;cguinte sohre a Egreja

.

.
~.
r>A 11,\·' f.N~: . \o 1> .\ VER!>.\uEIRA E:;IH'. JÁ l>E CHR1sro

1)

t
Qui ergo ... se ~h E.:clcsiac \'in.:ulo arque a sacerdotum
collegio separar, t:piscopi nec pctestatcm pote~! h:1bere nc.:: honorcm, qt.:i cpis.::opatus nec unit_all'm tcnerc \lllnit nec pacem . S.
1;vpria11 ., Fpi't . ~·~ ad 1\nlonwn11m, 11. ~ . ~.

Homana: • ((Se cstüs visinho da ltalia, alli tens Rom_a, onde te?Jos sempre á mão uma auctoridadc.
Ditosa Egre1a esta! na qual com o seu sangue os
Apostolas
derramaram
toda a ·sua dotitr·1na• · e·
,
.
noutro togar(~. 32) suppõe manifestament
' .
. ....•.. ~ d .. I> . .
e que a
su~l.c~sao o... onttlKes Homanos não fôra interrompida ~desde
o. tempo de Pedro. Do mcs. 1n o modo fa li a S. Agostmho:
uConscrva-mc na F rc'a .1
dc·>s saccr
· · d otes d a propna
· Sé de_gPedro
J '
.S· l1c l.·c s.·s·~1c>
,
Apostolo, a quem o Senhor entregou as suas ovelhas., para
apascentai-as,
até ao Eniscopado
J)rcsen.,
..
t
tc ". - 1 e mos com ctlc1 to cuidadosos cath·1logos :1
d
'
. , on~ ,cstao n~m~c_raJos to~os os Pontificcs que tccm
OLLUpado ,1 Se Apostolll'a desde o proprio p d
até L~~.º. ~~ '.' _f~lizn~cntc reinante. Houveram a~g~ ~
•.nas 'czcs SLh1smat1cos l)Uc tentaram l!Sllr•'"' . .•
J · d
'
· r .. r ,1 L•lc.'ra e P~dn~, L'Omo foi \lovaciano no scculo krL·e1ro ; porem foram repcllidos pela Egrcja. Do mesmo modo, no tl'mpo Jo schisma Occidl'ntal Ju\'iJm_i-sc qu~t. dos varôes que se diziam Pon'titiL·es
sena o leg1t11no sucL'cssor Jc Pedro· 4 flOrc~nl t . --'·'
~
.1 . . .
'
0U11
a 1..1llVll H lc>1 tirada
pela auctoridaJc lc11itin"'a
· ·t
.
l"I
,, 1 Is o
p~ 1o co1po ep1sL·op.:1l rcunido no Co11L·ilio Constanoe11se.
1-, nem,
durante o ·schism·1
se. .l'"•·detJ
· ·
_
.
·
,, .
.
<1n11ssao apostolica ou a jurisdic~;iio; porque um dos

1

1

•
Si haliac adja,·c,, hah..-s l<omam. 11ndc uohis , uo u •.
.::turl[a,; pral.'SI() est. hta •111an1 frlix Fc,·lns·1.1 • .. 111· 101 .1 qle ·11! ·
.
A
• 1· .
.
·
.
· ~. • · ~
.1111 , o.::tn n.1m posto 1 •Um san~umc suo ludentnt T•rlul/ te p
·
.:: . '.>(i.
• '
., <
raescnpt .

~ Tenct (ml!) in EL-_.:lesi:l, ah ips:l sede Petri Apost 1· . ·
p:i-;c.:11d:1s ove' suas 0<>11111111' .:nmmend ·1vit ll'•'UC' ·•d
. o t, L u1
j · • :u
. ..• . . · .
, ·,
" pr.1e~entem
, '
1
ep s.op. ,11.m, ~u ...... e;s1<1.sa<cr,01111n
. <.ontra ep. M~nich. e.
)
·· CI. l.1ber J 1ll1t1fi<·,1/1s. ed. lluchcsne .
-t, 11 · · ·
1
Pl?rcm outros Pontífices que não eram legit'
.
eram cons1dcraJos como tacs por p·irte · '~ Egrc. ·a
dimos, bmas
.
.
·.
.
·•
u..
•
•,
po
e
tarn
em
.
1
•1tzcr-se que conscnaram a iunsJ1cc'io por ·aus·1 lo t ·1 I
l
1 :i O ,·omo l'C'nladc1ro .:omo
. • o' ensin·1m
"'' ·' OSl
1 u oco orad Oll ·JUIWI•
, I'
Tr . d.1 Pe11ite11cia.
'
· '
· mor,1 ts tas, O()

º
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Pontifü:cs eleitos era Papa le~itimo, apesar de não
constar sufficicntcmcntc qual d'clles fosse, porém
este conservou a jurisdicçáo. Além d'isso sendo a
auctoridadc pontitiLia L·onfcriJa immediatamente
por Deus, ainda rncsmc 1 que :-.e dera interrupção
na sun:cssáo dos Pontifü:es 11cm por isso ficaria
perdida, mas S('imcntc suspensa a missão apo'>tol~
ca : porque logo que fosse deito o Pontifü:e legitimo, este, como succcssor de Pedro, rc.:eheria a
missão apostolica di,·inmncntc cunfcriJa a Pedro.
Logo a Ep;rcja Ronwna e YerJadciramentc apostolica.
132.

(8) Só a El(reja No111a11a é aposloiica pela

aposlolicidade da missão.
(8) E' evidente que carecem d'csta apostolicidade todos os que rcgeitam o episcopado, porquanto
estes vão pedir o seu poder mio aos Apostolos, mas
lÍ multidão ou aos principes. Porém se disserem
que a sua missão deriva immcdiatamentc de Deus,
devem provai-o com milagres; porquanto não se
pode reccher uma nova miss(ío sem signacs manifestamente divinos. Na verdade não ha. um s<> lnnovaJor que tenha demonstrado por ums<'> milagre
que lhe f<)ra dada divinamente uma missão~ como
o confessam os proprios Protestantes.
(t) Porém os ()regos e os Anglicanos que affirmam gosarcm de misslio divina, perderam-na quando pcrtinazmcntc se atfostaram Ja obediencia do
Romano Pontifice. Porquanto, como acima se provou, segundo a instituição de Christo, o corpo dos
pastores consta de cabc.;a e de membros organicos. E' evidente que não pode haver corpo onde
falta a cabeça : quando muito podem haver mi!Lllbros mortos. Portanto, a Egrcja onde se não en~
contra a caheça do corpo dos pastores, de manei-

ra ncn~u~a é um corpo vi\:º: Mas a cabeça do
l.'.orpo e S. Pedro e o seu leg1t1mo succcssor. 0 Pontífice Romano, com11 <teima se
mostr(>u·
t' 0 1'()
.,
. .
.
.
os
pastores que 11fto cst:ío unidos com o Pontífice Ro~nano,, não, sfü'. mernbrus da Egreja Jo~:cntc, e por
hSO so a .Eg2·c1a kumaua pn-.sul' a apostolicidade
da sua missao. 1
§ III. Dn cn.t!lollcldnde da Egreja '2

Christo deu á sua Egreja uma missfü1 detcrminad~ da qual .tambcm se seguem L·omo notas essenciaes, a u111dadc e a apostolicidade; e porque
estas s~ encontram sómente na Egreju Homana
conclmmos que clla é a verdadeira Egrcja. Contir~
mar-se-ha esta conclusão, se mostrarmos agora que
só n'esta ou ao menos praeemi11e11ter está a catholicidade e a santidade.
r 33. Noç~1o de ..:a~holkil!adc (KGlo'1/Ã1n) significa
em gera~ lotalzdade, zm1J1ersal~da~e. Esta mesma palavra nao se encontra nas 1-,scnpturas ao menos
applicada á Egrcja: mas encontra-se 11:1s antiquíssimos Padres, v. gr. cm S. l1:nacio Marlyr: ••On-

_
l
C?m este argumento pmlcm fortemente 1 efutar-se os Anglicanos ainda .me-ano. qt11:. atl1rmasscm que a ordcnacão recebida
pelos seus m!m>tros, ~ valida, porquanto, alem do poc.J'er de ordem
requer-se,ª. 1unsd1c.;ao, yuc .:crtam.c!lll! não podem ter contra a
vc;>ntade d aquclle yu.c..: calic.,:a lcg1C1m11 da Egreja.-.'.\fas nós ·á
discorremos sobre ~ 11wahdadc 1las ordcnu~·<ícs angli.::anas no i'r.
da Ordem, n . .}7-41'.
'
2
.
Be~larm., de <,:oi:icil. ct Ecdcs., 1. 1V, e·. 4-7 ; Re 11ier ed.
i\hgne, pp. 31:1 e seg., 381, e scg.; :UurraJ', disp. IX vol gI p '5~
z.
. /,
·•
I'
.
•
'
, II, . I e
seg . .:'~e11nc 1'. .n-, .>04 e scg.; ,,."f;<;re, 1111. ;; 1 e se1.;., 8q; Afa--etla
nn. 090 •: scg., k-to; .Pesd1, 1111 •.~o) c scg., 41q.· 1epe ·11 42 :; e11-e :
.,.
)Ff/
1
' f • >
> •
•
S g. >
ll º'{
1mer~, n. 2.ic c_s~.g.; ,, oi, lL VI; \Jise111m1. ob. cit., Ject. IX;
J._ H. 1~e.wmm1, D1tl11~. of ~\1.1gl1-:ans, \oi. f, le..:t. XI; 1lt. },
aldmg, 1'~v1den..:es of Catholt.:1ty, 1)-(57, lcct. IV-VI· J. bidiotp0 b
•
'
cit., n. ,p8 e seg.; Schaw;, oh. cit. vol.111, e. 7 .
'
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flA INVENÇÃO DA VEIWADElkA E(:Rl'.IA hE CHRISTO

Jc estiver .l~sus Christo alli cst:irü a Eµ;reja cath•
lica., 1 •
Porém esta palavra catlwlica tcv.c var~as appl
L·:.H.:ôes entre ellcs t. A l·:grcja Jc Chnsto dize-se e
th<»lica desde \1 principio porqul' di1\i:rc do Ju~ai
mo n'isto .. qm~ ~ ma11ifcstada a lodos os ~ent1os
pnrquc contem l'lll si todas. as v-.·rJades ~uc nnt 1
l'stavam Jispcrsas cm vanos ~~·st~lll<b •; porqt
contem tod<1 a d< n1tri11a de <:hnsto "; porqu~ se y
tt:ntêa a todos os hollll'lls e tem o sc11 pnnc1p
1
desde a origem do ge1wro humano \ e 1~orque Jc
dL~ a sua primeira prég:.H;.:ío se achou ww•ersalme
te Jitfundida ;.
Aqui tracta-sc, portanto da universalidade 1
espaço, ou da cathofü.:ida~c do logar e das pesso~
e pergunta-se, se a Egrc1a deve l'Sti.~r por .mi rn
m~ira d(O'u11dida que com rnsüo se diga um.vers[
não sú se tenha direito, e aptidüo parn se d1tfun<
por todas as gentes (esta é a catlwlicidade de dire
dt.• que não hn nenhuma dit~'tnil?mic1, mas se de
de facto ser actualmente d1lt1111d1Ja l' cm que gn:
1:~5. 1.'' A Ff{"nja de Oiri.'\to dc1•e .'ier cath(j
ca 11'alg11111 sentido.
1A1 Scriplura.
·
:·8) 1\o Ve lho Testamento jü se promctte a Ab1
hüoe a outros patrian.:has a universalidade dor,
1
llhi fuerit Christus .lesuo;, ihi catholica <'SI Ec.desia. 1
a.I :'.mvrn. n. ~. Cfr. ep. Fc-·l~'· Smyrn <k martyrio.S. Pc
carpi.· Esta palavra ,: usada por 11111itos Pa"n:s do terceiro s<.:
lo.
:! Cf. H. Klee, ~hmuel J.: l'llistoirc dcs l>ogmes chréti
itraduit de l'Allemand), 1 pare. e.~.
.
:1
(.'/emens .4le.r., Strom. VI, 5, 17; OriA'e11 . . Cds. IV,~:
4 Athe11ag. Le~. V; 1\li11. Felix. XXI. 10: Llem. Stron
d; l.act<111t., Div. lnstit., VII,./'' S.Just.Tryph. XX,'\V,X~ ...
6
S . ./11sti11. Apol. 1, n ..ifi; J~ritl"m. llacres. 1, 11. 5 1'.'useb., l>cmonstr. E1•an~. 1, 1t; Ili. 14'.

20 I

no mcssianico: "l\a tua JcscenJencia serão abençoadas todas as geraçôcs» 1. Em Daniel t, 0 reino
de Christo é representado sob a figura da pedra
«que se tornou um grande monte e encheu 0 univcrso1i :i_ Tamhcm nos Psalmos: ((Pede-me e dartc-hci ~s g~ntcs por tua hcran~,.-a e a tua posscssiío
L·hcgara ate a<h extremos da tcrn.111 •.
"Dominará de mar a mar e Jc) rio até aos extremos do orhc da terrn" ii.
(b). Em mu.itas parabol~1s Christo insinuou que 0
seu remo havu~ de ser u111 versai, v. gr. quando se
compara ao grao da mostarJu, o '-Ilia! 1.}llé.llldo crescer, é maior do que todos os alamos e faz-se uma
grande. arvore 6 , porc.!m mai.s cxpfü:itamentc, quando envia os Apostolos a pregar cm todo 0 mundo:
"Sereis minhas testemunhas até aos extremos do
mu!ldo»; "Ide por todo o uniVl'rso, préguc 0 Evangelho a toda a crci.lturn" "; "ide cnsinac toJas as
gentes ... eis que cu estou L'Olll\'osco todos os dias
atL; á consummaçüo dos sccu los" !1.
D'cs!cs. textos e permittid~) c<~nduir que 0 reino de Chn,sto e urnvcrsal. nao so de direi/o, mas
lambem, num certo scnudo de fac/11. l\wyuau1 ln seminc tuo h.:11t•tli.:.:111t11· 011111e.; ~t:nk-;. (;e 11 . XII, 1x:
XXV,4; XXVffl, '+·
i
Da11. li, ~7 e s.:g.
: Factus est mons magnus .t·t impfe1 it 1111iver-;a 111 terra
111
• . Postula a me c·_r daho t1h1 gentes hcrl·diracem ruam t'I
possess1onem_ tua.m termm(~s tcrrae. />.,.. 11, x.
'
:. 1>ommab1tu1· a man us4 ue aJ marc, er a tlumin:i 11 .,, 1 ... f
.
XX 1. X. Sobre isto foll-lmos
s, k •1<
tennmos
orb.1s terra rum. I' s. 1. ..
Trnct. Ja Verâ Relig., nn. 250, 253,254.
' '
· no
u Math. XIII, 31.
; JEritis mi.hi testes ... llI'f.llt' ad 1dti111u111 lt•rr,ie. Act. 1, ·"·
8
.
Euntes m mundu1~1 unrv.:rsum, pracdicate Enmgelium
omn1 creaturne. 1\farc. X\ 1. 15.
9
.
El!ntes docetc omn.es gente_s ... c ..:cc e~o vobiscum sum
omnihus d1chus usque :id con~ummat1011'-"111 saeculi . .\f,1t11• XX\'llJ,
'.)·
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to não podemos suppck . q11L~ estas prophedas d
maneira nenhuma, se Lllmpriram; ou que a Egreja d
Christo não ohll'mj'crúra, ao menos cm certo grat
ao manJaJn dt· < :hri,t11, Jl' prt;gar o Evangelho
toJ<h as !!,l'Illcs :, e· p1 wqt1t: <:tiristo prorncttcu qu
liavia de t•star L'n111 11s :\p<1"111lns que prégavam, at,
ü cu11sumnta1.)o do s1."1..' lll• 1, a sua prégaçãu Jc\·e1
ser etticaz, e f'<ll' iss11 d~n: h:i\·er JisLipulos 1..!1
Chrislo <.'lll tod.is as gcnlL'-..
l«..·;.tlnw11l1.· .'-i. /',11d11 atlc.-.ta .:iuc as promessa ~
ao menos parci<.tlrnenll' st• 1.:11111priram no seu tem
po, quando diz dns Apostolos : "U som da sua \·(> ;
fez-:-;c ouvir cm ll ida a tcrrn •. Acha-se cspalhadc
(o Evangelho) cm tCJdo o n11111do, e frm:titica e crcs·
ce ... )) 2 .
i3 6. (B) Tradic. 1s to cn tenderam os Padres.
que ensinam unanimemente que a catholicidade é n
nota da verdadeira l·:~reja, e do facto de nenhuma seita ser universal , concluem qnc cl\a não é n
verdadeira Egrcja, porqul' n\dla senão cumprem
as promessas feit1.1s ú Egn.:ja::1 "<>meu nome é Clzrisláo · e n meu sobre nome t' Cat/10/ico: aqucl\c é o
mel\ proprio nome, este mostra-011 ~. «E' conhecida (a verdadeira Egrcja) de todas as gentes : porém o partido de Donato é des(onhccido de muitas ~entes : logo nüo <.; dia mesma» :>.
..

1 ln omnem tcrram c:..il'it s1111us corum ... R.0111. X, 18.
t
Jn univ e rso mundo 1l ·'. >• a111>~!i11m) .:st ct fructilicat et crescit . .. r:oloss . .1, ü; d . . lpoc. Vil, q .
·
3 ~f. /,. 1_1w1m1ssi11, Traité ·de l'unité de l'Eglise, p. I, onde se ~eterem mu1to.s testemunhos; S/i,1111, 1. cit. ; .Cath9lic,, an
cssential and c>:clus1~· c aunb11tc to thc 1n1e Church, by Capei, p.
41 e seg . ;• P: .~c/i,iff. o_b : .-11 . ~ '.>:l, p. ifi8 e scg .
• (.hnst_1m1us, m1h1 nonwn ; c.1tlw/ic11s vem cognomen; illud
me nunc~par, 1stt~d os tcnJ.11; hoc l'rohcn, jn,lc signiticor. S. P,1.
t•,a1111s, E~ . 1 ad S)·mpro111an111n, 11 . -4··
".. Nota cst lvcr:1 E..:dast.<t) omnihus 14cntihus: pars autem
Donau 1~nota e~t pluribus gcn11hus : non cst ergo ipsa S . A.ugust.
Contra htt . Peull . 1. li , e. 104, 11. ·2:!11 .
•

20'.{

Do mesn~o m~~do foliou S. _Opta/o, 5i. Jero11yn10
e outros. Alem d isto nas prohsscics de fé cstü incluido o dogma da rntholiL·idade da E11rc1·a J.á dc'dc os primeiros scnilos : "Creio na l·:~rcja ullholica» •. D'o11de se vi: LJLIC por toJa a parte fui rcu.·bido que a YcrJaJcira Egreja Je Chrísto Jc\'Ía st•r
universal.
1 :~7. i C) ;\ l'ropria rasüu pnsuaJc a nwsrna
doutrina.
(li E' maximanwtllt' co11vc11iente l]llt' se Chrísto viera ensinar a vcrdmk·ira rcligiüo a todos os
homens, esta nüo Jicassc n'um angulo do m11ndn
.
'
'
mas ~nlhas~c aos olhos de todos; porquanto to- ·
dos sao obrigados a abrn1,·al-a , e não o p<>dem fazer, se por toda a parte se mío achar Jiffundida.
(b) Deus quer que todos os homens se salvem
e instituiu a Egrcja, como meio ordinario de salvação; deve por tanto tornai-a manifesta a todos,
para poderem entr~r n'clla. E na verdade nüo p<'ide ser a todos marnfcsta, se mío estivem diffundiJa por todas as regiões.
Estas coisas são por tal maneira claras 1..jllC todos os christáos as admittcm. A ditfcrcni;a entre os
protestantes, e cath~>l~cos cstü s<'> n' isso, -que estes
reclamam a cathohc1dade s1'>111cnte para a verdadeira Egreja; aqucllcs porém para o reino de Christo em geral, cujas partes são todas as seitas, apoiados no principio que não ha seita nenhuma exclusivamente verdadeira, mas todas dias são fórmas
legitimas da mesma religião; o que já foi reft1tado
quando tractamos da unidade E' por tanto permittido concluir que a Egrcja é universal no espa-

ço.
1

Credo Ecclesi:,m
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.J.llas qual seja esta catholicidade, é 1
facil determinai-o pelo que já fica dicto.
E' evidente que se requer alguma catholic
de~ não phisica mas moral. Não phisica: porqt
1 38. '2. ''

..~

. . .·..

palavras da Esaipturn, (omo se vê de outros
tos, não devem ser tomaJas no sentido stricto'.
mo se ahsolutnmcntc todas as gentes, e inteiraci
te os homens todos, dl!vcsscm ouvir o Evange
mas segundo o modo (ommum de foliar, cmqt
to '-Jlle as principaes gentes (onhccidas e cntr•
las 11otavcl multidiio de homens devessem en
para a Egrcja.
E assim quando S . Paulo diz que o Evang
u existe cm todo o mundo, e fructifica e cres(
deve entender-se <las prim.:ipacs provincias do rr
do então conhecido ou acccssivel. E assim ou
\'arias locuções Ja Escriptura.
Além d'isto, aquclla c;Hholicidadc é progrcss
isto é, as promessas~ ainda qw: devem de algum '
do cumprir-se desde o pri1Kipio do christianis
niio se vcrifi(anío pcrfcitmnentc senão no dco
dos tempos e talvez cerca do tim do mundo.
Porquanto Christo diz aos Apostolos: «E
nac todas as ~entes";~ mas (.: nsinar todas as gc1
não é obrn de um anno mas de muitos secul
nem se devl' supp,)r que Christo devesse obrar
la~res continuados : J'onJe se pode d@..:luir qt
dlristianismo sú Sl' hm·ia lk ir propagnndo de p
1..·o a poui..:o.
.
Isto, por outro k1do, 11lustra-sc com a paraldo grão da rnostan.Ja, "que é a mínima de to
as semente:-.; mas quando nesccr, é maior d() •
todos os alamos, e torna-se arvores, de mam

,- -ln-~iversu
~

mundo C'l e! fr11c·tili.-;1t et crescil .
1loc\: oriinc:s ~enks .

quc as. aves do ccu veem hahitar nos seus ranlOS>1 .

1

Esta interprctaç<io da Escriptura que cm st e
omnimodamentc ral..'.ional, confirma-se pelos factos
que são optimos interpretes das prophecias e das
promessas.
. _
. .
Porquanto todos os d1nsti.11.>s !e e so UHll ell_cs
que aqui argumcn~amosl, adm11tcm que. no Lhnstianismo se cwnpnram ª'-Jucllas prnphccws e promessas do .ZVovu e Vélho Teslame11lo a respeito do
reino de Christo. \ias a universalidade do christianismo foi sómente moral e progressiva. Logo é
d'csta natureza a universaliJade promeltida.
Esta catholicidadc deve ser na verdade fol'mal,
isto é junda com a 1111idadc. Isto provam-no todos os textos já referidos sohre a unidrn.k da Egrcja. ;\ mesma coisa ensinam manifestamente os Padres, e assim S. /rc11co, foliando da diffusão da
·E•Yrc1
·a por todo o orl:ic, adverte que esta Egrcja
r>
• •
deve ser solhota
cm conservar a um'J a(i e, do mesmo modo que o sol espalhando por toda a parte
os seus raios, pcrmanc(e um e u mesmo: ~ "Nem
as egrejas que estão fundadas na Allemanha, L"rêcm ou ensinam de outro modo, nem as que estão
entre os Hibcros e os Celtas ... mas assim como o
sol, oeatura de Deus, cm todo o universo é um e
0 mesmo, assim tambcm a luz, a prégação da ver1 Quod minimum cst ~uidcm '?nmihus ~cminibu~; ,·um au·
tem creverit, majus est o_mnih~1s olcr~tn1s, et ht arh~>r, 11~ ut volucrcs coeli venianl et habltcnt m ram1s c1us. iV/att. XIII, n.
l
Neque quac in Germani<i sunt fun~atac. cc~lesiac, alitcr
crcJunt aut aliler trndunt; neque hac, uuae m thhcns sunt, ncque
hae quae in Celtis . . . s~d sietll sol, crcaturn l>ci, in ur_iivers_o nnmclo, unus et idem est, s1c et _l1.1mcn,_ prncd1,.,1110 ,·er1t_a!1s, ub1que _lu cei et illuminat omncs hommcs qu1 vohrnt ad co~111t1uncm v~nt<11is venire . Contra hacrcs. 1. 1. '" 10, n. ·~.
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39. Tlz~se II. .l'l .êgreja Jlonrana e só e/la, prova-se que e verd'!de1rc~ pela sua cafJiolicidade .
:el~ .que ª~!ma fica di~o consta que alguma
llnI\ersc~l1dadc fora p_romett1da ao reino de Chris-

dadc, hrilha e illumina todos os homens que qut
rem chegar ao conhe(imento da verdade.
Assim tambem S. C)"primw escreveu um livr
inteiro sobre a u11idade da J-,,greja calholica, ond
emprega a mesma (omparnção, do sol 1 cujos raio
são muitos, mas a luz é uma sú, para mostrar cc
mo a Egreja estendendo-se ao longe, não perde
sua unidade. 1 E na verdade se a Egrcja se dividis
se cm muitas scitns ou independentes ou opposta
umas ás outras, jü niJo poderia dizer-se diffundid
por toda a parte~ m<.1s n'unrn região prcvaleceri
uma seita, n'outra, outrn, como succedc cm v.aria
nações que não ohnkccm a uma e ü mesma au

.

~º· Por. ',sso pode ass11n argumentar-se: suppondo

• 1 ~º· Só .11ª Epreja R.oma11a se acham cumpridas, l: ~:or tdl modo, que por dias se manifcst.:t a
sua d1vmd~de. ,E na verdade, n'clla, para n<.io fal-

ctoridadc.

·
Finalmente, <ll]llella cathofü:idade é relativa, de
maneira que a verdadc..'ir.i l·:greja deva ser mais uni·

larmos. scnao d um lc.xto, se vcrifkam as palavras

de Chnsto: "Ide, ens1nac todas as gentes ... Eis
que ~u .cst:~u.comvosco»,- 1_~ na verdade a EKreja

versai do que qualquer Sl it<1 dos hcrejes ou schis·
maticos tomada si11gttiarmcnle; mas não é neccssario que exceda cm extensiin todas as seitas tomadas collcctivamentc, pois isto nüo lhe está promettido cm parte nenhuma, nem a forliori se requer
que exceda cm numero a todas as religiões dos intieis: porquanto estas não slio emulas da Egrcja, e
a falsidade d'csl<ls rdigit1c~ prova-se por outros argumentos. "'
0

1

lk l init. Eé..:lcs.

L'.

i.

f'eq,;unt;im al ,:m d'is., n "' ther1log"' 'e ;1 catholi..:idaJe l;
J'llr l.1) 111 <111Cira «':•L'llc'ial :Í \·ad;ufeJr<J f-:i.:r.-ja •)UC possa ser prr( Cl l/<1, .., .. pelo ,· r~1Jt1;oc iu, )'":"i ,~ r I" rdi,L 11c1· .1.-ciJe11 .' l'()r algum
1..:mpo. Bdl.11"1111111:i e .\ ldcl11m· <..mo :1dm1tt1ram esta ultima opl ·
nião~ affirmando «ljllt:_ sc um<J prmjn:ia co~servasse a verdadeira
f.::, amda assim se <.hz1a vc:rd,1de1r.i e pruprwme11te, comtanto que
2

claramente;: mostrasst!, que ell;1 1.: uma L' a mesma como aqui::llu
011 cm diversos tempos no mundo inteiro, do me:<mo moJo que af;11r,1 •1ualqucr ilio.:esc se diz catholi·
L"<.1, por isso qm~ e; L·ontinuada l'<.•01 as 0111.ras c111c ..:onstitucm uma
ct;reja ..:athnli..:a•. rllelfor111i1111s, ,·,1i. <'it. e. 7, 11 ..f-5. Cf, ,'1. f.'mw.<,
Ue lo.:i s theol., 1. IV 1 e VO. hta ºl'llliiío mio se oppõc á Es•rique existiu n'<tlgum tt:mro

:e

q_~e J~
provou qwmdo fallümos da unidade
d? ~gre1a) q~1c entre todas as seitas d1rist<ís uma
~o ~. :·er~ade1ra; é na verdade a forma legitima do
chnst1~msmo aq.uclla e~1~ que se cumprem as proi:iie~sas q_uc lhe foram feitas a respeito da sua diftusao umvcrsal. Mas na Fgreja Romana, e se) n'clla, se cumprem. Logo.
·
1,0

Homana rcalbou esta n11ssao,

t.'

tornou-se univer-

s~l como º, chr!stianismo; porquanto Christo este-

' e _com ª. J:.greJ~l Romana, de maneira l}llc a sua
lllll\'.CfS<!~ida~le e a f11Jta positiva da sua divindade.
1,A) l<..wc1a Homana l'11SÍllU/l Iodas as rrc11/cs no
s_cnt1do acima ~xpliLado ou teve e tem a ~rnivcr!'.a
lidade promett1Ja <i rcligi<io de Christo.
__Co~st~t historicamente e ninguem pode negai-o,
~ltun~~ pod~nd!'. ".crifil'ar-sc :is prophcL·i;i~ wbre a univt.:rsalidade
. O rcm? de 1lu1> :1111.Ja

'11'-''illO

<] IH.: pnr brci·c· tt:mi•o . 1:, ·"

:-

torJ umvcr:; 11 l > f· .
.
· •1 ·f.,ri;J.i n.10
•
' ·
' ' .1i1a a «.\ct·p.-a•.1 <"onhrma ·1 "'" 'J"J
i: pí .
•'Hfo. • n . cs. t .·1. h ." I'º th c:,t·. 1·i--:in.1111 ·" ' rc.r;i11h:., nota
· .,.,, •1id
· ·h· u" enutro
1
J ,; JJqlllf:\Lllr 'C ,( 1·erif.tde1r;; l·:i-:rcj·i F' 'íl11Jtl j
'
0' , lj ' S PO ·
mum do 5 th , · ,
,. . .
'· · e
. "" opmuo mais u 1111 . .
corogos que cs!.c c.11lwJ1nJa.Je •! perpetua, de maneir·
,

q~~ nem por breve tempo poderi.i rerder-sc (; com eff ito
~
âª,/otashprmc1pa<:s pda~ quae, a ·:gn:ia se torna ,•isivet .. ~~.i
_e act? ..oun; t e mpo <.1l1-1um cm quc unrn seita hercti.:a ' ~ i:i
LOntaS»e <.Om certeza ma1 :> memhros tio que -1 Fvr·ci· · - hgl _
posto qu e no 1,
J \ · ·
·
• - n ·• Cal o 1c.i
. : · . . .- ~mro • o ; n<1111sn1ri e-.ra é<.1tholicidade não se ma
rntest.issc tao cnJ entc e L·l;,ra, ,·nnin n ad .. t. ·" •.
H:r" i Y011tm1, IJcveln·
·
r mcnt l'I' .• .,.; · ·~ ·; .,.,1)

ul:::·

:

• - '~ , -· . '
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que sl! alguma forma de Christianismo existira ou
existe verdadeiramente catholicai esta é a Egrcja
Romana, porquanto cm toda a parte onde foi presado o nome de Christo, alli, sempre, ao menos
moralmente foliando, encontram-se fieis e pastores
cm communhão com a SI.! l~omana, cufo numero
ultrapassa o numero de yuulquer seita, e até talvez de todas cunglobadus . 1· Porque toda a Egreja
Romana, nos nossos dias, como no tempo de Pedro, se diz por anthonomasia eatlwlica: e< Na Egreja catholica, escrevia S. A~ostinho, ~ ha muitas coisas que justissimamcntc me enleiam. Enleia-me o
mesmo nome de cat/10/ica, o qual nüo sem motivo
entre tantas heresias só a Egreja o obteve por tal
sorte que, querendo os hcrejes dizer-se catholicos,
todavia a qualquer peregrino que pergunta onde
está a catfwlica, nenhum hercjc se atreverá a apontar-lhe para a sua basili(a 011 para a sua casa». !\a
verdade, a Egreja Romana mío sr) se diz catholiSegundo V. Groffit•r IPlanisphl.·n: tlcs Hdigi•ms), hoje .:onlam -sc cerca de 2n., 100.uon Ca1ho1i,·11s, l'rorcstantcs 1:d 1800,ooo,
(ircgos schismatic:os .'U,810,c1<>0. Sq~undo ( J. 11 ·en1er, (Ürbis ter rum Catholicus, p. 4, cu. 1l'qn) co111putam -sc Cathalic:os 230,oôo,ooo,
..\catholkos iProte~t. e Schism . ) ·! 1\000,011<1. Os mesmos protestan H:s rc..:onheccm yuc os catholicos siio mais numerosos Jo yu~ ª"
outras seitas posto que diminuam o seu numcrn mais do que e justo.
Assim seµundo 7111• Bihle At/,rs ha c·atholic·os 17'.!,000,<x.1<11 acatholic·os (Protcstantes e S.:hismatic·os juntamente) 'l<~'<,ooo,O'Jo; mas
sq.:undo Belrm 1•1 n·,11;'tier, 1 .~80 (cm Sdiaff-llerzog Ency.:lop., p.
:m58, not. 2 ), hu .:atholic:os l<omanos i 1\<l31',.ioo; Protestantes
i30,32~i,ono, Gregns 8_. 10<1f,<:>tw1; ,Jc modo quê sq;unJo elles os catholicos egualam todas as seitas dos protestantes c gregos toma dos juntam ente. E nem admira ljUc a Ei-;rcja Homana se ja por tn·
da a parte honrada pelos l'rotcstuntcs ..:om o nome Jc Egreja C.ttholica. Cfr. lViseman, 1. e p. 31q.
i
ln catholid Ecclesu1, S.:rihebat tl11;r11sti1111.~, multa sunt
~uae me ju~tissima tcncant .. . Tcm:t ipsum c.11/iolicae nomcn. qu'>J
non sine causâ inter tam multas hn.:rcscs sic ista Ecclesia sola obtinuit, ut cum hacretici se .:.itholicos dici vdint, quaerenti tamc11
pcregrino alicui, uhi ad t•at/10/ic,1111 c"<lll\ cniat11r, nuUus ha e; reti.;u.
rum vel basilil:am suam, vel domu111 a11de<1I ostenJere. S. Âllf;'"llst.
.:ontra epi-tolam fnndam c nti, e +
1
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ca, mas por quasi todo o universo é chamada .

este

d
·
LOm
nome, ~ m~nc1ra que se um peregrino lcrguntar, pel~ E~reJa catholica, não o mandarão
ra
ou Protcstanfr·a ma · r) .
E a ·Egre1a <1rcga
.
...e '
s r ara a
gre1a que esta cm comm1111hão com . ., se· d, R
1 s_
,
.
"
·
e orna. . , ao
os .~
·' ngl·1<...:anos
.
.
·h na 'crdade .hem rnou(os
·•
que se e amam cathohcus e como tacs desejam arden~em~ntc se~ chamados, mas na verdade os H.ituahstas
ou 1 uscvstas
s·ío
"ssiºm e·h ama d os por
.•
.. ·
· '
u . ·
qua.st todos os outros; d~) que manifestamente se
mostra que este nome nao lhes e proprio mas ;
por elles tomado.
·
e

\,a-

D~staria isto l~ª.ra concluir que a Egrcja H.oma-

na g<;>sa da cat~oltc1dadc promctriJa ü verdadeira
Eg,rcia. e_ guc n c,llu . se cumprem us prophcdas sobre o remo de Clmsto.
141. (a) Antes do sd1ism.i dos <irr:1ros no secul

no todas ·1 • •rrr ·
- ri
•
•
'
- 's Cl"! Cj<IS C1lrJStas,
CXCCptuando
·1fgum
·1so Sno-.
tas heretlcas, d_c que aqui n;ío pode haver l L~cstão • ~r-·1~~~
Romh~o·catholic'.1> porque todas ellas \'iviim na, co'mmun ao do Pont1hce Romano. l .og•> tudo o uc enr·se fez. pa ~a propaga~ a l_{cligi<ío Jc Christo, d~vc dize~~~
se que for obra da l~grc1a Ronnn ·1 '! 1 o' 1- . .
d
--·d . .
·
• ··
, go 01 esta que
eco111 o s ,1pena_s pmtC<.•s anno:- depois da morte do~
Apostolas, do11t rmou os poros d .1 Pcrsi·i ·J· ,,1 i . d ·
Parthi
j 1>
.
'
. < , l .1 cl' Cl la. a
• a e La ><ICtna, e lambem d:t Arabia d 0 F :
e ate mesmo da India.
'
-SJ pto
A Africa rcccbc11 a fO.: dircctumentc J H
.
como a Gallia, cu1·0 11astor 11rincr·•J·1l '"' Ie orna, <.I~s1m
·r', ·"'· renco ensinou
a un~ao '?m o succcssor de Pedro como normlt d~ verdadeira fc. O mesmo frcnco hll·i fo 1 . . .
.
d
,
.
• ' t e 1r1st1anrsmo Já
phropaga o 1:1ª (>"ermania, e Tertuliano dü cgual testemun o a respeito da Brcrcnha. 3
Os
factos
dcmonstr;1m cYidcnrcrncntc l JLI e pc 1a maior
.
.. . . ..
~ <.? qu: já tinha notado./. de .\f,1istre, du Pape 1 IV . ;
ct. VJI, Cf. .Sp,1ld111g. flh. cit. r- i 11 e
H'isema;1_.~b. ~it.,"i.e-

scg.;

3
P . Schaff, ob, cit. vol li , 1 · F '- J
p ·
pcriod. Ili, ..: h: 1 ' ; pcriod. IV. ::h . 'i . · '
IS ter.
~no,f. II, eh . 1;
1Jogniatic<1-Vol. ~ .·
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arte das vczc~ a obrn da e~angclisaç;ío fora começada
~ promovida pele mcs!11o h~!\po Romano. Quando os
romano, os bispos ca t:hob ar b a ro .s invadiram o unpcno
.
l>
.. R
t ·ndo por seu chck o onullce
omano, conver.
.
11cos, e
. . .
· ·T
·
teram-nos para 0 chnst1a~1smo _e Pª!"ª.'1 Cl\l ls~çao, pres:
. " .l ffi v· 111' osos scrv1..:os nao so a humanidade ma"
tan d o •a s.,
• ·· · ·
·
d
tambem ü religião, corno o .:onfcssam os mes.mo~ ~ ~
versari 0 s. 1 A~ostinho, o 1~post~llo do~ Anglo-Saxoes, e
enviado pelo . S~nn!no Po_nt1t1cc ( '.regoril! M_a~no; na Ger-.1 0 clii·1st1 ·in1smo c 1)n>1)<tJ'<1Jo pr111c1p<1lmcnte por
mam.,
'
.
· .r'I
T
Bonifacio, que (~rq~om~ li dmgc e ~~~1x'..w.
•.
.
O mesmo po,krw d1zcr_- s.c_ dos 1~11~._1pacs e 9uas1 de
,Li rcli"1ao
d1r1stu,. .que entao1 cvanto d os. os. pi·•;croL·'orcs
"i->" 1
n
Aclisarnrn os b~rb;1ros . ..:omo pode vcnf1c:.1r-sc pc os cscriptorcs ccclcswsucos.
.
.
1
142 . (b) ,v 0 _.~e~·11/o 111>1~11, l,'hn.:111 .sepan~. ~m nota\. e
numero de chr1~taos d:1 l·,grq~ Hom.ina . .M<ls emquant<?
a confissão grega pcrmanc_.:c mcrtc s~m mos,trar. quas1
nenhum zelo pela con vcrsao dos pa~aos: ~ f.gre1a
. sem n·1da 11erdcr do seu nv,or e tewnd1dade, sarna na, .
' •
·
p
f ·
ra a ferida e logo rcpar:1 <'. ljlle perdeu .
or~1uant?
então 0 Evangelho an_nun~iado aos.povos d~. Europ~ ~e
ptemtrional, na Scandma via, Bul~aria, Mo~ª".1ª' I?o~cm1~,
Hunoria, etc.~ foi tambcm cntao que dois 1rma~s- -Cj·
ril\o (:)e Methodio conYcrtcram <?s povos da R~ssrn para
. rd ·ide
· de maneira l1uc pode
dizer-se
que
a \;e
' 1•1••'"1 v(Trei.a
r .. ,.., ,... ~
.
·
numero dos catholtco- Homa nos rnmca d1mm~1ra, a nao
0
ser talvez por um brc\'c tcmpo, mas antes, nao obstante o schisma, augrncntararn s.cmprc.

R:?.º'

14:t ( C) ,vo /('l~IPIJ d,1 R~:/111·111.1._11s ~nrnens rod~ra~n
crêr que se apn1x1rnav<1 1~ t11n da l·.grq_.~ Homana, tao
•randc foi a primeira di11l1são d;~ rcl1clli ao entre _os P?~os e principal91::nt_c entiy os _pr111(1pcs -.. M~1s foi cntao
que se viu com maior c\idc1~c.ia qt'.e a l-.grc1a Romana
p(l~Slle as promessas d::t etCI !11d ..1dc -_
.
Porquanto, . passadu " primeiro 1m1~.ct1) do ~rd?r, os
reformadores ficam reduzidos a po ~11: ,1s prm mct~s, e,
emquanto consomem toda a sua act1v1dadc em d1sco~
dias intestinas, 8 Egrcja Romana :q)resent•I novos s11
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gnaes da sua fecundidade. O ramo cortado d<.t ;rrvorc
~êcca, nada produz ; porém o tron_co, apesar de despo1ado de poucos ramos, revcrdece hnalmcnte, e até produz novos ramos e mais vicnsos.
·
Então abriram -se novas · terras :i civilisaciío ; e os
missionarias catholi_cos a~nmranh;im por tod ;; a r 'a rtc os
n~vegador:s, par~ 11~str~11rem pm·~is bar~aros-, t Ao dc clmar do seculo _XI\, \· asco d;r ( ra1r.a tinha ido procu rar por um caminho novo a lndi<1 e as ilhas oricntaes
e com ell~ i~~m os Fra_nciscanos para alli plantarem ,;
cruz de Chnst_o . Depois, no mesmo tempo que , principalmente na l'. uropa, ferviµ o ;1rdor da rcbelliiío. Francisco Xavie r na lndia e no .lapão conduzia milhares d'homens á fé romana, ..:ujo numero foi ainda aunmcntado
n
pe l os seus successorcs.
Se olharr.10s para o (~ccidcntc, ..:xploradores e sacerdotes cathohcos tocam s1mulrnncamcntc na Amcrica e
era na verda_dc um dos princip<ics propositos de Col~m 
bo levar a fe romana :1os povos harbaros. Entre estes
Apostolo~ occ_upa log.::ir·. pro.eminente Lt.~ C1sm;, cujo
nome .sena crime omltlir. Lorn Co1·fr1, O/medo e os
Franciscanos penetram na rcgi:ío ~iexicana onde segundo Torribio, que era um dos missionario's, se ~on
vertcram do paganismo para o christianismo. dentro de
vinte annos, 2q:ooo :ooo de homens . .,
. . Depois . todi.1 a 1~mcrica, ,1ucr ~e~t~rnt_rional quer me
nd1onal , foi cvangel1sada pelos m1ss1011anos que os Pontificc,~ Ro manos enviavam 3 • sem_ ,111c os protestantes na
d~ d isto rcnt_ass<;_m faHr. L assim o que se 1inha per
d1d.i pela dcfccçao da Inglaterra e dói Allcmanha, foi
compensado por novas acquisiç1ícs. ·1 Nem o seu zelo foi
meramente tra11sitori0 : nos seculos X VII e X VIII a
Egreja proscguiu na sua mesma ?bra, e parece que' no
nosso scct~lo retomot~ 11m nov o vigor, •: omo muito bem
se pat:me1a~ ao considerar os trabalhos dos Apostolas,
que sao enviados a todas as p<1rtcs do mundo conheci1
Cf. Alzog Vol. Ili, ~ :;~., ; h sllL'I-, Per·iod, VIII, eh. XI;
lVisema11 , Spalding , 1. '"
·
, Prescoll 's c.011que~1 of l\\c.,.i .: n, vol. 111, p. :tt1 ;-.
] Amcnc.111 ( .lturch fl1 st o1:i ·, l\rrn1an Ca tho!ic ~; hv Th. o·
Gonn.m. Rook 1.
·
·
i
Qund fatcL1 r prnt<:stans . \/,1c.111l,~r t-:s ~ a y:;, Von llanke .
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das, e ao ponderar as innumeras conversões que realisam, em diversíssimas regiões, não obstrnte as difficuldades de todo o genero . Compare-se o estado presente
da Egreja nas varias regiões com o seu estado no principio d? seculo, , .. gr. na Inglater~a, na Am~rica .Setemptnonal, na Afnca, na Austraha, e se ev1denc1ará
que seu zelo não afrouxou, mas que clla obedece verdadeiramente ao Senhor que diz : •Ide e ensinae todas
as gentes» 1.
· 144. (8) Christo lambem da sua parte cumpriu a
promessa e assistiu ü Egrcja prégando e ensinando :
"Eis que. cu estou comvos~o tudos os d~as)) 2· ~:s!a pn!g,zrâo foi fecunda, como .\'Imos dos ~ff~ttos _ref cridos, e
tão fecunda que deve l1tzcr-sc : "hsh1 aquz o dedo de
Deus" Porquanto tudo <luanto se disse no Traclado da
Verdadei,.a ReliKi.io sobre a propaw1ção do Christianismo nos primeiros seculos (n . 205 e scg.) póde applicar-sc á propagação do Christianisrno pela EgreJa Romana.
Deram-se as mesmas difliculdadcs, empregaram-se os
me:;mos meios n' um e n'outro caso. ~ão foi menos difficil converter os barbaros do que os Humanos e os Gregos. Se algumas vezes a Egrcj a foi auxiliada pela auctoridade civil, muitissimas vezes .se viu d ' ella abandonada
não menos que nos primeiros scculos. Como então, em
todo o decur!'io dos scc11lo.s, converteram-se gentes por
milagres, pela ah11egaç,fo dos pniK<1dore.~. pela ~flusãu

do sanffue.
Houve milagres pratici:tJos pn.r Deus em confirmação da missão dos ~;cus p régociros, como o attestam
documentos ccrtissimos, \' . gr. cm fayor de S. Agosti nho, apostolo da Inglaterra, cm favor de S. Bonifa-;;io,
de S. Franciso> Xavier. Porém a abne!.fação de muitos
1 Euntcs doi:et omnc:s gentes. Isto mesmo .-oncedem-no os
Protest:mtes; a ssim v - i,:r . P . !'. Fis/ier (l listnry of the Christian
Church 1 New-York. 1t\88, Period IX, e 7, p . 582-.i83 ) escreve
que a hterarchia catholica fôra constit uida em todo o orbe e que
os missionarias catholic os prop;ii_;am ,·om tanta maior efficacia a
fé .:om quanto maior perfeiçiio sito dirii;idos nos seus trabalhos
J"OT uma a uctoridade suprema. CL J\laca11l<7y . .1-:ssays, Von Ranke:
B . J\forg-an. A Ccntury of C atho hc1tv, m pn1nd1cn Tlte Catholic
lVorfd, Jan . 18~1tl , p . .{ U e scg .
~ Eccc ego voLiscum sum on111iuu~ diehus.

apostolas foi admiravel. Os proprios protestantes e incrc dulos se vêem obrigados a prestar-lhe este testemunho.
Tambcm se póde aqui dizer . q~e o sangue dos ma,.tyres se tornou semente de c/iristaos. Porquanto não houve nenhuma região que se tornasse christã, sem que
fosse fecundada pelo sangue dos martyres, do mesmo
modo que os tc:e em todos os seculos, e muitas vezes
não menos hero1eos do que no tempo das grandes perseguições._
Deve hnalmcntc notar-se que a Egrcja Hornana fôra
<lotada d'um vigor novo, precisamente no tempo cm
que, segundo a prcvi~iío humana, ella devera morrer:
qu~ndo os Harbaros invadem e assolam o imperio Rómano, só ella permanece de pé, resiste ao seu assalto,
e finalmente submettc-os ao seu irnpcrio.
·
Do mesmo modo a rebelliáo dos protestantes, foi co mo que o signal d ' uma nova actividadc e d ' uma nova
extensão.
Quando a Revoluçãn e o Racionalismo se esforçam
por esmagai-a e destruil-a pelos seus fundamentos, ell:1
gera para Cbristo tilhos cada vez mais numerosos em
todas as partes do mundo. Parece tanto mais fecunda
quanto mais tenazmente é combatida e mais cruelmente verberada. E como pôde tudo isto explicar-se senão
porque Christ? dis~e : •Eis que estou comvosco ?" Logo d'esta ass1ste!"CH~ de Deus se infere c9rn toda rasiío
a divindade da f.gre1a.

145 . 2." Sú na Eµreja Roma11a se c11co11tra esta catholicidade.
Para não fallarmos n 'nutras seitas, nem na {)rega, nem em n<.!nhum grupo de Protestantes.
(A) ~ão na Egreja Gref(a, a qual desde o tempo da separaçüo, permaneceu quasi a mesma, nada ou pouco, ao que parece, sollicita de cumprir o
preceito da prégação do Evangelho : « Ensinae todas as gentes»; o numero dos scctarios e a sua limitada extensão mostram claramente que ella de modo nenhum pôde dizer-se catholirn. Para ser catholica seria nccessario que se reunisse n'um cor-
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po que tOG.l'>sc cm toJo o orbe. Mas a Egreja grega de moJo 11cllht1111 se liga n'um ..:orpo, mas diYide-sc cm Yarias seitas i11Jepe11Jcntcs (acima n.
ti-8), das quaes as pri1H.:ipaes siío a egrcja Rulhena,
sujeita uo imperador da Hussia; a egreja patriarchal que reconhece ~1uatro patriarchas principaes e
vigora no impcrio d<Js TtirL"os ; a cgreja hallenica.
~1uc tem por chefe supremo o rei da Grccia.
E na verdade estas seitas são 11acio11aes, pois
tloresccm n \1111 impcrio, t' não estão de maneira
nenhuma ditrundidas pelo orhl' inteiro; e por isso
mesmo não lhes co111pcll' a catholicidadc.
14(). (BJ Não nos prolt•stmrtes. Se tomarmos
todas as seitas cm scp<mtdo, isto é evidente: mas
proceder d'cste mod(, é I< 1gi~·· 1, p(1rque a calholicidade
não páde separar-se da 1111úfode, l' a questão é uma
certa fórrna de christianis1m 1, de que possam predicar-se as coisas que ... e dizem na Egrcja sohrc o
cbristianismo.
Mas tambem tomadas em globo todas as seitas
protestantes, é certo que ellas na sua universalidade não egualarn a Egreja Romana. D'ell~so não pódc dizer-se que t•nsinarmn todas as gentes, ainda
mesmo moralmente fallando, nem que Christo fôra com cllas; porque não tem a devida univer~ali
Jade, e a que tem não apresenta caracteres sohrenaturaes.
iJJ () protestantísmn niío L' universal, nu não
e11sinou Iodas as gentes. PorLple as principaes nações
L.'.hristãs que agora existem, jü estavam convertidas, antes do Protcst1.rntismo, pel<l l·:greja Romana.
Porém ao começar do ..;eculo XVI, nem entã'o
encontramos catholicidade entre dias. Falta a mesma catholzcidade de dirl'ilo: ou o zelo sobrenatural

2 1~

para cxtendc,r n. reino Jc Christo. Porquanto ao
passo que a !·-~reia romana envia,·:1 por toda a parte us seus m1111stros, elles Je nada J'isto SL' occupavam, e p<~sto Ljlle gcrnl111entc no prin..:ipio os Protestantes to":"em <irdenles, nflo se manifesta nenhum
z~lo ap~>sto!ico, 11.üo s<» porque a isso obst<tvam as
dtscordias _que rc11Hn·am entre elles, mas lambem
~orqu.e 111~11tos, l' ~·nt_re.cst_es Luthcro, opunham-se
as pregacoc ...; do <J1nst1an1smu '·
Porém, a L"<>mccar Jo seL·tilo XVI, XVII e XVIII
q~asi nad~1 se fez par:1 pregar o E\·angelhu aos pa~
gaos: _reterem-se alguns exforços para estabck(cr soetcdades para diffundir o Christianismo, mas
to?as, e~ccptum:Jo tah'ez uma, se tornaram esterc1s, e a111da lllllt poucos pagflos foram L°Ol1\'ertidos
pelos protestantes~.

1b) -~:onf~~srnm:s. na. :·~!·daJc de boamente que
no nosso scu1lo

,1:-; 1111s:-.ocs protestante ...; se leem
multiplicado, pri17cipa~ment_t.· nas rcgiôes cm que SL'
extcnde <~ lm1;ern~ Bntan111u~, yue n'ellas se espalhara mrnt~> d111he1ro e que toram para lü mandadados . muitos ~1otnens; porém com poucos resultados ta,·ornve~s, como elles L"onfessam \ principalmente se consideramos os meios que se tem empregado ; p<ll"L]LWnto apesar de consumirem maiores sommas de dinheiro, convertem menor numero de pagãos d1> ljllt..' os L·atholicos: L' atL; mesmo

1 }sto mi.:srnu_ r·i.:.:1.ml:n:i.:111 110 os historiadores protestantes
como r1.çfier, ob . .:1t. 1'· .pi.
Vl;T. IV. •·V · •\lar"'iill
c·h·"t'
'l'· . ~ Cf. lVise11w1Lcct.
j
·
·
·'''' , • l IS lall
•' 1ss1uns., l'ont e1 i.:ncontraras
cJtados
muitos
tcst
·n
unh
·
d·
1
.
· .
· · e:
os os. I' rutestnnte~ t Olh i.: consta cv1Jcntcmente que os missionarias catho!1cos pregaram o l·.van;.;clho .:om zelo mais ferl'oroso e maior
su.:ccsso, do que os Protestantes .
3
•,
!l'ise~1<m, l .•i.:•.:t · \~f; C.111011 ~:~i~lo_r upud "r·o,.tniglity ReV!ew, Üdobe1. 1_888, ~ 1 rotestanr Cnttc1sm of Protestant ;\lis:
s10ns apud D11bl111 Rev1ew, Jan. 1881 1 p. 121 •• ceg. H
· .. r,zu• ......
"/'" t11, ('.e11t111:v
· • .luly .1888.
~
1111 1er ' m
pertoú1Co
·
J
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aoora é rcrmittido dizei-que 11e11hwna nação rrot:>
-., h.
priamente dieta f(1ra gerada por ellcs para e nsto .
•
.
Lo no não ensinaram toJas as gentes . ~cm Chns" com elles ; porque coisa
. ncn h uma mostra
to esteve
a sua intervenção: nJo n mostra o relo: porque, afôra
pouco:-> casos, a vocat..;Cto de missionario não cx.ige
entre ellcs nrníta ahncg<h;ão, cn1 o gcncro de vida
que abraçam; não o c_tfeilo seguido, porque .as convers6cs são relntivamente poth.:as e explicam-se
hem naturalmente semi ntcn·en1,:iio especial de Christu se se consiJera bem as sommas Je dinheiro que
n ·~llas empregam, 1 > auxilio q1~t· o poder civil, i:rincipalmente a lngla terra, lhe to~n7~e P,?r motivos
políticos, e pelo inHuxo ljlle a c1v1hsaçao supenor
deve necessariamente exercer.
E' mais abundante o di11IH·iro 1 mais numerosos
os homens, mais constante a protec~ão da auctoridadc civil do que nas miss(>cs cathofü.:as; e comtudo os resultados s<.io muito mais precarios i . Entre os protestantes não se l'~Kontram ~orno ent~c
os catholicos estes signa.:s cv1Je11tcs da mtcrvençao
divina : sane/idade e111i11t.•11Je entre os prégadores, como S. Francisco Xavier: porquanto apesar de muitos J'cllcs serem dignos de louvor, com tudo geralmente. como dlcs mesmos são obrigados a confcssa1-o, ou falta o espírito apostolico ou é imperfeito~ . Nem Deus confirmou a sua prégaçáo com
milagres, nem fecundaram com o seu sangue as
terras chri:-:.tãs . Apena:-. pi'>Jem enumerar um ou
outro martvr propriamente dict1' que livremente
tenha dado./ a sua vida por Christo.
Logo os Protestantes não gosam de catholici1

Cf. IFiseman, Le~t. VI; :\larsliall, oh . ..:ir.- , .
A este rc~peito vê •JS : 1u.:tore~ proll!stantcs Ja citados .

dade, nem material porque não estão universalmente diffundidos, nem formal p0rquc carecem de
unidade, e por outro lado a sua diffusão não apresenta nenhuns caracteres divinos. Logo as seitas
protestantes não são a verdadeira Egreja.
§. IV. Da Santidade da Egreja 1

147 . A santidi.lde no sentido proprio é predicado só de Deus: porem dos outros entes, segundo
a sua assimilação e união com Ellc.
Se se tracta de pessoas dizem-se santas, cmquanto estão unidas (Om Deus, conhecendo-o e
amando-o; se se tracta de coisas, dizem-se santas
por motivo de ulgui:na relação especial com Deu~,
v. gr. se forem dedicadas. ao seu culto, se servirem para dar culto a Deus etc.
A Egreja diz-se santa por muitos titulos: cm
razão do seu Auc/or que é o Filho de Deus; cm
razão do seu fim, que é a gloria de Deus; cm razão dos meios, ljllc tendem para a sanctifü:açúo
das almas, como são ~1 grm.;a, a fé, os sacramentos .
A este respeito não ha (Ontroversia nenhuma
entre os christãos. Mas pergunta-se se deve ser
santa, como sociedade, isto é, cmquanto contem
em si meios para produzir a santidade ou de facto
exibe effeitos de santidade.
Tambem a este respeito não pode haver grande diffi.culdade; porquanto se o fim da Egreja é
- - ---1- B-;/i~;.;;,~, de Concil. et Eccles ., 1. IV, e. 11-15; S. Freme.
Sales., Catholic, Controv. p. 11, a.~. eh. ;i e seg,., p. 1(~6 e seg.;
Regnier_, ed. Migne, pp. 297, 375•,4º'! Murray, d1sp. VI 1, vol. 11,
P· :1 e seg ., disp. XXII, vol.111; l\.e11r1ck, n. 234 e seg;;J. H. Newman Diffic. of Anghcans, vol. 1, lect. VJU-IX; Brugere, nn. 76, Sg;
1'rfaf;efla, nn. 673 e seg . , 8~~1; P~!lcll, nn. 409, 422, 431-432; Tf'pe,
n . 4 10 e seg . ; Sc/1m1r. oh. ut ., ~h . X.
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DA INTENÇ:.~O l'l.\ \'ER1l.\l1EIR.\ EGREJA OE CHRISTO

conduzir os homens {t santido.H.le, deve possuir os
meios para conseguir este fim.
Do mesmo rnoJo, se Christo instituiu a Egreja
para promover a santidade, e lhe otfereceu os
meios de santidade, estes devem ser certamente,
ao menos de algum moJo ctficazes, e produzir alguns effeilos, para não dizl'rmos que é Yã a obra
de Christo.
Mas o que se requer para yue a Egreja tenha
esta santidadl· que, segunJn todos affirmam~ é neccssaria, 4ucr Ja parte dos meios, quer da parte
dos etfoitos :1 cm que grau deve clla existir, e em
que condições é a nota da verdadeira Egreja, expol-o-hemos na seguinte proposição.
148. TJ1ese : /. .J'l verdaõelra egrej• deve srr
santa nos seus meios, " eff•lfos, na sanfldade eml:t

nenfe e sobrenatural.

Prov. 1 •º pela Escnpl11ra: «Eu sanctifico-me a
mim mesmo por elles, parn que lambem elles sejam
sanctificados na i•erdadeu; 1 e S. Paulo: « Christo
amou a Egreja e entregou-se a si mesmo por dia,
para sanctifical-u, purilirnndo na lavagem da agua
na palavra de viJa, para mostrar a Egreja gloriosa a si mesmo, sem macula nem ruga ou coisa
semclhantt:1 mas para que fosse santa e iminacu.,.
ladau.:
Estas palavrns mostram hem claramente que
Christo entendera que a sua Egreja havia de ser
santa. Porisso os ..:hrist;íos süo diamados past

Ego pro eis san..:tilico 1m·ipsu111 ut si11t e/ ipsi

i11 veritate . .lua. XVII,

sqnct~ficati

141.

?
Chriscus dilcxit "!-:cdcsi<1111 ct sc:ipsum tradidit pro eã, ut
illam sanctificaret, mundans l;1va..:ro aquae in Yerbo vitae, ut exhiberet ipse sibi gloriosam Jo:cclcsiam, non hahcntcm macula111, aut
rugam aut aliquid hujusn.odi, scJ ut sit s:mcta et immaculara .
Ephcs . V, 25.

2

19

sim santos pelos Apostolos "gcns santa» ou usantosn.
2." Pela 1i·adiccão. Os Santos Padres ensinam
frequentes vezes y;1c a santidade é um dos 1.:aracteres principacs da Egrcja, yuc é esposa de Christo
e corpo de que Ellc é a cabe~· a; 1 lambem todos
os christãos professam no Symbolo que crêem na
« Egrcja sancta ».
149 . Para todas estas coisas serem \'erdé.ldeiras requer-se que a Egreja seja santa~ não d'uma
santidade yualqucr mas emi11e11te e sobre11a/11raJ.
Christo entregou-se a si mesmo por cita, para 4uc
fosse sancta, não J'uma santidade commum, mas
d'uma santidade que nüo po ...;sa encontrar-se n'uma
institui~ão humana.
Uma tal santidade é o fructo do sangue de
Christo : deve por isso mesmo ser sobrenatural e
exceder as for~as meramente humanas. Porisso, da
parte dos meios, devem encontrar-se na Egrcja meios
de santidade yue excedam o 4uc a sal:iedoria humana poderia dar; estes devem ser os mesmos
meios que Christo instituiu e dos quaes dotou o seu
reino.
Os ejfeilos produsidos por estes meios devem
acompanhar e manifestar de algum modo a natureza dos meios, a saber, devem ser por tal maneira eminentes e apresentar tacs caracteres sob1·ena/uraes que possam ser considerados como etfeitos connaturaes da Hedcmp~ão de Christo.
E' evidente que não se requer que todos os
membros da Egrcja de Christo sejam santos: por1 Assim S. Ircneo (C. hacres., 1. Ili, e. 'l4, n. 1) ensina que
a Egreja i;ode ser conhecida pela sua au..:toridade porque onde está a Egreja, alli está tambem_ o ~:spirito de Deus, t onde está o
Espirito Je Deus all1 cst:1 a l<..grcp1 e toda '' graça. .
.
.
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quanto, seja qual fôr a ctfü:ada dos meios, os homens ::oempre ficam livres para usar d'ellcs ou não.
Além d'isto, o proprio Christo annuncia isto mesmo quando representa o ~cin<? dos ceus sob a figura d'um campo onde a z1zarna cresce com o bom
grão até á colheita, e cm muitas outras parabolas.
Nem é possível determinar o numero dos membros que devem ser santos. llma vez que, por um
lado, haja alguns que sejam santos d'uma santidade verdadeiramente sobrenatural, e por outro lado, os meios propostos pela Egreja sejam santos;
a sua santidade se manifestará, seja qual fôr a corrupção dos outros mcmb.ros; porquanto a corrup~áo d'estes é obra da hhcrdade humana, porém
a santidade d'aqucllcs é, por hypothese, obra sobrenatural e divina.
Do que fica dito segue-se que a santidade é
necessaria á verdadeira Egrcja, e além d'isso só a
ella pode convir, porque requer, cm vista da noção
que foi dada, influxo sobr~~atural que Christo não
concederá senão ú sua lcg1t1ma esposa.
Por isso é permittido argumentar assim : Aquella seita christã na qual nfto cn(ontramos nenhum~
santidade vcrdciramcntc sobrenatural, principalmente nos effcitos, não pode ser verdadeira Egreja de Christo, por outro la~o aquclla Egreja que
cxhibc taes fruc.:tos de sanct1dade que presuppõerr
intcrvencão sobrenatural, deve ser reconhecida co·
mo verd~deira Egrcja de Christo.
Porquanto, como o diz o mesmo Christo, pelo!
seus fructos os conhecereis.
1 :io. 1nese //. " : .;f €gr•ja ltomana tt só •lia rtts·
plandttce com uma santidade omnlmodamenlt so;
br•nafura/.

z·z 1

151 . 1." A Egreja Roma11a é eminentemente santa nos meios e nos effeitos.
(A) Nos meios: estes são a doutrina, o culto, a
disciplina.
(1) Na doutrina, ou circa crede11da ou circa
agenda. Porisso que a Egrcja Romana hoje como
nos primeiros seculos ensina toda a doutrina de
Christo a qual se encontra na Esc.:riptura e na Tradic.:ção. Sempre dcfcndcu a sua integridade e tractou de seguir o caminho medio entre os erros contrarios, aos quaes, desde o primeiro dia , teve que
resistir. '
Quanto a age11da, sempre ensinou e ensina os
mandamentos do Senhor, apresenta aos homens
um codigo de moral completo, certo e claro, fugindo dos excessos da cx(cssiva laxidão ou do excessivo rigor, com sancção ctficaz e sutficientc. :1 Além
d'isso náo cessou de propôr ás almas mais nobres
os Conselhos Evangelicos, mostrando-lhes o caminho da cruz, que Christo foi o primeiro a seguir: e
a perfeição ideal a que podem ser chamados.
(•) No culto. Pelo sacrificio da ..Vissa chamamos á memoria a Paixão de Christo e applicam-se
os seus meritos aos homens.
Os sete sacramentos sandificam a vida inteira
do christáo, e ministram graça especial para qualquer necessidade; 3 o sacramento da Penitencia auxilia especialmente o homem para evitar os pecca! Cf. Newman, Dcvelopment of Christian doctrine, Part. II,
eh. Vf, VII. VJll.
~ A Egreja teve_qu~ comb~ter cont~a principes poderosissimos par~ co~servar mteir_a a lei evai:igehca, ' " gr. a unidade do
matrimonio, a mdependencrn de Egreia, a liberdade de consciencia .
:i Cf. Gaethe, de mirabili reconomià !iacramentorum <Eu''res, t.XVJll,' p.1fo, ~el m1glice Auto -Riogr;iphy ofG<Ethe, Bohns·transL , vol. 1, p. 2.p -z4i<.
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dos e cxpial-os. A oração com tanta frequcncia recommendada eleva a alma a Deus e obtem as
suas bençãos. "\.J"ão é só a alma mas ta~bem o
corpo que tem a sua parte no culto cathohco, nas
cerimonias externas~ tão adaptadas á natureza ~u
mana e tão idoncas parn fomentar a piedade interior. 1
(C) A discipl~na ou leis J.a i::g.rcja tend~m a promover o cumprimento Ja lei d1vma; e. ~ss1m o pr~
ccito de ouvir Missa 11romove o cspmto de reh•rião, os preceitos sobre o jejum e ahstinenda in:ulcam a mortificc.11.;úo christ;J e a abnegação.
1 52. (8) A E~rcja llomana é santa nos seus
cffeitos : podemos considerar a santidade nas instituicóes nos individ11os e na sociedade cm geral.
'(8) '1'.,.as instituições. Nüo se encontra na historia
nenhuma institui~ão que possa comparar-se ao sacerdocio catholico, cujos membros no Occidentc,
estão perpetuamente ohri~ados ao celibato, para
poderem totalmente dedicar-se ao serviço de Deus

e dos homens. 2
Além d'isso nas Ordens rcli;,riosas a Egreja da
asylo aos homens para poderem CC)!lscguir a perfefção pela prati(a dos (1>11selhos evangclicos e
la imitação de Christo. E os religiosos não tracta~
sómente da sua propria sanctificaçáo e da gloria
de Deus, mas tamhem Ja prosperidade do proximo quer espiritual quer temporal. E assim cn.contramos no meio d'ellas homens que são a gloria da
humanidade cm razüo Lia sua superioridade moral

re-

t
Chátem1bria11d, lienie du Cliristianisme, vel anglice Ge·
nius oi Christianity, p. IV, 1. l; d. de Verá Rdig., n. 149.
~ Cf. De .\f,iistrc. Du l'apc, ,111,._:li<'•' Thc Pope, eh. Ili;_Het ·
ti11ge1·, A poloµie, ,·ol. V. d1. X'<, 1'· ,~ 111; Aflics, Thc formauon of

Chri~tcndom , t'· :i.i.i; ~-·~1·. ~ci-· i « l ,·ond111on oi the peopk, 1, P·
592, apud l lcttmgcr. l" h 1.

2 :.:3

ou int:llcctual : .qt!c i~Hciramentc se dedicam á propagaçao do chnst1a111smo e ti educação dos barbaros, como pode lc~-se na historia da prégação do
Evangelh<_> ~1!1 n~n~s gentes, propagando e preservando a Civ1hsaçao JLmctmnentc com a rcJiaião. 1
J:Ia outros institutos que mais directar~1ente se
apphcam ás ohrns de caridade, nem manifestam
menor heroismn: como os Religiosos da Trind·tdc ·

i_ns~ituidos para a Re~empção dos captivos, qu'c s~
faziam .escravos para hhertar os outros; as ·Irmãs
de Caridade que .ª tudo n:nu1h:iaram para se cntrcl?arcm ao serv1_ç1_is dos cnk·rmos e dos pobres, e
multas outras rclt~1osas que se dedicam a alime.ntar os velhos.
Estes institutos s;.ío lii.o hcllos, dlle até chc"am
J
d'
•
t>
a uespertar ª. ª. m1~açao Jos advcrsarios e a provocar a sua 1m1ta~ao . : Considerem-se finalmente
os varios institutos que a Egrcja Homana fundou
e fomenta.
Já desde o primeiro scculo era conhecida cm
todo o mundo pela sua caridade, e infundiu este
esp~nto por t?1.fa a parte onde a sua acçüo foi recebida . Depois nasceram t·scolas pura educar a juventude, as_y/os para orphüo:-. e para recolher a ha ndonados; lwspitaes para rccchcr enfermos e velhos;
1
_
O 4uc ainda h;1 hem .11011~0 tempo chamava ;'r memoria
Leao XHI ~as Lc.tras Ap<>:Holi.::1s de ·~:! .Janeiro dt· ikq() Testrm.
be11rl'ole11f1'1c
: h.!'\une:
.
1 ~·1·c- 111 'qu.1m
. ..
r Yerr>,
. lioc:
. . lf''º
. tem11ore . lJW1m .· t!·....
trug1terap1 .:ai o 1c;1e n.!1 rehgrns1 coetus, uhi.:um4uc sunt navant
opera~. Qu_am pdgunt mulu novas' oras Ernngelio imouere ,~ t
humamtaus tines pr?pagarc,_ Hl'luc pci- summam animi contentione,m summaque ,re ncula .. . l._I. ,\Jvnt.1lt•111her1. The l\lonks of the

\\·est ; Bancro[t s, H1st9ry oi the [ ;nited Sta1es V. III, eh. XX; .'-,'eander, Hlston of rhe Church , t. li, pdrt. li ; T/11erry, Histoire du
T1ers- Etar, eh. J.
. . 2 Cf. _l'o!.t ,úrc. 1-:ssai M11 i.:, moeurs, t. Jll, r. 13q; Huber
:\hss10n a l ;n!éncur. 1:-:11.1. al'ud l lcttingcr Vol. V p . í~· C
B.1/11ffi, The Charity '>f the Churc·h, l h. XIII.
' · -~ · ,ar ·
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institutos para os surdos-mudos, institutos para aregeneração dos indivíduos e outras varias formas de
caridade.'
A estes respeito e preciso fazer observar que
em nenhuma outra religião se mostrou jámais um
tal espírito de caridade; e este de tal natureza que
attinge muitas vezes o heroísmo e excede as forças
na/uraes. Por isto é facil de conhecer por estes e
outros signaes que a Egreja Romana prosegue no
mundo a missão d'aqucllc que ••passou fazendo
bem e curando a todos,..
15 3. (D) Nos indivíduos manifesta-se lambem a
cfficacia d'estes meios. Porquanto na Egreja Romana encontramos n·áo poucos homens, que seguiram fielmente os vesti~ios de Christo.
Só ella tem santos propriamente ditos, cuja virtude supera tudo o 4uc a natureza humana poude
produsir. Os seus filhos são os SS. Padres e os
Doutores da Egreja, que resplandeceram não menos pela santidade do que pelo engenho. Innumcros apostolos que, impelli?os por zelo heroico, levaram o Evangelho ao seio dos harbaros, e os geraram para Christo, mais pela sua santidade admiravel do que pela prégação: tacs são Agostinho
Ronifacio , Cvrillo
e Mcthodio, Francisco Xavier e
..
todos os Apostolos modernos que tambem agora
continuam a mesma ohra com dedicação admiravel.
Nem desde o tempo cm que os Protestantes
se retiraram do seu seio, a Egrcja deixou de produzir santos, como o attestam Francisco de Sales,
Carlos Borromco, Vicente de Paulo, Pedro Clavcr,
t
Cf. Rallutfi, The Ch<iritv_nf thc Ch1!r..:h, ..:h: XVII, ?°".XV,
XXVI, aliaque opera iam ..:llata 111 Tr. de 1 t'l\l Rcl1g., n. 1~'.>. p.

1781 not.
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Aff'onso de Ligorio etc. Attcstam-no as frcyucnlcs
canonisações que agora se fazem depois d'uma investigaçáo diligcntissima da santidade heroica da
pessoa. 1 "l'\J cm faltam martyres: nos impcrios da
China e Japão~ na Corêa e Tonkin, na Afrka e na
Oceania innumeros rnissionarios e 1icis derramaram o seu sangue por <:hrislo. ~
Tal virtude l' milagres pratil·ados pelos santos
suppõcm a intervcn~ão divina; e por aqui se prova que E~reja que ainda hoje produz tacs fructos,
tem uma origem divina.
De maneira nenhuma se nega que haja vióos
e cscandalos na E~reja Romana; mas o que são
maus~ são-no por não obcd1.:cercm aos seus pr1.:ceitos rn:m empregarem os meios de santidade que
ella lhes offcrece. Porem os que são santos, tor11am-se taes porque cumprem os seus mandamentos.
1 54. (Ci A Egreja Homana restaurou omnimodamcnte a sociedade, n:commendando as virtudes
que apenas se conhecem fóra d'dla. São Ires as
virtudes essencialmente christãs: a humildade, a
castidade e a caridade: estas, informando os costumes, regeneraram lambem a soi.:icdade : a humildade cxpcllc o cgoismo e a amhição; a castidade
ensina o hnnH!lll a domar as paixões, as quacs,
condescendendo-se com cllas, abrem o caminho a
todos os excessos, como consta evidentemente da
1 Para sabt:r-se quanto ~ 11..:..:usaJa a invcstigaciio das úrtudes heroic;1s dos Santos . lt:ia-sc B.:ni>dicti XIY, 'D~ Scrvo1 um
Dei Beatifi.::atíone .
2
Ct. l'rí.Tnh,11/. Chri>t1a11 Mi~s1om· ra::.~im, , .. g . eh. II; Let·
tre~édifianll:s et ..:ur1e11'c-.; A~naks de la l'ropag<ltion Je la Foi;
!.a Sallc d<'s .\l:irtns: V1c de 1 hcnphan:.: Vé11arJ, di. XIV: Les
.\Ia~tyr~ nci,;rcs de l ' Ou~;n1.l.1, c~,·Thcologta lJogmJu.:a -\'oi. .!.º
1~
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historia dos pagãos;• finalmente J ...:aridade apresenta o prin...:ipio da snlu~ão das questões sociaes
as mais arduas, ...:orno são as mutuas rela~ões de
patrões e operarios.
Mas não ha nenhuma so...:iedadc que tenha in...:ukado ...:om maior vchemem.:i<1 estas virtudes, e
que tenha d'c\las dado exemplo~ t~ais brilhantes
do que a Egrcja Homana, ~ prmc1palmente nas
suas ordens religiosas .
Ao seu influxo é devido, ao menos cm parte, o
espírito de humanidade e de fratcrn.idade que cada
vez mais tende a prcvale...:cr na so...:1edade, e tambcm o espirito de verdadeira liberdade, que inL>rma as constituições modernas .
155. Finahncnlc pode aprcst:ntar-sc como argumento geral de santidade dn 1-:~rcja t:omana o
dom dos milagres que é a nota dcaetona da sua

divindade.
Porquanto, diga-se o que se disser, Christo
prometteu aos seus dis,:ipulns l1uc havian:i de operar os mesmos milagres que clle mesmo tez; 3 e os
Padres ensinam unanimemente que o dom dos milagres é perpetuo na Egrcja .
E' tmnhcm ...:crto que nos nossos tempos ha
mila~rcs l.k cuja n:alidadc ~ 11i11~11c1!1 de boa fé pode duvidar, a n.:ío se suhnner 111tem11ncnlc toda a

...:crtcza histori...:a, e a mio se pórem tambem em
duvida todos os milagres de ( :hristo. •
·
E de .fa...:to nada podem ...:ontra .elles objc...:tar os
adversanos, a não ser yuc estes sejam impossivcis
e que devam ser attribuidos á superstiçáo e crcduli~
dade, do mesmo modo que argumentam os racionalistas ...:ontra os milagres da Escriptura . 2
E na verdade, ns milagres e dons sobrenaturaes
são un~ signal. e v i~enti s simo de que o Espirita Santo habita na f-..gre1a '-)lle com ellcs é adornada. Logo esta é sobrenaturalmcnk santa e divina .
. ! 56. Sô a F,v.·1:t:f.1 Ru111<J11<1 é s,wfa . Quanto ü Egrcp1 ~Trega, bas!a dm:r que clla. r?ssuc quasi todos os
~e1os de sanudade que Jesus Ch_r!s!o lcgou. :í sua Egrc1a1 .tendo ella conscrva~o o sacnfic10 da Missa e os sete S~1cramentos, mas nao apresenta aquclles fructos de
santidade que mostram fecundidadc vcrdadciramcnte
s obrenatural.
. A r.azií';' é I;Or~1uc, ~lcsdc ~1uc se scparou da vcrd;i de11«: EgrC)a, Chnsto nao opera n'clla os clfoitos admi ravc1s q.ue produz no scu rropriu reino.
Maximamente Plwcio, principal fautor do schism·i
foi anathcmati sado no 1~' ~:onc. C_onstantinopolitano, p~;.
encher o mundo de sc1soes, cnsmando que ha duas almas no homem, n todos exprimindo adultcrio consum t . Realmente ningucm hoje e. can()nisado sem rrntic.1r al guns milagre~ , e nem se aJrn1tte mila~rc al~um senão Jepois de.
por ,_
1n1 e~tllth' s~ \ l'l" ' J, :>~ fl.: r\.!n'l a'.·l.!nsuadn '""~ ,.,tn ...:crtcz41 moral, como ..: s 0 1b1~l(I r u r iodo:' o s qu~· kram •h <K toJs pontili..:ios sobrl" ;1
'~!~'~n1 s_-1~~l 1 > ~'. ~"" :.;;11~1os . -'\...,:-;11~1 ~·· ~ r. o n1iiet::;~...: prati~ado .ror s.
\ i..._" n~c;:·• l_'.L~_, ... 1 ~!e _A. !• .. ~.1d.;,· 1~lc , que fora re.:onh.::n<l1> por

1uu1t.'"'. l 1 or"'r . 111tc· ~ , 111n11

Chama ;Í memoria o q11c di,,cn"" 110 '/i ·. dt· l"er,í R.dig._
.
n. 1S4 e seg.
.
.
,
.
.·
2 Cf. Heltm~er, oh . .:1r. ""1. \i, eh. XX; n,1/111es, Le PrC?t~stantisme comparé au Cathol., mr;::/ifc l'rntc.>tai:n~m and Cathohctty
..:ompared, eh. XXIV e sef; . ;_ J. ,1<''?rJ,11r'." Conlncnce_s de X-Dame,
21, 36, Conf. Lcga ntur pankr l·.11< n .: It,uc l .eo111s X!ll lrnmortale
J)ei, Rerum '.'lornrum etr . <ln<k , ·laranwnte :;<' t'\pnc·m <1s l"Ol ~ ~ s
que ~50 nece~sari~~ p;ira i.;orriµir '"' 111ak ' da soi.:1cdetdç.
:1 Ju,1. XIV, 12 ; ,\·/,wc. XVI, 1:-( .
t

2~7

1·erd;ad..:11.111ll:rl!,• mira..:11loso, não fni

ad111ttt1Jo i.:01rn1 tal p ela :-.. C. dos 1-<itn~. por falta Jc pM1·as ~tttfi 
i.:~c11tc >. I·: ass11n "prote , 1an1..: lll,L;lcz que tinha lido o~ rclatorio:'.
d estes mil;1_gr.::s e m Hnma, d,·darou '!lll! Jc h o;1 W>lltaJe a ..:cit;rna
t_o J o s o s ~11lagn:~ 4uc losscm J<1mo1J>tr;1dos .:0111 argumentos tii r·1
tortcs, e_ ficou 11 < ~> pou.:o ;rJ1111n1Jo 4~1anJo lhe assq.;uraram que
estes milagres nao lll~~1a111 ~•Jo .:on~rdcnidos como miraculosos
por f~lta ,de_~rnv:i_s . (CI. Perro11e, de Vcrà Relig., n. 18;, not. 1 \ .
_ · 1 o~ts5o Jtl _daramcn_tc .!. H. Nt;vmmt (Essays on Mirnde,
Es.say . li) n ao podem ser rcgcllauos o s 1111l;igrcs e.:clcsi<1sti.:os, s<!m
pr1mc1r;1nientc serem regc1tados muitos milagres biblkos.
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mindo o que era dos pobres e dos orphãos e dando escandalos a todos. 1
Além d' isto, desde o tempo do schisma, não ha ninguem entre os Cregos que tc~ha mostra.do, ao menos
publicamente, exemplo de santidade heroica, ao passo
que antes do schisma do Oriente floresceram alli muitos santos, que ambas as Egrcp.1s os veneram.
E na verdade, os Rhutcnos honram como santos e
insigncs em virtudes e milagres aquellcs que propagaram a religião na H~s~ia: porém estes eram. catholicos,
enviados pelos Patriardws, _que estavam unidos _com o
Pontitice Romano, e a Huss1;i permaneceu cathohca durante todo o seculo XI: 2 depois o schisma começou a
grassar pouco a pouco.
.
- Porém desde o tempo cm que fo1 consummada a
scisão a religião começou a afrouxar, o clero foi votado a desprezo summo, o zelo arrcfeceu, e a corrupção
dos costumes foi prevalci:endo de pouco a pouco. E nem
isto é para admirar: não podendo produzir fructos oramo cortado da arvore. :i
1 Sí· Affirma-se ~as seita" pr111l's/,1~1fi's que não são
santas. não no sentido de l)Ul' nada n e lias .se encontra
que s~ja favoravcl ;i \'irtude, e que nenhum bom effeito
citas produsam, mas no sentido de <JUe não tem meios
bastante efficazes para a santidade, principalmente quando se comparam com os que lw na Egreja Romana; e
porque aquillo que n'clles.c ~)0111 ou niío supera a santidade natural ou pode attl"Jbuwsc a elementos sobrenaturacs que coi1scrvara111, nem pode comparar-se aos que
sfo produzidos pela Egrqa Homano.
D'aqui se segue evidcntcmenrc (se é sómente uma
forma genuina Jo c.hristianismo e lcBitin:ia esposa 9e
Christo, como provamos .1, que esta nao c protestantismo.
158. IA} Qua11to aos meios de sa11tidade.
(a) Se se considera a doutrina, cm parte nenhuma um
1
2

Cfr. Baro11i11s. ad annum. 8!iq, n. 4ú.
Leia-se a dissertação sobre a- conversão e fé dos Russos

nas Act. SS .• t. II.
Não. podendo desenvolver estL' ponto, lei<1-se cf. de lvlais1. IV7 Gagarin. La ~~t;formc du _ClcrJ:lé Rt~sse, i~ peno:!1.:o E1udcs Rehg. de .lc-s. 1 X1>ti-h7; ..!. l.c1 O)'·Ne.wlieu, L Ern.
pire dcs Ts;irs ct ks Russ1.:s, mi. Ili, La H.clii;;ion.
l

t~e. Ou ~ape,
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corpo de dogmas certo e_ dctermina~o, mas por toda
a parte se encontram variedades e drsscncões de maneira que niio ha qu:•si verdade nenhuma enum'erada na
Escriptura de que se não duvide n':tlguma seita. l:ma tal
confusão :ião póJc illuminar a intcllige11cia, não favorece a s<mtidadc, mas .antes
. i:onJuz ao racionalismo , como o attcsta a expcnc1K1a.
Quanto â praxe, a doutrina da inutilidade das obras
e Ja justificação sti, pela fé, ex se de m:mcira nenhuma
tende para _I(~nlcntar ~s virtudes, mas ;111tes para augmentar os \'ICJos, e, nau obstante as conscqucncias depravadas Jc tal doutrina hoje serem commummentc n:g~itadas pelos Protest:rntcs, i:onscrrn-st· ;1 propria doutrma.
Além d' isto si.~ os preceitos e\ angelicos foram ~•crnl
mente i:onservados, com.t11(~0 os Hclormadores regeitar~1m. os conselhos, a \·1r~m~~ad.c, rccommcndada por
Chnsto e pelos Apostolos, clim1nando a mortiticacão e
a abnegação, e por esta maneira afastando tambem dos
olhos o typo gcnu~no da. santidade christã do qual se
segue que os preceitos stnctos .de moralidade perdem,
pelo menos cm parte, a sua força e elllcacia. E ainda agora parece que desconhecem a noc:ío da verdadeira santid~de muitos !">rotestant~s thcolog.os e prégadorcs,
que. quas1 nunca. pregam as virtudes proprias do chrisnamsrno mas scimcntc aqucllas que se dizem 11L1/1a-<tes.
e como tacs não bastam para a salvaç<Ío.
·
(bl Quanto ao w!lo. N:ío ha religião nenhuma sem
sacerdocio e sem sacrificio, e a maior parte das seitas dos
Protestantes !15o tcc1111~ad:1 d'isto, fic111n só como prégadores que nao tcem m1ssao nenhuma. ( )s sacramentos
que entre os catholicos sáo meios eflicacissimos de santidade, são quasi todos por ellcs regeitados; e os que conservam, o Baptismo e a Ce i11, são, a maior parte das vezes, considerados como meros signacs e não como fon
tes de graças 1•
Porém o culto propriamente dicto nada exhibe que
eleve a alma para Deus, nem parece que aproveita
1
•
«Si c~1rrere in. vacuum l]Uis nolit aeternamque oblivisci
beatnatem, Clll nos be111P11e <lestmat Deus, ecquid naturales virtu·

tes habent utilitatis, nis1 <livinac gratiae munus ac robur accedat•
http://www.obrascatolicas.com
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muito para a sanctiti.:ação do homem ; e cousiste n'uns
certos actos externos, prégações, leitura da Escriptura e
outras coisas assim, que não nos parece que sejam muito proveitosas para· honrar a Deus nem para sanctifü::ar
o homem 1•
E na verdade, niío se tracta aqui de seitas que imitem a Egrcja Romana no seu culto : porque estas a seu
modo reconhecem a insutticiencia do culto protestanti-

co.
(e) Na discip/111a núo ha coisa nenhuma que promova
a obscrvancia da lei divina, mas foram regeitadas todas
as leis sobre o jejum, ahstinencia, confissifo e outras
coisas assim l)Lle fomentam a mortilicaç:ío e a nbnegacão christã.
·
1 ~q. Quanto aos e//~//os da santidade :
lafO Protestantis1110 n;ío produziu nenhuma i11slituiç,fo que apresente um cara.:ter sobrenatural, mas pelo
contrario regcitou-cts todas e destruiu no seu seio as que
foram a gloria do Christianismo, '. gr. as Ordens religiosas que forneceram tão exccllentes e santos fructos ,
e pelos mais nobres christiios foram consideradas, em
todos os seculos, como um dos fructos mais preciosos da
religião de Christo !.
As obras de caridade que tlorescem entre os CathoJicos, exforçaram-se recentemente por imitai-as, e . co~1
certeza lhes consagraram muitas sommas de dmhc1ro, mas falta-lhes o espírito, porque carecem da abnegnação e da caridade .
· (b) Nos illdi1'l'd11os, o protestantismo nada produziu
1 Isto mesmo conlcssam-110 i11i,:cnuamc111e al .. uns Protestantes; assim entre outros GoN/ic ( Auto-Hiowaphy, Hohn's trnnslat. vol. J, p. :qS e sei.; .) diz 'lue o .-ulto protcsrnntico de modo
nenhum póde satisfazer :ís asprra~· rll'S 1lm til·i~, de maneirn que
pouco a pouco nh:mdonam ' 's tL·mplfls, formam outras seitas ou
não adhirem a nenhuma, 1·c1wrando a l>c11s a seu modo, e assim
cahindo no naturalismo. p,·, .ie ler-se n lognr por inteiro em Schanz,
1. c. p. 322eseg.
2
Por isso os Puseystas empcnha1·am-se recentemente em
estabelecer estas ordens, 1·econhcccndo assim que os auctores do
Protesrnntismo obraram pessimamente aholindo-as. A respeito
d'estas ordens protestantes escreve The /11dept•ndent (nov. 28,
18~1.í, r. 1 5) que ellas não púdcm tlorccer nas regiões dos protestantes, e os que quizcrem formar ordens rcligio5as devem fugir
para ;1 Egreja Romana.
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que possa comparar-se aos santos da E~reja Romana,
apesar de ter durado por trcs scculos. Se houvesse ai·
guma santidade no meio d 'elles, cl1<1 dever-se-ia encontrar nos primeiros tempos, especialmente entre os seus
fundadores. Leiam por~m as suas vidas e obras e os
testemunhos ljlle ;1 sc11 respeito referem os Protestantes,
e averiguar-se-lia que elles niío só não for:im santos,
ma~ - nem sequer cultivaram ;1s virtudes christãs ordi nanas.
. . Encontramos I .utlicn • i11t~cl <is suas pr~unessas, in JllflOSO para com 11 seu prox1mo, todo cheio de sober ba; Calvino cruel, para 11:ío foliarmos n'outras coisas;
Zwinglio, escra\·o da sensualidade; Henrique \'Ili
cruel e lu:-.:urioso. Se eram :1ssi111 os H.cformadores nfio
é para admirar que os seu-; Jiscip11los não fossem cxcellentes exemplares de virtude~ princip•1lmente os que
viveram mai~ em contacto com Reformadores: d'istn
se queixava o proprio Luthcw: ·O mu:ido v;ic Jc mal
cm peior; os homens são agora mais sequiosos de vingança, cada vez mais afastados Je toda a miscricorJia,
mais avarentos, mais immodcstos e indisciplinados, muito peiores de que eram sob o papado• 1.
Porém se depois os homens 9ue nasceram no Protesrnntism.J e n'cllc ficaram Jc boa fc, cultivaram tambem al~umas virtudes sobrcnaturaes e tambem as cultivám hoje,
isto deve attribuir-sc á rniscricordia divina, que rambem
fóra da verdadeira Egrcja dispensa a sun graça aos homens da boa vontade, porém d'aqur de maneira nenhuma se póde inferir que a seita~ a que .idhercm na boa
fé, seja a verdadeira I ·:~reja ou parte da verdadeira
Egreja.
(C) Pelo que respeita á sociedade, niio foram mais felizes os effeitos da Hcforma do que para os indivíduos;
1 .\tundus in tlics lit detcrior; sunt nunc homines magis
vinJictae cL1pidi, magis avari, magis ab omni miserkorJia remoti
magis immodesti e\ indisciplinati, multoqL1e deteriores quam fuerint in papa tu. Luthero, Postilla in Evani;. dom. 1. Adv . O mesmo confessa Melanchton. Para prova mais larga vi! Dtjl/inge1·, Die
Reformation 1ohra traduzida cm francezl: J. Ja11sse11, Ge,.chichte
de,; Jeutschcn Volkes, íl. li et Ili; vel L'A.llemagr1e et la Reforme
pm· J. Ja11sse11, traduit <le l'allemanJ par E. Paris, "·oi. 1(, liv.
111 r · 417 e seg.; A. Nico"1s, Du Protestantisme, Paris, 1854, vol.
11,'1. Ili, e. ·h p . :n7 e scg.
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d'clla fugiram todas ~is \•inude.s 1~roprias do Chri~t~a
nismo, :1 humildade e a ohed1cnc1a, p~rque o espmto
privado torna-se a regra suprema ; nao ha nenhuma
auctoridade; não ha a virgi11dadc, que os ~eforin~dores
condemnam; nãn ha a abnegaç;ío, porque julgam mute1s
:1s boas obras.
.
E assim, regeitando-sc os cons~lhos, os preceitos
são Jogo violados,. e a.que lia corrnpçao. d: costume~ que
acompanhou os pr1me1ros :11111os da llctm ma. Surgiu .depois uma certa rcac~ão ; comt11do mostra-s: P<;>r m~1t0s
testemunhos que as naçóe~ protestantes sa~ m!enorcs
üs catholiLas no que respeita. aos .costumes , nao obstante ser coisa di1licil determmar isto ~om. certeza, em
rasão dr.s varias causas que pt.illem 111fü11r nos costumes.
p
Ao menos não pódc ~lt~\ idar-~c ~1ue entre o~ rotestantes se diminuiu o cspmto dmstao, '.> que dera lo_gar
ao indifferentismo e ao racionalismo. l•.stando as coisas
assim, não é para admir:1r que ent~c. elles se não encontrem nenhuns milagres ou dons dmnos; o .que ell.es
proprios são os ~;rimeiros a confes;:'.r ;_e por isso afhrmam,porém gratuitamente, qu~ os m1l:1g1 es cessar!1m.c~m
a morte dos Apostol?s,. d:p~1s de t~mdado C? Chnsuanismo. como se o Chnst1anismo n~t~ _se estivesse fundando' todos os dias em diversas reltg1oes ...
J ocro entre os Protestantes niío ha efle1to nenhum
que ~n.;:"lnifeste a santidade soci11l vcrdadeiram.ente s~
brenatural. H a com certeza entre e_lles muitas_ ~01sas boas, porém as suas virtudes cxphc:~m-se s~1ffi~1~n
temente pelo facto de terem al~11111a noçao do Chnsua---------

--------

<º1- ·I }.OLlll'" Ca1hol1.: a11,\ l'rotest;l!lt Countries l'Om•. ' .
.. '
1
·1
1>
. · I ''•·\i·-'t·orl·
ios
p.1rc<'
··~
,, 11-(1\1
.... , onde 1•cln' t.:slcmun
.
. 'os
. .mesmos
h r- rotestantcs .;e mostra que lia 1•ou,·o., cn11ws cntr c os 1.at o ILOS, .e
maior \•11·1udc e felicidade do c111e cntn· o~ l'r 1 ~test:mtes. J\d\:e~tl mos com tudo que nfio t"'id: a este rcspc,tto .. '''~mar-~~ um ~lllZ'~
equitr1ti1·0, sem se dar a r:rs:io. d:1s lJUal1d.1dcs _n.~turnc_s e do~ d,_c
fenos que os gosam entre vanrH prll·_os : por isso a ... ompm aça_o
é muito mais apropri~~la, quai:iJo. se laz entre _ca.t~ohcos e protes~
tantes da mesma regiao : pots neste caso as ~11lerenças gue s~
notam não attribue com rasfto ao gemo da naçao, m~s a~ influxo
da religião. Do mesmo modo não deve attcr~dcr-sc a~ coisas externas sómente havendo alguns que se i.:lonam exteriormente de
c:rime que nun~a com~cttcram, cm quanto que outros occultam
cuidado~amcntc os cnmes que ver1ladc1ramcnte commetteram.
1
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nismo e por encontrarem n'ellc uma doutrina mais pura e motivos m:1is eltie;,zes do que cm qualquer outra
religião pag:í.
~orém não se m:-inif~sta a HCÇiío csreci;il do Espiri
to ~anto na mc-;ma sociedade. Logo nao e esta a verdadeira Egreja pela qual Christo s~ entregou, para que
fosse santa e immacufoda, pbrque o fructo do sanaue
·
· excellente.
t:•
de rh
.__. risto
e, d' uma natureza mais
160. Objecta-se que~ muitas vezes maior a prospe·
ridade temporal das nações protestantes do que das catholicas. Dado, mas não concedido, que o facto ~ verdadeiro, n_cm ror isso se segue q11c a rclig_i :ío dos protestantes e mais exccllente do ']Uc a catholica : porque
a religião promove dired,11111'11/e o bem das alnrns, e si)
indircct;1mcntc () bem temporal, i~t<> l"ll1 quanto concorre para o bem espiritual.
Póde por isso acontecer que um pO\ o que segue uma
religião falsa attinja maior prosperidade de que um povo 911e professa a \ cr~l:1~lcira r·cligi;ío; pois uma tal prosperidade depende princ1palmcntc de causas naturacs ·
·:1 entemente do exemplo do,
o que com certeza consta evrl
poni judaico, u qual, ao menos por longo tempo, não
:1ttingiu _'? grau de. civilisaçiío que conseguiram alguns
povos nsmhos; :1.'is1m como lambem da doutrina cvangelica, principalmente do sermão da Montanha, que os
Protestantes enaltecem com tantos elogios.
Porquanto aqui são declarados bcmavcnturados não
os ricos, não os poderosos, n:ío os que se entregam üs
voluptuosid:1des, mas c~s p~1bres, os. rn~nsos: os que choram, os sct1bundos de JUst1ça, os rmsericord1osos, os que
sotfrem perseguição. 1 Quão insipicntcmcntc obram,
pois, os que dcmonstrnm a verdade da ! eligião, principalmente porque clla serre para wnscgurr a prosperidade temporal e para adquirir riquezas.
Pelo que respeita ao facto, notamos o seguinte,
segundo Brugére (n. 77 e ~10): Tres coisas concor~
rem principalmente para a civilisação : a producção das
riquezas terrenas, e a sua repartição equitativa ; a cultura intellectual dos engenhos ; a ordenação recta das
vontades e a satisfaç;ío interior das almas.
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(a) E, na verdade, este terceiro elemento, que é o
principal, é principalmente fomentado pelo Catholicismo;
quer pelos prcceilus puros e omnimodamente determinados que ensina, quer pelos s.icrame11tns, pelos quaes
se torna mais facil o rnmprimcnto dos preceitos ; o qllc
muitos Protestantes confessam. 1
Ouanto ao cuidado Ja .·11//111"'1 i11tellect111.1!, confessamos 'na verdade qul.'. a thcoria do jui10 priJ•ado t~lvez
que mais vivamente ·~stimulc a diffusão da instn.icção,
porém ao mesmo tempo fomenta muitissimo a multiplicac<to dos erros corno se collige e\'identementc das obras
do~ Prntestantes.
I·: por outra parte 11 Cnhcilicismo, apoiado na auctoridaJe infallivcl, previne :i :1berração da intclligencia e o
desperdício do tr:iballio, .is.s im como tambem promove a
abnegação e a c:1riJadt=, .:on1 dl'sejo ardente de dar conhec1rnento, ainda rnes1110 :111s irmãos mais pequeninos 1
das coisas que conduzem ;w hem espiritual e temporal.
(e) Quanto üs riq11e1,zs /t'1Te1Ms, o Protestantismo fomerit·a talvez mais cllic11mc111c a sua produrão, porque
levantando menos os cspiritos para as coisas cclestes 1
tende por isso mesmo com 1na1s ardor para as coisas
terrenas ; mas o cathc 1licismo cuida muito melhor da sua
reparliçlío equitativa, e a rq1artição equitativa das riquezas produz mclhDr a ldicidade dos povos, do que a
producção feh:·il t= a P?sse Je c11orm~s riquezas por alguns poucos plu!otT,1/zi:os, como muitas vezes succede
nos paizcs acatholicos . Por isso lambem os escriptore~
Protestantes, viajando por paizcs .:atholicos, não poderam
deixar de admirar a sorte feliz d 'aquclles que por outro
lado careciam de taes bens, qu:111Jo descrevem com vivas cC1rcs a triste sorte dos pobres que vivem nas regiões protestantes. ~ Port:111to nada pode deduzir-se contra a nossa thesc da prosp~ridade temporal dos Protes tantes. :i
Além dos testemunh11s já rc•i'cridos, ct: N.1vii/e apud de
Raudr)', La Religion Ju ..:oeur, l'· 84 e' scg.
z Cf. C. E. Ll'S/<!1·. Thc C1lory a11J Shame of EnglanJ, cJ.
c87<i. vol._ I, pp. 141_, 1c;1_1 c.81 cc alihi passim; Th,ii!hlin, Spain an_~
thc Spamards, rP· ~~· ~1-', .h 3 e sq;., .li] c seg., c>83 ~ seg. etc.; :).
Lai11g, Notes oi a 1 ravcllcr, .l'I" .p, "i•. 78 1 etc., Crmtemp:Jl"a1·y
Re1•ieiv. 18&1, p. 3:1.•1 e seg.; 1·m111••, ob. cu . .:h. 1-VIU.
:1
Para mais larga solu.;ão lPesta questão vê Babm;s, ob. cit.1
t
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Por m~tro lad_o, cstü p~<n-ado que a Egreja romana, e S~) clla, e vcrdadc1rarncntc urna, apostolica, catholica e santa : logo s<'> l'lla é a verdadeira
Egrej~ .Jc Christo.
Corolla~·io:

da ~ecessi~ade de abraçar a verdadeira Eg1:eJa. ou, fora da Egreja nê.o ha
salvaçào ,

1G1. Estado da questão. Demonstrada a verdade da Egrcja Homana, j<í pode l'lltendcr-sc o axioma: 1'r)ra da ~~·gnia 11ão lia sa/J•ação. Para explicar esta doutnn<i, dc.vc .s aber-se ljllc uma coisa é
d_uplamcntc 1~eccs.san;1 para a s<1lvaç<ío. F' ncccssano. de neccss1~iaJc ~lc 1~1~'io, aqu1Ho que l; meio, e
meto t~ccessano dey1st1Í1L"aç;,1o, e por isso sem 0
que~ am~a mesmo 111culp_avclmcntc omittido, a salvaçao nao pode c<mscguir-sc: l; porém nccessario
por ncccssid?de de pr:ceito, aquillo que é prcscri~
pto de maneira qu~ nao pode omittir-sc sem pcccado; por consegu111t<:, se L°tilpavch:ente se omittir
é causa ~c.conden;inação; 1:orém se inculpavclmen~
te se omttttr, por tgnoranl'ia <Ht impc >teiKiai pode
obter-se a salva1.;ão sem cllc .
Do me~mo modo na Egreja podem distinguirs~ _duas coisas, co1p!> e alma~· corpo é o elemento
v1s1vel ou a collcl\:a'.> das co1s.as que exteriormente
se coadunam para formar uma soL"icdaJc i..'.hristã

eh. XI e seg.; A. Nico/,1s. oh. ,:i 1. vol. li 1. llf e 1 11 ·1,
~ -, .
. d e )''avcnrr
. •1u 11 rotestant1smc,
. ' 1. IV,
' .p.- '2oo. e. scg.
.4 '-' 1.seg
F .. :·\.,..~m·t111,
t\;.·
P· n1eseg,1. VI.li, P· 477 e scg.; J. 1-1. Newman. Diffic. of ÀngJi!
cans, lect. VIII-IX.
' .s. Thomas, in. 1 !>~~· retalem; He/larm. , de Eccles. milit.
1. Ili, e. 3 ; ,\furrav,
d1sp. \ ·li, mi. 11 p. ~/ ··~ 1 e se11
. "'1V.e/J(1 n '
•
~ .
Q'' fUu
4'.Iº ~ seg.~. h·,-m_1e~'!'' th. ·2 4; 7.!glia~·a, Pr<?p:icdeuttca, _l. 1 , e. '12 ;
Pesd1. n. "9~ e :.e~., Tepe. ~· ,p~1 e seg.; Sch,mj, oh. cll. rnl. lll e.
~l; J. Buron.1, De lnto!eranu,a cat~101., Taurini, 181.i8 ; 1-;. Dubl~n
clr;r, De Axioma~':-: F.xt.ra Ecdes1a_m nulla salus, Harri-Ducis, 1 8• .i S:
o qual com crud1~ao e dare;rn cxpoc este axioma.
· ·
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corpo da Egrcja, nem por isso se condemna, mas,

positis ponendis, pode salvar-se.
Eis ahi o sentido genuino do <.1xioma: Aqucllc
que culpavclmcntc permane(e fora da Egrcja Romana, isto é, aquelle que sabendo que ella é a verdadeira Egrcja rernsa entrar n'ella por sua propriu
culpa, não pode salvar-se, desprezando scientemente e por o querer, um grave preceito divino. Porém
se alguem duvidar qual seja a verdadeira Egrcja,
deve indagar e orar, ak finalmente banir toda a
duvida racional: sobre isto dcYem ser instruidos os
Protestantes, para que com o auxilio da luz divina mais facilmente encontrem a verdude, e depois
de encontrai-a a abracem. 1 Ha por conseguinte
duas coisas que escusam J'csta obrigaç<ío : a ig110-

ra11cia i11ve11civel e a impotc11cia.
A primeira pode distinguir-se de muitos modos,
v. gr. quando invencivclmente se ignora a revelação christã ou a propria existencia da Egrcja ou a
obrigaçüo de aJherir a ella, ou gual seja a verdadeira Egreja: dd-se, porém, a ultima, quando qualquer, apesat' de conhc1..:er a verdadeira Egreja, em
rasão dos obstanilos presenll'mentc insuperaveis,
não pode entrar n'ellu: tal é o etllhecumeno guc
antes do baptisrno differido sem culpa, é arrehatado por morte repentina.
162. Prova-se o axioma no sentido exposto. 1 ."

Aquelle que culpavelme11/e perma11cce fóra da Egreja alé ao fim da vida, não pode salvar-se.
(A) Porquanto do que fica dito, Christo instituiu· a sua Egreja para defender a sua doutrina, e
n' ella instituiu prcsiden tcs que tecm o direito de
' Cf. .!. li. Nell'm.111, l>itli..:. of Anglicnns, vol. 1, p. 158 e set;.;
.1. Flefd Sp.1fdl11g. oh. ,·it. p. ~nr e: 13, onde ..:!aramente se expõem

os ob.sta.:ulos 'lu;.: imp1:Ju11 a 'ºn' crsâo dos a.:alho!i.:os.
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ensinar e de governar nas u1i~as csp1ntuacs a toda a (reatura; por outro laJo, sob pena de condemnação, ordena a todos l-}lle obedeçam a estes
presidentes: « Prégac o Evangelho a toda a creatura; aquellc que crêr e f1>r baptisado será salvo ;
porém aque/le que 11[10 crér será condemnado . ..
Ide, portanto, ensinac todas as gentes, ensinando-as a observar tudo l(llalltu vos mandcii•; t portanto aquclle 9uc, culpavel, isto é, scicntcmentc e
por sua propna vontade 1ietz;a a obcdicncia a estes
presidentes, ~>s quacs, cm vista do que fica provado, são os Bispos e Pontiliccs da Egrcja Romanu
pecca gravemente e cxpoc-sc
ao perigo de oon-'

dernnação.
(B) A mesma coisa r:11sú10u a antiguidade christã: Parece que Orige11c5 foi o primeiro que exprimlll este axioma nos Sl'lls proprios termos: "Ninguem se persuada, ning11c111 Sl." <.'ll"<llle a si mesmo.
fora da casa, isto é, /rim da /•,/./eja 11i11g11em s~

Christo, aqudle 1..1ue abandonou a Egreja de Christo ... ':\ão pode ter a Deus por Pae aquellc que
não tem a Egreja por Mãe.,, S. Agostinho suppóe
que este axioma é conhecido '-)llando escreve: 1
c<~ão ha salvaçào fora da Egreja. Quem o nega:'
por isso todas as coisas que se tecm fora da Egrcja, não teem valor para a salvação .. . E até os Protestantes ensinam a mesma coisa mais ou menos
explicitamente; até a mesma primeira Conlissél.o
Helvetica, art. :.!lj, diz : «Afastemos do mesmo modo todos aquelks que retirando-se da sociedade
santa da Egrcja ou introduzem ou seguem dogmas
alheios ... 1 e se mio obeJe...:em ü adverten(ia da
Egrcja e á doutrina christü, devem ser ohrigudos
pelo magistrado, pnrn l)lle não infeccionem ...:om o
contagio o rebanho de Deus». ~

salvan.

163. 2 ." Porém todo aquelle que pcr111a11cce inculpavelme11le fóra da Fgreja, podC" ser salvu1 uma
vez que pela fé, pela ...-aridadc nu \.Jlntri(çáo per-

unir a urna adultera, sL'para-se das promessas da
Egreja : nem d1cgllr<Í li cr>11scg11ir o:-; premias de

tença á sua alma.
(A) Pcm.:iuanto, esle foi o sentir constante da
Egreja, que foi authenti(amentc Jcdarado por Pio
IX: 3 «Deve, pois, ter-se como de fé que, fóra

~Porem depois d'i.~llcs muitos Padres inculc~~am o mesmo principio ; assim S. (vpriano: 3
"I_odo aqucllc que, separando-se da E~reja, se vac

.l

l'racdi~· att: Fv ;111f:t:liu111 nnmi •n:atura t: : qui credid~rit <:t

b<t('llt.ll~ls tucrl!, salvus cnt ; q111 ,.,.,.,, 11<111 c,.eJid<',.il, condemn, 1bitur.: . Euntcs ergo docctc nnmcs i;:cntcs . . . do..:cntes eos .H'rl', 1rc

n111m.1 qu.wcumq11; 111,111d.11"i ,.,,l'.i": ,\/,1,..-. X V 1, , .; ; .\f.11t. X XV 111,
1•1- ~<1; d . .l/,111. X, q - 1.:- . ·I" : XVIII, 17 ; l.11c. X. 1ri.
. .. ~ . '\~mo ergo sib_i 1.1~r~t1a~.";~t, 111.: m" sc:111~tipsu111 1kcipiat:
1.;\ ti.~ h.1111... Jnmum, 1. e . e .1 /1 .1 l .c1 l1·si.1111 11e11w sah·.itur. ()ri~e 11 ..
h_om1l. III m Josue. 1\ntcs d'dk porém .'i. lgnacio (ad Phil. 1i. 3),
S. lreuoeus, ( Adv; Hacr.es. 1. 1V, ' . :io, 11, 7 I ensinaram equivalentemente a mesma doutrma.
.. · j
-~iuisquis .ªb. Ecclc s i;l ,;i:~rcgatus adulterae jungitur, a prom. 1 ~ s1s ~-1..~)e~•·•~.. sep.1rat.11r.

n'"'"

pi:n·e1uet

ad

Chnsti praemia, qui

rclmquu E.cdc-'1'.1111 Clm~ll . . l lahcrt· ptm nem potest I>eum Patro::m, qu1 L.:..:k,1am 11on h ,tl,ct 111;itrc111 . S . r:1·pri,m. de l}nit. 1:: -dcs1ae, n. f.1 .
•
'
....

l Salus extra Ec.:lcsiam 11011 c <I. C) u is nc.:gat r Cl idco quac cumquc ipsius l·:..:.:k,1ac.: h;1bl·11t1ir e\ Ira l·:•dcsiam 11011 \'éilcnt ;1<[
salutcm . S . .fog11.H., ~te H;1pt1 s mo, l. IV, e·. 17.
z Ar.:cmus 1tc1tl 11uo1<.1uot ali E..:dt:siac s;md •Í s•1cidatc .ti s ,·ede.ntcs, alien.a. d0~mat ; 1 .'d inger~nt. vd scct;.intur : .. Quos si
obstmate moniuom Ecclcs1ac et chr1st1anac crud1t1nm non ohsc~undant, per_ magistr-.num <=?crcc.ndos, n (· ..:01_11a~ionc grq..;cm flci
mfi.:ianr, 1udtcanrns. Apud .:::.chajJ, Lrecds oi Chrt:.tendom, vol. Ili,
p. :z:i8. O que tambem mais abcrwmcntc declara a Confissão llclveti.:a, ( Schaff, L .:_. I'.· 27t>): "Co:nmunionem vi:ro cum Ec.:lcsi;l
Chris~i verà tan!t ta~1:i_ius, u.t. ncgc:mus cos ~oram Dco vive.re posse, qut cum vera Dei Eccks1a non communicant, scd ah ea se separant.• lta ctiam articuli .111glic.111i, C"onfessio H"t•stmm;crsteriensi.~. etc. apud Scha.lf.
oh . c!t. f'P · v1ri, ti.'7 .
l Tcncrnl11m q111ppc e.\ hJc cs t, C"-tra i\postoli..:am Roma ·
nam Ec.:lcsiam salvum lit.!ri nc:mincm po>sc. hanc: c:5sc unic~m salutis ;tr..:am~ hanç qui non foerit ingrc ~ su51 tliluvio pcriturum; Sell
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da Egreja Rom<llla, ningucm pode ser salvo, que
dia é a unica arca de salva~ão~ e quem n'elh1 não
entrar, perecerá no diluvio; mas comtudo deve terse egualme11te por certo, que os que laboram na ignorancia da verdadeira réligião, se cita fôr invencível,
não estão por este motivo ligados por nenhuma
culpa diante dos Dlhos de Deus . ~las agora quem
será tão arrogante, que possa marcar os limites
d'csta ignorancia, segunJo a rasüo e a variedade
dos povos, das regÍ<ícs, dos l'ngen hos e de tantas
outras coisas" ~, E n 'outro Jogar accresccnta que
ninguem "é punido com eternos supplicios sem que
tenha o reato de culpa 1 0!1mtaria n. Expóc, por tanto, falsamente a doutrina c<itholica os que affirmam que os acatholicns, ainda mesmo que estejam na bôa fé, são destituídos de toda a espcran\ª de salvação.
(8) Realmente a Eslri1,t11ra ensina L~cm clara1

tarne.n pro artu }',1ritcr /i,1/ic11,f1m1 .csl <]Ili J'cr.1e rt'lig.iu111s 1~110-

r,mtra l.lborenl. s1 c.1 s1l 1111·r·11cib1/is, 1111/f,1 1p.ws obstr111g1 fll!fllSCC
rri cu/p,1 .mte 011c11/os l>11111i11i. :\"1111c ,,,.,."quis "111tum sibi ,1rroget,
rrl /11~j11s111odi ig11m-.111ti.w doi,_;11.1n· /i111i/1·., 1711•·.11, j11xla pnp1tlnr11111. re/{imwm. i11gc11ion1111 .i/i,rr111111711<' n·n1111 f,1111 m11/t,1r11111 nr ·
tioncm
varictall:n:. A11ud /lnrri!;cr, Enchiridion, n. 150+ . Er·
ram pois O. Brow11s1111 <'Vorb, n 1f. V. ,·ontrov. 1) ct :\Jiil/cr (E:--. tril Ecclesiam 11ull;1 sal11s1 que :1tlirma111 que os Prokstantes que fj.

ct

-:am ióra da E.L.ír·cja nfi., pnd<'lll ,;1Jrnr -'c ; pois dizem que .ª te que
n:c.::hcrnm nn haptt,m<>, '" pcr1k. 11cc:L·:<sananh·11!c, sendo 1rnp_oss1n:l fazer um acto de ,·crdad.:rra k lo!·a da .1dhcsao a.:tual da Egre·
ja catholicil. Que um wl .1rp1mcnto .-arcc« de fundamento mos·
tramol -o no Tr . de Fide (nn . 1r1 .~. 'L') . Haqa no entretanto notar
que essa opiniiío contr;rdiz ahcrt :1mcn1c as p:duvras tio Papa Pio
IX, acim11 .:itadas e sq.;11i111t:s : .. Nn111111 Nohis VíJhisquc, eos qui
in\'incihili circa san.:tissimam 1111str:1111 rclii.;ion..;m ígnorantià lahnnint, 4uique natur:dcm lq.;«rn cj11sq11c pr;recL·pta in omnium cordihus a Dco ínscul pta scdulo snv:111tc s,
1>co obcdíre para ti, honestam r~ctamq11L: \'Ítam <1g11111. po.~s<'. diPi11,re lucis ct grati.rc epc·
r,111tc 1•irl11te, acter11a111 co11scq11i 1·it,1111; cum Deus . . . pro summ:I
suâ honitatc ct .:lementi~I, 111i11i11u• Jhlfi,1l11r q111~ 111piam aetcrnis pu11iri supp/iciis. 1"i 1•oli111t.1ri.1c nilr.1c rc.1111111 111>11 h.1bc,1t •. !.E ncy'I.
fO .\u~u~t. 1\.;1; ~,, arud /Jc11Íi11M. 1. e. n. 1 ~·!'."·

ª'
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mente que não poucos gentios encontraram graça
diante de Deus e se salvaram ; e na verdade Job,
que se apresenta como amigo de Deus, estava fora da Synagoga, que era a Egreja d'aquellc tempo ; e por isso conclue S. Agostinho que muitos
outros entre os gentios agradavam a Deus. 1
Do mesmo modo os Ninivitas, apesar de estarem fóra da Egreja, reLcberam a graça da penitencia. Confessamos, na verdade, que na Nova Lei ha
0 preceito de entrar na Egreja; mas d'aqui não se
segue de maneira nenhuma que os meios de salvacáo sejam por tal modo ccnm.:tados, que aquelles
que ignoram o Evangdho ou a verdadeira Egrejal
devem por isso ser cnndemnados; logo permanece inconcusso o prinópio, constantemente inculcado pela Escriptura, pelos Padres e pelos theologns,
que Deus quer sin~e~ai.nente a salva~ão de todos,
ainda mesmo dos mtiets, e que nenhum adulto pode ser condemnado se~ scicnle e pcrtinazmcntc,
não peccar gravemente Lontra o dictamc da cons.
.
t
c1encia.
Confessamos, na verdade, que aqucllcs que carecem d'cstes meios de salvação, v. gr., do sacramento da Penitencia etr.:., mas d'aqui não se segue
que carecem de todo o meio, ainda mesmo quando peccaram : porque pódem fazer um acto de
contricção~ do mesmo modo que os Judeus antes
do advento de Christo.
164. 3._'' Resolvem-se '.1S ,fiJJiculdades.
(A) Obiectam os Racw11alistas e Protestantes L1be1 Divinitus autem provisum fuisst.: 11011 Jubito, ut ex hoc
uno ( Job) scirem•..1s ctiam per alias gentes es,;e potuisse qui secundum 'Deurr. vixerunt eiquc placuerunt, pertinentes a•J spiritualem
Jerusalem. (5. Auf;USI • de Civir. l>eí, 1. X VIII, e .. ~7 ). Podem verse outros texto > cm D11bf.tnc~1-. ob . .:it . p. ·i•JL e ~cp .
2
Isto mcsmri rrova~cmos ('.\" prof<'SSO no 7 r. de De11s llllÍco n. 127 e st!~. de h.'rbo hlL\11"/f. n. :!o·i ; de Gratid, n. ~ó e se.:;.

'

Theologia !Joi;matica-Vol. V
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,.aes que com este dogma se produziria um espírito. _illimitado de credulidade, relo . qual se retardam mmt1s1
sirno 05 pro~rcssos das sc1cnc1as~ .
.
Resp. Este axi~ma ex s~ nao produz credulidade,
mas sómente suppoe que nos csta~?s certos, quer ~a
existencia da revclaçãu, . q.uer da d1_vm.dade d~ Egre1a.
Exclue por tanto o sccpt1~1~mo e .º. md1tfercnt1smo, mas
não, como dizem, t? esp1.nto. _i:n11co ; porq_ue uma t~l
certeza não se adquire sc1cnt1l1camentc senao por meio
da critica, e todo aquelle que lêr un: pouc<;> as obras de
S. Thomaz e de outros thcologos, 1mmed1atame!1te \;rá que as diniculdadcs. prnpo~tas pelos advcrsanos
foram supprimidas mas cxammadas com candura e mvencivclmente rcfutudas.
.
Na verdade nem tod:1s as co1sns que escreveram,
' omn11no,
.
1:im.cntc certas~ mas mostram
são hoje tidas por
evidentemente pelos seus. cscnp~os qu~ n ~quclle tempo
vi~orara _o lcgitin:to esp1.nt1: d~ mv~.st1g~5ao. E com effcito, affirmam falsamc~t~ os ad\ersm_.i;is que com a
certeza se afogenta o lcg1t11no uso da cnuca; porquanto
se assim fóra,~ rodas as vc~c~ que a verda~~ se demon~
tra por argumentos apndicticos, a ar~c cnuca pereceria
por esse facto; '! que na verdade , nmguem que tenha
o espirito são, aliirma.
(8) Accrescentam q11c ~o~n este dogma se fo~enta
nccessarinment~ .ª pe1"s.C!ff111Ç,w d.os~ que andam fora da
Egreja, e o e<:pmto de intolcranc1a •.
.
. .
Resp. D'este dogma não tlue pe,. St! o espmto de
perseguição, mas só um. gra~~de zelo para propagar por
toda a parte a ~·erdadc1ra te e que clla strenuan;cnt~
deve ser defendida contra os que_ a combatem .. D aqui
rcsult:1, na verdade, que nas sociedades catholtcas.• os
innovadorcs, que fazem propaganda de erros nocivos,
sejam algumas. ~' ezes punidos crnl'. pen~s tempora~s i
pon:m isto é leg1t1m?, po~1/1s po11<.!1UÍIS, assim .c omo ho1e e
licito reprimir os :-iocwhstas e os c.ommumstas, qua:ido conspiram contra a ordcri: publica:. por q~e .ª nao
se fazer assim , nenhuma sociedade podia subsistir por
longo tempo.

º.ªº

1 Lcckv History of th~ rise and intlucni:e of the spirit of Rational ism, '.'; . · -\· ork, 11'l1d, .:h. IV, 'oi . 1, I' · :1 9;.
·
i
[.,eck y , ob . .:i~. 'ui . 11 1 1" 11.

·..q3

Por outro lado, nas sociedades mixtas, onde se encontram Catholicos e Acatholicos, suggere a prudencia
que, para se evitar um mal maior, se tolerem muitos
erros, com tanto que se não perturbe a paz publica.
Pelo que respeita ar,s f1.1clos, se alguns abusos se deram
na Edade Media, isto Jeve attribuir- se :i união intima
entre o Estado e a Egreja que vigorava n 'aquelle tempo, por virtude da qual a heresia cm considerada não
só como um crime religioso, mas tambem civil, que
perturbava a paz da republica, e por isso devia ser punida com penas tcmporacs; sendo, porém, n'aquellcs
tempos infligidas tambem penas severíssimas contra os
delictos ordinnrios, não é para admirar que o peccado
publico da heresia, apto para fomentar scdicçõcs, fosse
castigado com pcn;1 de morte ou de exilio; por quanto,
como diz S. Thoma-\ 1, ((é um crime muito mais grave
corromper a fé pela qual a alma tem vida, do que falsificar a moeda, pela qual se a..:codc ávida temporal; por
isso, se aquelles que falsificam as moedas ou outros
malfeitores são, corn justiça, entregues ü morte pelos
príncipes seculares, muito mais os hcrejes ... ~

CONCLUSÃO DE TODO O CAPITULO:
Da regra de fé

2

165. Estado da questão. Demonstrada a vcrda1 !\lulto gra vius csc c o rrumpc :·c fülem per quam est animac
vita, qu;im falsarc rc..:uniam. per quam tcmporali vitae suhvcnitur;
undc si falsarii p~· ,·uniae, vcl alii malcfa..:w : ;.:, statim per saecula:-e; r.rini:ipcs juo;(<: llllll'ti 1 rnduntur , nrnlto mai-:is ha c rcti.:i . .. s .
Thom .. 2 '.!, 1; . :'\I. d . 3. < ls prntestaul<'> que L·rrn1 t:1nt:i ;:,·rirnonia
;11·gucm a l·:greja de into!..:r:mt c , tlt:Y c 1:1 rc..:ordar·sc, qu e c om niír1
menor zeh a!r.ormen1ara111 ellc., o» ,·:itl111l k os .:0111 todo o ~cncro
de suppli.:ios, .:omo clcqucntcmcntc argumenta./. li. Nt•n•m,m,
Prcscnt Positio n o i Catholi.:s in EnM la nd , l .ondon, 1X.<;,,, le,·t . V,
p. 1. ~2 e sc g. Sohrc cslc ponto,,,; tamhcm : 1. :\ 'icotas: oli. ..;it . ,
l . Ill, ..: . 2, p . ; 27 e scg.; Jl .1/1111's . l'rotcstantism comparcd 1,·ith
Catholicity, e . 34-37, onde mo s tra que os protes tantes derramaram muito mais san~uc e praticarnm muito mais maldades do que
o tribunal da lnquisiç:l o.
2
Belfarminus, de Verbo lki, lih . Ili, .: . 1 e seg . : Becan11s,
Summa 1hcoloµ . p:ir t . Ili, tr. 11, de: Fidc, L"( . 3, 7; Rel{111er, oh .
.;it . cJ . .\11g nc, l'· S1i e se,.. . : l\·rronc, li Protcst . e la Rei; . di Fc-
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de da Egreja Catholica e a necessidade de entra:
n'clla, para coroar o nosso trabalho, podemos es
tabclecer comparação entre a regra de fé catholi
ca e a protestantica.
Regra de fé em geral: é uma norma certa 1
universal: pela qual póde determinar-se quaes a
coisas que devem crêr-sc. Christo na verdade de
veu estabelecer uma tal norma segundo todos; aliá:
os fieis não saberiam o que haviam de crêr. Umé
tal regra, para obter o fim que se tem em vista
deve assignalar-sc adornada de algumas condições
deve ser:
(8) Segw·a e compll'la, isto e, abraçar tudo quan
to Deus revelou, e sem mistura de erro, para po
dermos estar certos da vontade de Deus nas coi
sas que respeitam á salvação;
(b) universal e ob1 1ia a todos, e tal que poss;
ser conhecida e entendida por todos os que bus
cam sinceramente a verdade e cm todo o tempo
por quanto a fé assim como a propria salvação, ,
neccssaria não a poucos mas a todos; e por issc
deve designar-se urna regra de fé adaptada ácapa
cidade de todos ;
·
(C) apta para derimir as co11lrwcrsias; por qu,
a fé deve ser certa e inconcussa; é necessario, por
tanto, que, quando surgem duvidas e controversia
sobre as coisas que se devem crêr, seja certa a re
gra: pela qual se definem com segurança taes qucs
tões. E' preciso~ portanto, que examinemos qual da
ditas duas regras satisfaz a estas condições.
de (gallice translatum); ll"ise111.m, oli. ót. lect. li-III; M1lne1
The End of Relig. Controvcrsv, kit. .í-12; .Huglies an Brecke~
i-idge Controver~y, 3" eJ. l'hÍladl'lphia, p . 1-'.l39; Alurrav, vol
III, disp. XIV; Rrug('rl' n. 11i e seµ.; / . . !\'. Begúz, La · Saint
Ecripture ct la l~cf;lt: d.: h1i, Qu.:hc..:, 1 í7·~ (ungíice r~dditum
;W.1nel1..t, de Virtlltibus infusis, n , 8~~l c scg.

J

JNVENÇAO OA VERIH.OF.1RA F.GREJA OE CHRIS10

24S

E' na verdade, a regra de fé, segundo os Protestantes, é a palavra de Deus escripta ou a Escriptura sagrada, e s1'i clla. Surgindo, porém, difficuldades sobre o sentido da Es<.:riptura, devem resolver-se ou pelo exame prii•ado ou pela rnsão privada
de cada um, empregando todos os meios humanos
necessarios para a verdadeira intclli~c1Kia do texto:
assim os Luthcranos e Calvinistas como os Liberacs
Protestantes, ou por meio da histo1·ia e da tradicão
mas sem a auctoridadc infollivcl, como querem' os'
Anglicanos; ou pela impirarão privada ou communicação interna de cada um com o Espirito Santo,
de quem recebemos o verdadeiro sentido da Escriptura: como seguem os Anabaptistas, Quakcrcs, Swcdenborgianos, não pouco:-; mcthodistas e seitas mysticas.
r 66. Todavia os catholicos conhecem uma dupla regra de fé, a remota e aproxima.· A primeira
é a palavra de Deus escripta ou transmittida, isto
é a 1:.scriptura 1 e a Tradição; a segunda é a auctoridadc infallivcl da Egrcja, que nos certifica da di1 Os protestantes calumniam por conseguinte os catholicos
quando dizem que não. ama~n as Escriptur:~s : a maior parte dos
argumentos de que ate aqui nos servimos toram colhidos da Escriptur~, e ~abe-se pc,la hist?ria que a Egreja f<i~·a em todos os tempos, nao so guarda tidchss1ma 1~os sagrados livros, mas tambe m
sua optin?a interprete. A proros1to escreve IViseman, 1. e. p. 5o:
•Logo d1r-se-ha _que a Egn!JR catholica nem ama nem estima a
palavra. de Deus ? lla por v~nturu alg~ma_ outra E~reja que tenha
em maior anre'io a auccondtdc da Escnptura do que a Egreja
catholica?
por ventura alguma outra Egrcja que tenha prescripto ·tantas regra~ de. costumes . segundo estes livros sagrados ?
Ha alguma outra Egre1a que mais se empenhe por conservar e
ensinar esta p~lavra? Is~o.~abem-no muito bem .aquclles que estudaram a doutrina da rehg1ao cathohcél. A EgreJa só tracta de reivindicar para si aquclla auctoridade que esteja fundada nas Escripturas. ~não é por v.e.ntu~·a d'ella que a Escnptura recebe maior
consideraçao, d? q~e 1ama1s recebeu de qualquer outra Egreja ?
Kão só amou a Escnptura de todo o coracáo, mas tambem se inflammou cm tal zelo pela sua honra e conservacão, como ncnhu·
ma outra religi:io se póJe gloriar.
·
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vina inspiração das Esl.'.ripturas, e do seu verdadeiro sentido; a sahcr, a Egreja, cuja auctoridade infallivel provámos, determina os livros que são inspirados e interpreta-os J'um modo authentico.
E nem n'isto ha cin.:ulo vici0so: porque nác
se prova idem per idem, mas, depois que dernons·
trámos com argumentos meramente scientificos é:
auctoridade historicn do Evangelho, e a missão divina de Christo, com palavras e factos do mesmc
Christo, que ahi se referem, prova-se a infallibili·
dade da Egrcja : e admittida dia, já logicamcntt
acccitamos os Jc1.Tetos da l·:f?;rcja sobre o canor
e interpretação dos livros inspirados'·
1 67. A regra de fe prolcstanlica nem póde di:ter-se segura nem 1111il 1er.rnl 011 apta para dirimir m
controJiersias .
(A) Nem segura 11c111 wmplela.
(8) Porquanto parn ser segura era preciso que
os Protestantes soubessem com certeza, fóra d::
auctoridadc da Egrcja, quaes são os livros inspirados; porquanto~ ~e alguns forem ignorados, talve.í
que elles contivessem vcrJadc que fosse necessario saber-se ; se forum l.'.onsiderados como inspira1 lVise111.111, ob . cit . lect. 111, fl . IÍi -tili ~ G. Godel, vVh:il
is thc founJation of our Fa ith, i11 ri:rimlico Thc Thinker. febr .
1:-I<)~ . p . 147 . Sohrc e ste ponto ouçamo~ \.Visenrnn (l. e.): •Crc·
mos na Egreia, se foliamos prorriamcntc, não por auctoridade d11
Escriptura, mas de Christo: e s ... alf?llmus coisas nos manda relati\'a·
mente :í f<:greja, 11 'outrn livro niio 111spirado u que não somos obri·
gados a <lar té, foram c•scriptas, 11.-is o recehcrcmos e por conse·
guinte a auctori<la<lc da l·:~re .ia, ahsolm a mencc do mesmo modo
que agora o fazemos. Nós portanto, consideramos em primei·
ro lagar as Escripturns como um livro que nos apresenta um ho·
mcm revestido de auctori<ladc legitima, para fazer a lei divina; nós
recebemos este livro sob este respeito, e sujeitando ao exame as
palavras proferidas por este homem, reconhecemos que elle, evi·
dentemente apoiado na missfio d1vi1rn, cstahclecera a auctoridade
summa, pela qual nos ensina a sua lei, e por isso uma tal auctoridade não só exhorta, mas tamhcm ohri~a a receber este livro sagrado, como palavra inspirada, po 1· força do poder recebido de Christo.

247
dos os que_ o não siio realmente, podia crêr-se rcvelad? a1..1ml.lo que não é palavra dl! Deus, e assim
haveria p~n~o _d~. errar . .Mas é impossível, posta
de parte a 111talhb1lidadc da Egreja, determinar com
~ertez~ o ~anon das Escripturas, ou quaes são os
hvros inspirados. Porém os meio'i cxcogitados pelos Innovadores para o definir são inteir"mc t ·
ne
msu c1~~tc~. Dtz<:rn, '1..ª. verdade, que são inspirados os li\ ros do :'llovo 1cstamento, que foram declarados como t~~s por Christo e pelos Apostolos;
quanto ao ~ovo 1cs~amento têem como inspiradas
todas as coisas que toram cscriptas pelos Apostolos ou por clles reconhecidas 1.
Confc~samos ingenuamente, que a inspiração
de cerlos livros Jo A. Testamento, pode constar
do testemunho de, Christo e Jos Apostolos; mas
nada prova _que so elles devam ser considerados
_como canon~cos : po1:quc cm parte nenhuma se vê
que ellcs glllzcsscm
tazcr um cathaloi•o
com11let O.
·
ri
1•
M a_s .surge maior
1..11tliculdade qrnmto aos livros do
N . f c.stamento; porque cm parte nenhuma se diz
que todos e s~ os. que foram escriptos pelos Apostolas foram 111spm1dos: por isso os Protestantes
acrescentam ljllc uma tal ins11iracão se Jemo 11 ·t ,
1
·i
.
s r .1
pe os nu ~gres yue al!i se reforem; porém isto com
certeza n~o. hasta, tc1~do sido os milagres cgualmente rd~n~os no~ l1~ros de .loscpho, que com
ccrte~a nao toram msp1rados.
D1zcn~ outros que alguns d'cstes milagres foram praticados para l.'.omprovar a missão divina
d~s Apost~los, e por isso a sua inspiração : porém
d estes colhgcm-se 7 na verdade yue as coisas que

· m·
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os Apostolos ensinaram são geralmente J'erdadeiras mas não que são impiraJas.
Por outro lado, não e tão facil de provar-se que
todos os livros do ~. Testamento foram escriptos
pelos Apostolos: porque alguns são hoje considerados como espurios por muitos Protestantes, e até
muitos d'elles segncm que a Epistola aos I ~ebreos
não Jôra escripta por Paulo, mas por Apollonio:
logo, porque é consiJerada 1.·01110 inspirada? Por isso
o protestante R. lfarclaio iTheol. christ. Apologia,
th. 3.") diz: • "O Cunon da Escriptura~ isto é, que
sejam inspirados uns tantos livros, nem mais nem
menos, não pode prov<ir-se pela Escriptura l>; e por
isso condue que ou se deve recorrer ti inspiração
privada ou que se deve \·oltar para Roma.
Outros attirmam que por um certo gosto espiritual os inspiraJos se distinguem dos que o não
são: 2 na verdade sfto inspirados, os que inspiram
pensamentos bons e salutares na nossa alma. Sendo, porém, diversos os gostos, um tem como livros
sagrados os que outros regeitam por espurios 1 de
modo que hojc é impossível fazer um cathalogo
que seja accei to por todos os Protestantes.
Logo não tem uma regra de fé segura, e até
hoje muitos dizem que a questão da existencia e
extensão do Cé.111011, é Jc menor ponderação, e por
isso mesmo deve ser posta de parte. :1
t
Canon Scri j'turac, \'itlclicct quod sint tot lihri, nec plures
nec pauciores, non potesr prolrnri Scriptur:I.
!
Assim n mesmo Calvino, o qual l·nsioou (_lnstit. l. 1, e.-)
que pe~o ~e~tcmunh_o ~lo Espírito :o;ant'.? 9uc fal_la :i. alma dos fieÍs,
o que e d1vmo se d1stm~uc do quc o nao e. Assim tambem E. Stapjer. prnfessor na faculdadl· protestante dt: Paris, L'Autorité de
la Bible et la Critique, Paris, 18111 ; Clurrteris, The N. Testamem
:o;cript., ~ew-York, 18x:i. p. ·!o:l. Cf. Rriggs, Bihlical Study, e. 5,
p. 136.
:1
O problemu do canon niío cstú mais em se fazer o cathalo-

~o

dos livros, pois cahiu em desuso. A thcologia tem aspirações
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(b) Além d'isso, ainda que poderam fazer um
canon completo, de maneira nenhuma estariam
certos de que possuem toda a doutrina de Christo.
Porquanto: poude clle ensinar oralmente muitas
cois~s que não se acham cscriptas, e que todavia
quena que fossem observadas. E na verdade, Christo cm nenhum logar declara que os fieis são sómente obrigados a cr(~r as coisas que estão cscriptas; mas pelo contrario prc~.:eituou, ainda mesmo
sob pena <lc condemm11;ão, o receber todas as coisas que se ensinam oralmente: "Pre{{ae (não escrevei) o Evangelho a toda a creatura.' O ~}uc crêr será salvo ... o que não crêr serü condemnadoi•. t
Isto m~s~10 ensina-o lambem 1> Apostolo: uSegui
as trad1çoes que aprendestes quer pelo discurso
quer por carta". 2
logo a regra Je fé dos Protestantes não é completa. Isto mesmo pode ser ilh1strndo com alguns
exemplos.
Porqtia?to, a maior parte d'clles admittcm, contra os Bapt1stas. que os meninos devem ser baptisados, e que é vnlido o baptismo por aspersão ou
por infusão: e na verdade estas coisas nunca pomais alt.is(') (Rt:ms. Histoirc du ( :ancm des Ecriturcs Saiotes Strashourg, 1Stí4, r· 4:i~-4:l 1 ). Coisa nenhuma mnstra na verdade :nelh~r
que a d~tcrm111_a5ao do canon fúra. da au~tori.d~1de da E~re;a, .;
~ima o.br.11mposs11-el_. Isto mesmo c'.mlcssa-o 1111ph..:1tamcntcBr1ggs
tob. c1t. PP· 124, •~·''·' quando allirma que a l"<lda christão incumbt: o onus de detcrm1.11ar o ..:anon ,(a Escriptura, ,, não querer com
o ..:ard, Nc"l_v~~n, a..:cest<~r a auctrn idade da Egreja Romana. Po'rtan·,o <! ,rcrn~1~t1~lo.~~ncl.11u:. ..:011_10 l]',1/1011: r.Hors ~e l'l·:gli~e, P?int
de C:a1w11. 1. 1.:. for.1 d.t l .gre1a nao ha canon.• (\' 1e de '.'!. S. Jesus
Christ, Introd. p. 41.)
'
. t
['raedica/e (non s..:ri~iite) Evangelium omni creaturae. Qui
cred1dent ... salvus erlt ; 4u1 \'Cro non crcd1dcrit condemnabitur
A/are. XVI, 15; cf. Matt. XXVlll, 1X-20.
'
.
1. Tenete tr_aditioncs quas didicistis, sive per sermonem, sive
per ep1stolar:1. /! 17iessctl. li, 14; ;::fr. II Tim .. I, 13-14; IJ, 2. o que
se prov:1 mais difusamente nas Fontes theol .. n. 7.
·
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deram ser apodicticamcnte provadas pela Esaipttlra, e Krummackcr, prégador do rei da Prussia (anno 1855) confessou que o baptismo das creanças
não pode provar-se pela Escriptura. Conhecem
egualmentc que a validade do baptismo conferido
pelos herejes, a licitude do juramento e o preceito do sutfocalu el sa11gui11e jú não obriga mais ; admittem a distincçáo entre artigos de fé fundamentaes e não7fundamentaes, etc.; e todavia estas coisas todas não podem provar-se pela Escriptura.
Finalmente, não sanctifü:am o dia de sabbado,
mas o domingo: e com dl'cito 1 se só nos apoiámos
na Sagrada Escriptura, isto é contrario á propria
lei divina; porquanto d'uma parte, se colligc claramente do Velho Testamento que se deve sanctificar o dia de sabbado; consta lambem do N. Testamento que os Apostolos ohservaram fielmente o
sabhado; e por outro lado, não se lê cm parte alguma das Escripturas Sagradas que este preceito divino fôra abrogado .
Logo os Protestantes, ou são obrigados a voltar ao antigo sahbado judaico ou a aceitar a auctoridade da Egreja, a qual, pelo poder que recebeu
de Deus mudou para o domingo o dia de sabbado.
H.ealmente a Confissão A11gust11du11a conhece
que esta mudança fôra feita por auctoridade da
Egreja; t porém se se aceitar a sua auctoridade sobre este ponto, por<..Jllc si: hi.1-Jc rl!gcitar quanto a
outros!' Porquanto, nüo se tracta aqui de materia
meramente disciplinar, mas da mudança do precei1 O que devemos pensar a respeito do dia de Domingo e
de outros ritos semelhantes dos templos ? A isto respondem que
é licito aos hispos ou pastorc,s o ~-azcr ordenações ~;•ra que as coisas se façam com ordem na 1~~rc1a. (Apud Scli.1/f, t.:reeds, 1'01. III,
p. 68.)

to divino, para o que se requer auctoridadc divinamente conferida. 1
Logo a Escriptura não é uma regra de fé completa.
I 68. (8) .J..Vem obvia a todos. Para ser a todos obvia seria necessario que os fieis cm todos os temp~s podcsscm ter diante dos olhos a sagrada Escnptura, podessen_1 lCl-a e entendei-a, e d'clla, sem
grande trabalho, fazer o seu symbolo. Porém estas tre~ coisas são moralment~ impossíveis, sem a
auctondade da Egrcja .
(8) P<?rqt!<:mto desdc o principio não havia nenhuma !~scnptura d1ristã ljlle podcsse ser uma regra_ de fe. O prnprio Christo nada escreveu, mas
cnsmou oralmente os Apostolos. Nem lhes ordenou
que ~screvcsscrn, mas 1.1uc ensinassem : "Ide pois,
e ens1nae1i.
Os ~postolos ensinantm oralmente o Evangelho, e su passado algum tempo, é que o escreveram
e tracrnram de que se esl.:rcvL'sse; nem intentaram
escrever tu~o, mas s1'>mente as coisas que, segundo a necess1d~dc do seu tempo, pareciam mais urgentes, . e por r~so. rn1o expunham ex pr~fesso toda
a doutrma de Chnsto, mas recordavam as coisas
que tinham annunciado de viva voz e muitas sú
as lcmhravam <lc passagem e per tra11sem1am.
Logo houve tempo cm que não existiam as Es~~·ip_t~:..ª~' -e por isso n<.'io podiam ser regra de fé .
1 I::ste a_rgun!cnto e_ncontral-o-has desenvolvido no periodico ,The, CathoilL· ;\-l1r1·or, Scpt. 2, 1~9:l e seg., ou no opusculo Rome s Clicrl/e11ç~: Why <lo Protcstants keep Sunday ? Por isso os
Adventtst~s ( ~eve11th-day Adve11tists). que celebram o dia de sabhado no fim <leste opusc~lo arl'ucm os outros Protestantes <le não
s~rem ~o.n.s~quentes ~oms1go mesmos, s~ fiando-se só na Escriptura, ~an~t1tic,1rem o J!a de sabbado; porem se celebrarem o dia de
~ommgo, por auctoridade Ja Egreja Romana,entrem n'esta Eore-

Jª

~
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Além d'isto, antes da invcrn;ão da arte typographica era muito Ji~ki.l que e.ada. ui:n dos fieis tivesse as sagradas l·,scnpturns mteiras, sendo ra1·os
n'aquelle tempo os manuscriptos, que só por grande preço podiam adquirir-se . Por isso se Christo
quizcsse que a Escriptura fosse uni.versai regra de
fé , devera revelnr a arte typograph1ca . 1
(b) Dado tamhcm que os sagrados Livros p~dcs
sem ser comprados por todos, muitos teriam, na verdade, difficuldadc em entendei-os. Porquanto, tendo
sido ~scriptos na lin~ua hdwaica e grega, ou se deviam applicar assiduamente ao estudo d'estas lingnas (o que pnra muitos seria impossível) ou usar
d'uma traducl,'.fl<> integra e licl; mas quem, posta de
parle a ::mctoriJaJe infallivel da Egreja, poderásaber se a versão que lê, é inteiramente accurada P A
mesma versão Je Luthcro, sc~undo a confissão de
criticas protestantes~ continha muitos erros; a traducção ingleza puhlicada no reinado de Thiago,
foi corrigida; por ser imperfeita.
E na verdade, progredindo o e:->tudo das liní7Uas orientaes, será de novo emendada a traducºciío Oxonicnse, de que agora usam os Protestantes; logo a maior parte J'cllcs ficam incertos se
possuem ou não a doutrina pura e integra de Christo. Nem basta trazer nas mãos a versão fiel: deve
ler-se toda inteira, para poder descobrir-se do contexto e dos logarcs parallclos o seu sentido gcnuincr porque a Escriptura não expõe a doutrina
' tã d'um mo do sCJcnt1fico,
. .
chris
mas ef' um mo do h'1storico, nem toda ao mesmo tempo, mas por partes, de maneira que d'ella não podem tirar-se os
·- --

Isto me smo expõe-no clcf.lantcmcnte 1Wartii1e1, Solution de
li, ..:h ..',º; mr;rlfre Rdigion in Society, :'llewYork, 1XS0, \•oi. II, •·· io, p. ; 11 .
--·

1
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varios dogmas e preceitos dispersos áquem e álcm
senão pela analyse, pela synthcsc.
'
E na verdade, n~o. h~l ni.ngucm que não veja
que um tal trabalho e 1mposs1veJ a muitos ou pela
falta de te~npo ou por imbecillidade de cn~cnho.
(C) A d1tficuldadc de entender os S. Livros nasce não só das lin~uas em que foram cscriptos, mas
tambe~ da propna natureza Ja coisa. Alguns log~res sao, na verdade, daros e manifestos mus
nao tod?s: Porquanto já Pedro escrevera a r~spci
to. das f:p.1st?las de Paulo: 1 Ha n'cllas algumas
c01sas dif!icets de entender-se, que os indoutos e inconstantes ?erravam, assim como tambem as restantes Escrrpluras, para sua perdicão" .
?'onde_ se .vê que aqui se tra~ta de coisas pcrte~r..:entes a fc .e aos costumes, e jimdamenlaes,
po1~ os que assim d~pravam o sentido da Escriptura, mcorrem cm perigo de perdicão. =
. Realmente nos S . tivros, al~m da parte historie~, encont:am-s~ tamhcm as prophecias, os dogmas e p:ecctto..;. f·, na V<:rdadc, entender hem éb
rr<:>phec1as é tra?~'~º arduo, de maneira que ainda
ho1e alguns vat1em1os do Velho ou :\ovo Testamento por nin~uem foram expostos claramente, v.
gr. as prophcc1as de Daniel de que foliamos 110
Tracl. da Verd. Re/ig. '(n. :258), o Vaticinio do scgu~d.o .advento. de Christo ou a maior parte dos
vat1cm1?s rcfend<?s ~o Apocalypsc.
Pon~so os d1supulos quando iam para Emmaus, nao entenderam as Escripturas, senão de1(

•
~n quihus sunt q~acdum difficilia ime:Jectu quae indocti
et mstab1l.e s depra\'ant, s1cut ct ceteras Scripluras' ad s uam ip -0 •
rnm perd1t1one111. Il Petr. JIT iti.
s
2
Contradiz .ronant o
Aposrolo H<>dg.·, quando diz (Svstem: theo l... r'. J'° , .~_, J, que a _Esaiptura l!m todas as coisas uc rés .
peita a ~aha~ao pode ser tao clan1mi,:ntc entendida nclos\1 t
.;orno pelos mdoutos,
. . .
,.
ou os,
1

;:o
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pois das explicações que Christo lhes deu; 1 e o eunucho da rainha dos Etíopes, interrogado por Filippc, se entendeu o vaticinio de lsaias, respondeu
claramente: <<Como posso eu entendei-o se alguem
m'o não explicar:»>~ Alguns dogmas são tambem
obscuramente declarados nas S . Letras, v. gr. cm
parte nenhuma se affirma claramente que ha tres
pessoas cm Deus e uma só natureza: porisso quando no Evangelho se diz: «Eu e o Pae somos um)), 3
alguns hcrejes entendem isto d'uma unidade moral,
e porisso negam os dogmas fundamentacs da Trindade e da Encarnal,'.áo .
Além d'isto ha duvida se muitas coisas que
são recommcndadas por Christo, são preceitos ou
conselhos, que obriguem a todos os christãos ou
sc)mente aos Apostolos, assim v. gr. a respeito
d' estas palavras do Senhor: "Todo aquelle que
não renuncia a todas as coisas l}llC possue, não
pode ser meu discípulo"· ·~
(d) Nem raras vezes se augmenta a difficuldade em razão do sentido multiplo, littcrario, typico
allegorico, mctaphorico que se dá, ás vezes, ás Escripturas, e da passagem d'um sentido para outro
no mesmo discurso.
Porquanto apesar de se. darem regras para determinar o sentido gcnuino do texto, a sua applicacão é muito ditticil,. como cada um pode vcrifi-

.

1

~

VIII, 31.

l .uc. XXIV, :!7.
C,luomod<i poss11111,
E~o

,j 11011

;oli4uis o-acmkrit mihi. Acl.

et Patcr unum sumus . .lua. X, 3o.
Omnis ex vobis qui non rcnuntiat omnihus quac possidet,
non potest meus esse discipulus. J,11c. X IV, D. Podem multiplicarse os exceptos; assim os Quakerl.!s recusam-se a prestar o ) uramento ainda mesmo em juízo por a.:har cs.:ripto cm .\lati.\, 34:
.. Ego autl.!m <lico vohis, non jurare omninon . Cfr. Reca1111s. 1. cit.
q. 7-8, onde apresentam muitos exemplos Ll'csta obscuridade.
J
l
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car pda diversidade das interpretações que se encontram em commentadores cximios.
. l\ão raras vezes tambcm se encontram contrndicç~es. appar:ntes, 1 que ainda mesmo as pessoas
doutissmias
podcram
conciliar ' como 0 atte s·. nao
~
.
ta o propno S. Ag?stmho nos livros da Concordanc1a dos ~vangeltsta~. C?nfcssaram ingenuamente a obscuridade _das 1:'..scnpturas não só os Padres
mas tamhcm muitos Protestantes, e entre estes 0
mesmo.Luthcro: :t «A palavra de Deus é impcrscrutavcl. Po1spcrscrutar uma unica palavra das. Escri~1.~ura ~. tirai:ª. do se~tido profundo é inteiramente
"'º'w''"" (Isto e, 1mposs1vd). Nego que os eruditos e
theologos possam _fazei-o~ como muito bem quizcrcm . Po:quanto sao 1:ala.vras do Espírito Santo.••
Porem quem_ duvidar d'isto, comp41rc simultaneamente os vanos commentarios das diversas escolas dos. Protesta~ltcs, puPlicados ainda mesmo nos
nossos dias, ': ve1am hem quão poucos são os Jogares dngmat1Cos ~obre cuja intcrprctacüo cstiio de
a~cordo, e quanto s<.Ít> muitos aquclle.s sobre que
discrepam.
Poré~ se, dcpoi~ de_ descnovc scculos, ha tanta obscundaJe n<.~s l·,scnpturas, que !';Urgem duvid?~ sobre os artigos tundamcntacs, como s;fo a
1 n~dadc das pesso~1s. cm Deus, a divindade Je
Ch.nst?, pecL·ado 11ng111al, redcmp~iio, numero e
efficac1a dos s~tcr~mentos, ljllem poderü jamais affirmar. que a Escnptura é uma regra de fé obvia a
todos!>
n. 7.

'

E ncontras muitos
.
cxL·mplos cm Becanum

1

·;. _.

.

, 1. e . , q. VIII ,

Dei
n s c· • t
· vcrhum ·est insL' rutahile. ( ,1ni.-u
~ 1 ... ---crip unc ~·erbum
erscrutar1, ct e profundo e rucre omnino ~· -•:.,~." ( ·
~
'b·
·)
N
d.
'
~ v. ~.ov l e 1mposs1 1
e est. ego eru 1tos ct rheolo••os ut vcl ma•·i'n1 e · · ,. · ·d
· .emm
· Sp1rrt11s
··
· ~·crh<.1 sunt,
" ·idco
•
·'
ve
Q.u1a
S.
supra hom·
,. mt ' 1 l:issc
h ·
r11s_. ~ymposian., ..;. r, lo!. J.
m<.:. sunt . ut e-

r.
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169. (C) 1Vem apta p"ara dirimir as controversias. Para dirimir as controvcrsias, ainda mesmo
nas coisas civis, não basta o codigo das leis, mas
é ncccssario que haja um juiz que, conhecida rt
causa, rennuncic o juizo auctoritativo que dt!ve ser
recebido pelos litigant1.:s, aliüs serão intcrminaveis
os litígios e as discordias . Mas a Escriptura só por
si não pode ser o juiz das controvcrsias em ultima
instancia; porljttanto, dcpl>is J'um attcnto e diligente estudo das Escripturas, restam não poucas
duvidas, ainda mesmo yuanto aos dogmas fundamentacs, como dissemos acima, e eis a razão porque ha controversias entre os christãos; e quem
resolverá estas duvidas:> Com certeza que não será a Escriptura, pois duvida-se do seu sentido;
porquanto clla nenhuma outra coisa dirá senão o
que antes disse, e e precisamente sobre este ponto que versa a controversia .
E isto mesmo jú 1)lat;ío 1 o tinha advertido sobre os livros cm t\cral : "Interroga cem vezes o livro, diz cllc, darü sempre a mesma resposta, mal
interpretado qul'r rclns ignnranl<.'s, quer pelos sophistas, deverá tolerar muitas L"1Jisas: jü da petolancia d'cstcs, já da estupidez d'aqucllcs e nem se livrará d'estas injurias, se: o auctor do lii•ro não accudir e não determinar de J1ÍJ1a JIO\ u seu sentido re-

clo. •
Por isso os Legisladores n<ío julgaram que fosse bas tante c~crcvcr um codigo de leis, mas constituíram juires que fossem dotados de auctoridadc
l
Centit:s, inquit, int.:rrnr;a lihn1m, i1lc.n s <.: llljh! r rc , p;>:Jsurn
dabit e a~dem moJo ah i;,1n or,1ntihu ;, sicut a sophi•ni s la..:eratu.;
pluri~a tolcrare debebi_L et. ah_ 1c; trm1m . pctul~n.tià e_t ab illorum
stupiditate, ncque ab 1stl s mp1r11 s l1lwrah1tur, 111s1 l1bn a11ctor succttrrat, et vfr.i voce n:ctum sem.m m J t'tcr111111ct. Pl,110, PhacJr., 1n
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para dar scnt~nças e L"ompor os lctigios ; por ventura Deus tera obrado menos sahiamente do que
os humanos promulgadores das lei.~ p
(1) Nem se diga que os litígios podem dirimirsc pelo exame privado, p1>rquc SL' o sentido da Escriptura é obscuro n'um logar, pode comtudo ser
muis daro n'outro; ·porquanto , ainda mesmo examinados os textos parallclos, resta muitas vezes
obscuridade. E isto mostra-se evidentemente das
mesmas divisões dos Protestantes.
Por.quanto, ainda mesmo dt?pois de confrontados os mnumcros textos da Escriptura os Luthcranos ditfcrcm dos Calvinistas cm cois~1s de maxima po11Jeração, \'. gr.: LJll<lllln á presc1h;a real de
Christo na Eucharistia; os Haptistas differl.!m. Je
un~ e ~rntros quanto <i validade do haptismo; os
U111tanos de todos estes, quanto á Trindadt.: di vindade de Christo, peccado original, rcdcml~t;ão
1

eh:.

E n~ verdade nü'.' ha "·;uninho nenhum para
rcJarguir ns (Olltrad11.:tores : porl111an10 L'<tda um
. •· l

.º 'JL'.C j;i '.10~ p 1·im.ciros sc,·ulo s

tinha ad1-.!.rtido J.'i 11 cr11tc

L111'.1eme q~anto aos hc'.L'Jt!s d·~ . . c11 tc mpr> l' d'alh dcdusia a nc -

cess1d_~dc d u~a . a1_i~1~mda.fc nva : ufli..:. for.<an rcquirat :ili quis :
Cum ~ll rc:tc...tu s :-._... riptur.1rum \.'ai~ on, s1h14uc ad o mnia Sati s Sll ·
pen1uc sutti..:1at •. qu1d ºP':'' c.st ~t c i L'ú'lc siasti..:ac intcll iHcnti;1c
JU~~at~r audorltas ( <~u1a \' tdch..:ct s,·ripturam sacram pro j s<i
s ua a ltuud1!1c n~n uno codcmq t;c sc_nsu 11111vcrsi accipiunt . sed ('j~S 
dem eloq111<1 .1/if'('.r,1tq11e alrtr r 11!111s ,11q11e ,1fi11s interpr;•t ,11111 ·, ut
pene quv l ltmnt~lt.' .'11111 . foi 1f/111c -~<·11tc11t 1,u• c•n11 pu.uc l'Í.i(•,mt ur .
Alae r iw ~nque J~lam '.'lova11'. mus, ahtl"f" Sa h :llius, ali te r Don:!lus e~_
~o '.11~ ,.
.A1:1us,_l·. unon11u~,_ .\'t:_i..:~ drmius; alikr Photin u~ , Arol man~> 1. r1s~1lh,_mu~ .. : . A.tq~·.~ 1<l"1r.:o mui tum ~c..:e~sc esr, proptcr
~antos t,1m. 'ª'.li c_rrons ,1n11 .1c1us, ut prouhct1..:ae ct apostolicae
mterpretauo111s lmra. sc..:unJum c1.·..: Jc sia stici ct ..:atholici sensu s
no~m~1m Lhrigatur• '. ICor:im~111.tor. , ,·. '!: l Esta .dis..:ripçfio, muJa
do > o~. n_ome s, com cm a1ust.iJ ,1~:11cn1t: as varrn s seita s, ..:o m o ..:o nsta sufti..:rcntt:mentc
e \ pos1-;;1'J dos seu s s y.o;thcma~. dos exemplos que se !'º'.lcm kr cn~ :\11'11cr, uh . .:it., lctt. 8-q.

l

ªl't·e.r

'!ª

Theo og1a lJof)mau..:a -- Vol.
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.. , ... ",;f'llir
a sua ruzúo privada, e por
isso
po d e e, d ......
,~ r.
·
d
. gmcnta-sc todos os Jias o numero d~1s seitas; -. e
au. n : r·• .1uc entre os,\ (at 110 1·!(OS quas1 que se
. 'nao
ni.1 e 1 ' ,
fl" . ·
encontra unid<.1dc ncnhumc.1, mas um con . icto uni-

Bockholt, chefe do~ Anabaptistas 1, ..:asou com muitas mulheres por inspira~ão Jivürn, como cllc dizia,.
e depois, por inspiração Jo mesmo Espirito Santo, matou-as; Thiago 1Vaylor dedarou que era o
Messias, e foi tido como tal pdos seus discipulos ;
alguns Swcdenborgianos e Mcthodistas, que se diziam inspirados, ensinaram doutrinas evidentemente contrarias á Sagrnda Esaiptura, e que pelos outros Protestantes eram tidas como ridiculas e offensivas dos ouvidos piedosos -:. Com rasão, por
tanto, se regcita a inspira\ão privada, e se rcpcllc
a regra protestantica que nem é segura, nem a todos obvia. nem apta para dirimir as controvcrsias 3.

versal.
.
D' aqui na:>(C tambcm anc1c~ladc °.ªs alm~~' se1~do ditfü:il que i...:a_J~ _um p:is~l estar, \..c:to de ~-cgm~
. . ruma da Rc\J11iao d1nsta que Chnsto qutz que
a Sll
o
•
f ' .·
fosse neccssaria para a salva~:ão; por isso a e J.ª
não fü:a mais segura e . ccr~a, mas dccahc em opinião e cm duvida quust umvcrsues .

(b) N cm basta. a inspiração pril 1ada qu: os Protcsl~ntcs~ quer antigos quer 1rn_ide~nos, admtttcm sob
varios nomes. Porquanto, pnmcir<_> L~uc tudo, um_a
tal inspiração feita a qua~qucr .dmstao repugn_a as
vias costumadas da Prnv1dcneta: por quanto e u_m
milagre da ordem int:llc~l\l'J\ qm~ mio pód~ ª~.m1~

tir-se sem prov<ts, prm~'l'"lm~nt.e .P?r <~b~Ir L?m1~
nho a illusõcs e ser (Otsa mui J1tlK1.l d1st~nguir as
inspira~ões verdadeiras das phantasias e impostu-

ras .

. . .
Por outro lado nú<> l'l°>dl' dm~rnr as controvcrsias; pois sabe-se l'ºr ~xp.c~·ie11~1a que ~: que. se
dizem inspirndos pelo l•,sp1ntn sai.110, en~mam lllterpreta1.;<1cs Ja EsL-ript ura nú1 • s<'> J1 versas mas lambem (untradictorias ; por~1uanto ad1~md<:>-sc qualquer persuadido 4uc e Jivinm~1cnlc •.nsp1raJo, caJa um abundar<.\ no sL'.U propno s:nt1mcntl?, .e Jcpois haverá tantos ·~~odos de sentir q~~antas l?,r:m
as cabe~as, como cv1dcntcmcnte se \e dos esl:nptos dos Innovadores.
.
.
Até mesmo abre o caminho para o tanattsmo
e para muitos crimes qt~c ~(.'. co1~1mcttcm~ ~ob rr;tcxto de llbl.'._k(cr an Lsl'1ntu Sant() . Assim Joao

2;,g

170. ~." A regrd de fe callw/ica e segura, a todos facil, e mleiramente s1!J/icitmle para compôr os
litigios.
(A) Segura, pois e completa e (cria. Porquanto a regra de fr catholiL·a e a Palavra de Deus,
quer escn"pla, quer ensinada, q11er inlerprelada pela auctoridade infallivel da Et:rreja . E d'aqui : se vê,

desde logo, que esta regra

e omnimodnmcntc com-

pleta, porquanto tudo o que devemos crer se contem na palavra de Deus, (ül110 o confessam todos
os que se gl"riam d(I nome (hrisliio. E na verdade,
toda a pahnr<i de Deus l'ronunciada l'ªra a instruv
ção pubfü,a Jos homens, enumtra-sc cffcdivamcn-

te na Escriptura e na Trndicção.
Por outro lado ~ sendo-nos esta palavra authcn- ·-·cCAl;og, Chur,:h llistory, vol. Ili,~ 317; Mi/11er, ob.
cit. lett. r. .

2 Enc~ntras n~o pou•os cxcmpl<> ~ em Afilnt•r, 1. e., ;\Joelher, Symbohsm, ~ í~' .
3 Encontras !l<lº pou•os exemplos .:m J . H. Newman (Apolot;ia, l .ondon, 18~!!1 p. 244·~~.51, <\llC nenh um livro ainda mc.smo
in~pirado, p(°iJc rcsrsllr .<'.Iº S(' <l'>S <11'1quc s <k• l"ll~Cnho humano: O
que na verdade st; .:onhrma pelas obras dos crltl•os modçrn<>s.
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ticamcnte proposta pela Egrcja que acima provamos que é infallivcl, estamos certos de que não somos enganados 1 mas obtemos o sentido genuíno
de todas as coisas que foram reveladas para nossa utilidade.
(8) A todos obvia, isto l;, <Kommodada a todos
os tempos e <t (apacidadc llc todos.
(1) Antes de se escreverem os Evangelhos, a
palavra de Deus era ensinada oralme11/e pelo collcgio infallivcl dos Apostnlos~ e assim não houve
tempo nenhum que faltasse a regra de fé. Depois
scndo muitos os Fieis que rnío podiam adquirir ou
lêr os S . Livros, a palavra de Oeus cra prégada pelos Pastorcs sob o magisterin infollivcl da Egrcja c
por isso propagava-se a Ji! pelo ouvido, do mesmo
modo que no tempo do:-. Aposlolos.
(D) ~cm é Jittkil a um catholico o saber quacs
são °c)s Livros Canunicos ou não Canonicos: logo
que ,conhece a auctoridade infallivcl da Egrcja pelos argumcntos acima a1ircsentados, d'ella recebe
o canon authcntÍ(O das Sagradas Escripturas. (n.
164.)
(C) Nem na i11terprctíh.ii11 Lias Escripturas encontra tantas ditt1culdades como o protestante. Por
quanto os doutos, além das rcgrns da hcrmencutica
e de todos os subsidios humanos dc que gosam:
usam da Tradiç<io para 1..kscohrir o sentido genuíno Jus Esaipturas: 1'' irem se hnun~r logarcs duvidosos que sc')am de alguma pondcraçüu, recorre-se
ao juízo infallivcl da Egrcia, L}llC será dado em tempo opportuno> e assim dcsapparccem as anciedades das almas, porque, em 4wrnto o .l etigio está
pendente, acha-se preparado para obedecer ao juizo da Egrcja.
Porem os indoutos ouvcm da boc..:a dos seus

z() 1

Pastores as verdades ulcis para a salvação, e quan. <lo estes se acham cm communicaçáo com a am:toridade infallivcl, o:-; fieis não pódcm ser enganados; ao menos por muito tempo quanto á~ verd~
des neccssarias para a salvação•. Sem rasão, pois,
objectam os Protestantes que a Tradicção não é
uma regra de t~é que cstú ~o alcance de .todos, co:1tendo-sc cm livros 4trns1 111numcravc1s que nao
p{,dem ler-se~; por. quanto, segundo os prindpi?s
catholicos: a i1wcsttga\áo d'cstcs Jo(umcntos, nao
é obra Jos licis, mas da Egrcja doccnll", a qua~,
a<>sist ida pelo Espírito San to~ separa as v~rdadc1ras Jas falsas tradi\<Ícs e as propfü: authent1camcnlc ao povo. .
. . .
...
17 1 • (G) Apta J.'ara dmmzr os /rt1g1~s, 1~or quando se acham togares obscuros nas <,scnpturas c
surgem controversias sobre os Jo~mas de fé, n
Egrcja cstú prompta .ª cxp<>r ~o~ d~rez1~ as obscuridades e a harmo111sar os let1g1os. b assam, qmmdo 110 tempo dos Apostolos suq.~it.1 dispu!a sob~e a
circumcisão e sohrc a obscn·an(1a das tormahda<lcs lcgaes, n~o se recorreu .ªº texto ~a Escriptura
mas á auctondadc do collcg10 apostolico, e a questão foi Jctinida pelo Con(ilio .lcrosolym1tano.
Do mêsmu modo depois do tempo dos Apostolos foi definida no Concilio H.omano a controversi~ do dia de Pas~hoa pelo Papa Victor; o mcs-

1

1 E assim se refuta o que diz Hoàge (oh.cit. p.18j), as.:ber,
que a auctoriJade in~·alliv.el da 1:~grcja p<1ra interpretar a Escnptur:i se resolve cm uluma mstanc1a pelo testemunho do sacer~ote,
0 'qual é muirns vezes. dcp~avado e a n.1at?r. parte das vezes ignorante. Passando em s1le~c10 a calumma mi~sta ~ontra os. sacerdotes cathoticos, bas~a dizer ~ue o Pa~tor nao pode, em v1~ta da
constituicão da Egre1a cathohcu, ensmar erros contra. a fe, sem
que ao men~s geralmente a coisa chegue. a~ conhec1mento do
Summo Ponufice, e o erro v~nha a ser corr111:1do.
2 Assim Hodge, oh . ctt . p. 12;-.
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sobre a validade do baptismo conferido pelos
herejes e outras de· que c.h.:ima fallamos (n. 96), a
mesma, coisa se foz ainda hoje cm dia, quando surgem noYa'.; difficuldadcs, e sendo a decisão dada
pela Egreja irrcfragavcl, a qualquer é permittido
repetir as palavras de S. Agostinho:.'' Roma /ocu-

SOS,

ta est, causa finita csl."
E isto na verJadc

INVEN~:ÁO

!IA \'ERliAl•Elll.\ HiREJ:\ DE Cl-IRíSTO

21 i:{

nem a tudo, mas, segundo o contexto, limita-se aos que
negaYam a sua divinn missão, e súmcnte se atfirma q11e
esta missão podia suflicicntemcntc provar-se pelas Escriptur;1s. Porém d'aqui nüo se segue de maneira nenhuma, yue todus são obrigados a examinar as Escrip
turas, nem a.Jrwtiori que s1i cita é regra de fé, quanto a
todas as coisas •jllC devem crêr-sc.
·

l; muito conveniente. Por
quanto, quando se tn11..:ta Jc religião divinamente
revelada. é l<ÍO ncccssaria a auctoridade docente.
como ü (rcc.111~a é ncccssario o seio da mãe t; e re~
quer-se nma at1ctoridade viva que folie, a qual
não s,·> po.-;sa explicar a Escriptura e a Tradição,
mas tambcm os decretos que antes fez, com mais
clareza, segundo se lhe offcrcccr opportunidade,
porque aliás muitas coisas ficarão incertas.
1 i2 . Os Protestantes costumam objectar as seguin-

tes palavras de Christo: "Exarninae as Escripturas, e são
ellas que dão testemunho de mim11 ~. Porém d'ellas de
maneira nenhuma se pódc inferir que a Escriptura é a
unica regra de fé. E na verdade Christo combate alli os
Judeus, e muito principal111c11tc os Phariseus e os Escribas, que não queriam reconhecer a sua divina missão,
e depois de varias argumentos, remette-os · finalmente
para as Escripturas, como se dissera : se lerdes attentamentc as Escripturas nas quaes cstacs persuadidos
que encontraes a vida eterna, alli encontrareis os testemunhos a respeito da divina missão e vereis que eu sou
o redemptor n'ellas annunciado.
Duvidam na verdade os interpretes, quer catholicos
quer protestantes, se a palavra "scrutami11i» é imperativa
ou sómente indicativa, mas concedendo que aqut se enuncia um preceito, por certo que não se estende a todos
t
Isto mesmo confessa-o o protestante Scherer (Conversat.
théol., p. 1S3): A cada individuo é por tal arte necessaria a auctoridade, como ao emhryíio é necessnrio o seio materno.
i
Joan. V, 311.
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Da CIDSfltUIÇll n11rarGblG8 da Egr~a
173. Temos •llt.; ;1q11i provado que a Egrcja Hommrn: e d la s(1si 11 ha, é a vt.·rdadcírn 1-:grL•ja funJada
por Jesus Christo, e que é uma socicdaJc perfeita,
visivd, indefcctivcl e hicran.:hica, fundada na m1ctorídadc, governada pelos hispos sob o Pontifo.:c
Homano. Hesta, portanto, anal~· sar mais latitudinariamcntc e mais acuraJamcntc a constituição hit.·rarchi\..·a Ja Egn:ja: discorrendo principalmente snhre o Pontijice Romano, sobre os Bispos, sohrc os
membros da Egreja, assim como sol:ire as ,-e/ações
entre a soci~dade ôvil e a ccdcsíastica. N'esla parte podemos empregar não sú a Escríplura e a Tradicção, no sentido acima indicado, mas tambem a
auctoridade il!fallivel da Egreja, a qual~ cm vista
do que fü:a já demonstrado, reside no corpo episcopal, cmquanto ºe stá unido com o Pontífice Romano.
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Noç·:íes

207

p~·évias

Julgo con•;cnicntc emittir algumas noçôes pri
vias sobre a forma do regimt.>11 da Egreia e sob1
as relacóes de Chrislo com a Ftrrt;ia.
174. 1." Sobre a j(w11za ~o reg1:me~1 ~a Egreia
Em geral a forma Jo rcg1mcn e tnphcc: mona

chica na qual compete a fim sú o poder suprelT
Jc g~vcrnar ; arislocratica onde o mesmo poder
concedido a pou1.:os c maµ.natcs ; democralica, r
1..1ual o poder estü radicalmc11k' cm tudos os cid,
dãos collectivamenle !0111ados, e estes () commetter
quanto ao exercício, a alguns m<~gistrados livreme
te eleitos. Pon.!m ••qucllas Ires formas podem qu
si misttirar-se e temperar-se entre si, v. gr., a m1
narchia pode ser temperada com a aristocraci~ r
democracia, ou junctamentc com as duas. Posto 1st
é certo que a forma do regímen na E~reja de ~hris.
não é democratica: porquanto provamos acima (
47 e seg.) que o poder de ensinar e reger n?o ffr
conferido a cada um dos membros da Egre1a 1 m
aos Apostolos e aos seus sun:essores. Tambem ni
é aristocraticu, porque, não ohstan te a mesma ai
ctoridade ter sido concedida ao collcgio dos Apo
tolos e dos Rispos, um J'cllcs foi constituído cab
do collc17io
de maneira que cada um dos Apo
ca
•
r> '
tolos ou Bispos não possam exercer o seu pod
senão sob a dcpcndcncia da caheça.
Logo a forma do rcgimcn ccdl!siastico é verd
deiramentc monan.:hica : porquanto a plenitude e
poder de ensinar e reger foi conferida a Pedro
t
S. Thom. in lll Politii.:., lc.:t. VI ; C. Ge11t. J. IV, e. 7
Bellarm. de Rom. Pontif., 1. 1, ..:. 1 -~1 ; de Groot, q. III, a. 8; .!
gliara, Propaedeut., 1. IV,,c.:. 8, 11; Manel/a, n. 532 e seg.; Pi
eh, n. 364 e seg.; Tepe, n. 390.

aos seus successores., os Pontiíices Romanos, como o demonstrámos quando trad<Ímos do Brima. do (n. 70 e seg.)
Disputam além d'isso os theologos, se a forma
do regimen é monarchia simples ou temperada. Pode, na verdade, chamar-se monarchia simples, no
sentido de que a plenitude do poder reside no soberano Pontífice, e reside n'ellc independentemente dos fieis e dos bispos, de modo que a força e a
cfficacia dos seus decretos, de maneira nenhuma
depende do seu sutfragio. Mas pode tambem em
sentido recto dizl!r-sc temperada, jü porque o S.
Pontífice, que não é senão vigario de Christo, não
governa a Egrcja a seu bell'prazer e segundo o seu
arhitrio, mas sob Christo, cujas leis não podl! mudar ; já porque tem alguma coisa Je aristocralico
emquanro que o Pontificc é obrigado a chamar os
bispos para to'.narem park na sua sollicitude e governo, e alguma coisa democratico, cmquanto que
o Pontífice, os bispos e outros ministros não são
creados por direito hcreditario, mas são tomados
de toda a nação e de qualquer condic,:ão social. E
por este ~odo poderá talvez harmonisar-se a con. troversia que se dd-1atc l!ntre os th!.!ologos catholicos, que é mais questão de nome do que de coisa
real.

175.

2."

Das relações de Christocoma.Egreja.

1

Christ~ l!m vista do que fü..:a dito é o fundador da
.
Egreja ; além d'1sso,
ainda depois ' da sua ascençáo
ao ceu, continua sendo a sua cabeça e esposo: segundo a doutrina de S. Paulo :
·
(A) Cabeça da E greja : <(E deu o mesmo (Christo) por cabeça sobre toda a Egreja, a qual é o seu

t C~. Pass~g_li~, 1. Ili, c.1;1, n. 742 e seg.; Franrelin, th. 18;
D . •4. Grea, De 1 t.ghsc, 1. 1, e . .).
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corpoa 1. E realmente Chrislo refere-se á Egreja,
l'.omo a cahcça ao corpo ; porquanto assim corno
a cabcç~1 natural junta a si todos os membros, e
lhes preside e n'cllcs foz tluir o movimento e a viJa : assim tarnhcm Christo
(1) une a si cm vincul~l estreitíssimo todos os
mctnhros da Egreja, de maneira que não estejam
dispersos mas estejam simultaneamente unidos com
cllc com o nexo d'uma só fé, d' uma caridade e d'um
baptismo, se~undo aqucllas palavras: «Porquanto
rissim como o corpo t; s1'1 um e tem muitos membros; e como os membros Jo corpo, não obstante
serem muitos, constituem toJavia um se> corpo, assim tarnbcm ( :hristo. Porquanto, n'um só Espírito,
todos fomos baptisados n'um só corpo ... )) !
(D) Tambem cgualmcntc lhes preside, emquan10 que ensina e rl'~t· os ticis pelo S . Poni'itke e pelos bispos.
(C) Derrama finalmente n'cllcs o movimento e a
vida espiritual ; porquanto assim como o Pac tem
a vida cm si mesmo, assim deu tamhcm ao Filho
a vida cm si mesmo; e todos u rccchcmos da sua
plenitude; pois este é a fonte da gral.,'.a, de quem
rccehcmos tudo l)Wtnto temos Jc bom, segundo
aquellas pah1vrns : "Eu vim para que tenham a vidn e a tenham cm mais abundancia ., :i; este é a videira de quem nós somos os pimpolhos 4WC assim
como os pimpolhos rccehcm da videira a seiva viEt ipsum (Christum) deJit caput super omnem Ecclesiam,
l]Uae ct corpus. Epltes. 1, ·l ·1 .
2 Sicut enim corpus unum cst, ct membra habct multa, omnia aut e m mem~ra corporis. c.um sint. ~1:11ta, unum tame_n corpus
sunt; ira et Chnstus. l-.tcn1111 111 uno :-ipmtu omnes nos tn unum
corpus baptizati sumus . . /. r.or. X li, 11 - 13.
J
Ego veni ut vitam haht:ant et ahunJantius haheailt. Joa.
1

X,

10.
·I

Jo.1. XV,

1

e seg.
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taJ, assim temos nôs tambcm de Christo a vida espiritual.
(8) Esposo da l!g!·eja, a qual doutrina o Apostolo d~cla~a nas seguintes palavras: «Assim como
o mando e a cabc~a da mulher, assim Christo é a
cabe~a da E?rc}a. : . " 1 d' onde se segue que Christo refere-se a rJgreia como o homem <i mulher. A
m~s__ma coi:a _illustram ~s l~adrcs, comparando a
umao de Chnsto e da l'.grc1a mm a união entre
Adão e Eva.
(1) Porquanto assim como do lado de Adán
dor!11entc foi tirada Eva, <tssim do lado de Chrísto
moribundo brotou a Egrcja ! ;
(t) Assim conio Adiío e Eva eram duo i11 canw
una, assim Christo e a E~rcja constituem um corpo rnystico ; e assim como tfa uniiio Je um e outro se propagou todo o gcncro humano assim do
connubio de Chrísto e da Egreja nascedi todos os
filhos de Deus ; e por isso a Egrcja, com melhor
direito do 4ue Eva, e chamaJa maler vil1e11tium.
(C) Assi~1 .como Adão ar:nou a sua mulher, e e.-,ta esteve su1ctta ao seu mando, assim Christo amou
a sua Egrci•_t ~ por ~Ih~ se entregou, 3 e esta egualmcn_tc se su1c1ta a Lhnsto, não com uma sujeição
servil mas com amor summo; por isso assim co-

1
.
_ C~uoni~m 'ir ~<tp~t e~t mttlicris, M~tll C.hri~tu ..c 1:aput e ~t
b.:..-les1ae . • - F..plirs . \·, 2 .i.
2
.Assim Agostinlio (in J'?ª · tr. ii.o, n. i) : «J>ropter hoc pri ma muller ~acta est de lat.:re rn:1 Jor~1entis, et appellata est vita
materque VIvorum. ~lagnum qu1ppe s1gmfica,·it bonum ante ma~num praeY'!n.c~t1oms mal~m. Hic secundus ~dam inclinato capite
m cruce ~orm1v1t, ut mJc lornrnretur e1 con1ux, quod de latere
dorm1ent1s effiuxa.,,
1
.
"Vi ri, diligite uxores ve~tra>, sicut et Christus dilexit Ec·
cleSl_?ffi et sclp~U!TJ tr<Hhdlt
cél, UI iliam S<m.:tificaret" . . . (Ephes .

v 1 2~).
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mo 0 marido sustenta e fomenta a sua mulher, as-·
sim Christo nutre e fomenta a Egreja. 1
·
Christo é, por tanto, não só o fundador da
Egreja mas tambem a sua ~abcça invisível e o seu'
esposo perpetuo.

Art. 1. Do Pontifioe Romano
O Pontifü::c Homano, como successor do B. P~
dro no Primado e vigario de Christo, é cabeça v~:
si vcl da Egrcja e gosa do poder supremo de ensinar e reger a Egrcja universal, como já o demonstrámos na primeira parte. Porém para declarar
mais plenamente este poder, devemos expôr a dot~
trina catholica sohrc a il~(a!Jibilidade d~ S .. Pontlfke e da sua j11risdicçáo universal e ordmana.
§

r.

O:J ma;sisterio infa\livel do Romano
P'.:mtifice -z

17 6. Estado ~a que~tãu . A infall~bilidade do Pon.tifice Romano foi outrora combatida pelos Gallica11os e hoje tambcm a negam os Protestantes.
(A) O ~a\fü:anismo e(desiastico nasceu no t~m
po do grande S(hisn~a ()((idcntal: porquanto, como cm rasão da d11\'1da sobre a pessoa do Papa
se julgasse a suprema m1d11ridadl: d_cvolvida p_an1
u Concilio geral ou para_o (Orpo episcopal, mmt?~
persuadiram-se que a coisa era assim mesmo, nac
1
.. Nemo cnim um1uam .:;irncm suam odio hahuit, sed nu
trit ct fovet eam si.:ut ct Christus E.:clcsiamu. (~;phes. ~. 291_. ~
1 No schcm~ J'~orosto .ªº~ Padr~s do Vaucano a in~cnpça<
era De Ram. Pontij1c1s 111jaf/1b1l_1t<1tc ; a qual . comtudo nao ag~a·
dou a muitos, por asso que ~·cruda cm var~as hngua~\ algu~as \.:
zes a rcsenta um sentido l;ilso, a sahcr, a 1mpeccab~hd~d~, por_''.'
.
i: r mudada na scguin_ IC formula lk Rorn. Po11t!f!c1s mf,1/11h1l
so1;1;istcrio.
101
l',1t1ú1rt1
.
. •.,. •.o li c.-t . •
1 a.:cns1s. t . \Ili'·' ' 11
Cf. Act,1 t ,1111c.
11

4oi»

,..
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·: í r

só por direito cxtraorJinario mas lambem ordinario, ainda mesmo quando o Papa e conheódo com
~erteza. n~aqui nasceu o erro de que o Concilio era
superior ao Papa, e que por isso o Pontifü:c não era
infallivcl senão quando detinia com o Concilio geral, ou ao menos quando advier o consentimento
da Egre.i a: o qual erro foi entre outros defendido
por Gerson no C. de Constam;a. Comtudo um tal
erro quasi que se extinguiu ; foi porem renovado
por E. Richer, doutor da Sorhona, 4 e por P. da
A/arca,
e, a instancias de Luiz XIV o .1ual J.,Or oc·- d
l
,
,
casiao as contendas com o Papa, queria resistir-lhe
foi . accei~o.1 ainda que ~om rcluctancia pela Facul~
Jade. ~ans1ensc, ~depois (a. 1 (i8:.?) pelo proprio dcro gallKano n~ íamosa declaração comprehe11dida
110s quatro cap1tulos; ~ depois foi mais ou menos
ensin?do nas universidades da França, com rcluLta~cta de poucas; e _tamhcm f1ira da Frnnça, cspec1almentc na Austrta (l' cm Portugal) sob o no1 . Cf. Pi~o/, . Ed1~1ond l~khcr, étudc histor. et crie. sur la
,
renovaoon du Galhcamsme, au XVII s •• 1fl.-:6.
.
. ~ Géri11. He.:herchcs sur I' Assl'mhlé~ de 1tÍ8'.! . Eis a subs·
tan-:w ,tos ~uatro art1i.;os: '.''· l~ef.:<'s. et prinripc:s in tcmporalibus
nulh. ecde.s1as11~ac potestat1 L>c1 ordmationc suhjici, 11cqt1e auctontall. clavium .i-...:c·.les1:1c. tlirec·te ~el i~1.dire•'.c ,lcponi, aut illorum
subdnos ex1m1 a " '"-" atquc ol_1eJ1,·1111;1, a..: rraestito lidclitatis sa·
cr_am.::nto C:\lílll J"'.ssc·. ·. ~ - Vak-anl at<111e immota .;on>istant ~.
11·•..:un~en .. syn0<!1 c'.'ª~stalltlCllSIS a ::'1.·dc Apostulid <.:•1mrrobata . ..
de audorltatc.( .nn-.ahur11111 gcncrah11m .. • nc...: ad solum 6chismatis
t~mpus .:on.:1l11 J1.:t« dctor4llcant... :_;._ l lin.: ~postoli<.:<1c potest<.1
us usum modern_ndu:n per .:anones ~pmtu l>c1 conditos et totius
mund1 n :vcrcnt1a :onscc~atn> vali:rc· eti;1111 rer;tilas, mores ct im111~1t~, ·~ rc:~no et .1:~dc~1;.1 ~al!1,·a11:! ~c..:cpta ... 4. ln tiJci uoqnc
quacsuonibus _pr.1c ... 1~11,1s s .. l ont1h~1s esse partes, e1usquc dcc:rcta
ad oa;in~s. et smii;t.1la~ ccdes1ns pertmcre, 11ec tame11 irreformabilc
~s~e ;ud1c1um, ms1 }.cc/es1.1c comu•nsus acccsserit.. Esta Jeclaração
to1 reprovada por Alex:mdrc. VIH na Hulla_biter multiplicis ( 16qo)
e retractada num _certo senudo pelo proprio Luiz XIV; mas d·~
pouco em pou_co toram f'.rc,·alc..:coJo entre o .:lero gallicano os erros i:'clla canudos, com lavor da auctoridade rc;il, que J 'ella ::;e
s~!"!ª• .:orno Je cscu.lo para cnlr;1(1uccer a força das decisões onnuficias,
·
1· -
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me de Josephismo, se propagou, até que finalmente foi explicitamente condcmnado pelo C. do Vaticano.
Esta definição foi de mui boamente acceita por
todos os Bispos Cathofü:os, ainda mesmo por aquelJes que no mesmo <:011cilio resistiram á definição
d'cste dogma. Todavia não lhe quizeram obedecer
alguns sacerdotes e leigos, principalmente na Allemanha, e se chamam Velhos Catholicos; porém com
maior propriedade podiam ~hamar-s~ Neo-Protestantes, entre os quacs Dollmger, Remkens, creado
l:tispo · pelos hispos jansenistas da Hollanda, Von
Schulte, Loyson e pouco~ outros_, ~lue, não obsta_nte a protccção Ja a111.:tor1dade c1vil 1 ou com ll}Utla
difficuldade pndcrmn attrahir a si alguns fieis, segundo a confissão dos proprios Protestantes 1.
1 7. (8) < >s Prole!-itantes regeitam unanime7
mente o d.ogmna Ja infallibilidadc e pervertem de
varios modos a sua noção. Muitos ainda hoje estão persuadidos. _de yu.~ a infallib~lidade não é senão a impe(cab_1hdadc. ·; 011t~o~ dt~em que o Pontifice pódc, por ton.;a d c~tc pnvil~g10, declarar bom
o l}llC é realmente mau, de maneira que a sua vontade se torna regra do hem e do mal 3 ; alguns afíirmam que infallihilid<ll~c quer ~izc~ o n;e:mo qu~
omnisl:iencia ", ou que mvolvc mspiraçao ", e ate
1 Cf. Sch<lf, C!ccd~ of Christcndom, vol . 1,

p. 191 e seg.
Esta noçao nao .s o ~I.! cncont~a no povo mas. tambcm en·
tre pessoas Joutas e sabias, como muno bem era sabido pelo <auctor que tinha muito tra\'!O com os ~'rot~stantes ..
3 Assim Kin!(sle_y, cm Mac1111l~1111 .~ i\laga.z:me, Jan . 1864, p.
216-217. Cf. Newman, Ap?lºf-:!ª• p. 3. .
.
•
.
1 A infallibilidade s1~mtica ommsceocia ( Draper, Confltct
between Religíon and Si~nce, P; n5.)
.
. .
:, Littledalt, ob . , :11. n ~o, ]" 1~4• ~~c~eve _qu~ a ~nfalhbt 
lidade suppóc que '?'fas as 1k.:1sncs pontttictas. sa~ inspiradas e
que yor isso siío pagina~ nm·as ac.:rcs.:entadas as Es..:npturas cai

nont..:as.

quasi união hypostatirn do Espirita Santo com o
Papa •,ou t.>poder de continuamente fazer milagres~.
Parece realmente incrível que uma noção, por outro
lado simples e dara, possa ser adulterada de tão
varios modos; mas, sendo assim, e dever do apologista e do prégador cxP.ôr e reivindkar com toda a ·lucidez este dogma.

I. Existencia e condições da intallibilidade

:i

178. Tliese: ô J>onfificfl Ttofllano. quando falltr
ex ·cafhedra, gosa da iqfallibill~ade. quando define doutrina de fé fl costumes, de maneira que as
suas dt1fl11lç~es 11ex Sf/SSfl• fl mio por conSflnfimenfo da Egreja, são lrreformavtlls.
E' de fé segundo o Vaticano (Constit. de ELclesia Christi~ (. 4) : "Pelo que ahcrindo fielmente
á tradição re..:ebida Jcsdc o prÍnLipio da fé ..:hri~..
tã, para gloria de ()cus nosso Salvador, para exaltação da Religião catholica e salvação de todos os
christáos, Nós ensinamos e definimos -· (001 approvaçáo do sa~rado Con~ilio ·· yue_ ~ um dogma
divinamente revelado: Que n Ponlll1cc romano,
quand_o fa~la e•.,. cathedra isto é, quando cxcn.:en?o
0 mimsteno de Pastor e Doutor de todos os chrtstãos, pela sua suprema auctoridadc apostnlica, de-

p.:

-a;:~ p,,~·cy. Eírcnicon,
3 ~ •;-:h7 .
Draper, oh. cit. I" 28.4.
:i
S. Tlwm., 2• '.!ªº, q . 1, a. 1 o; Uellm·m., Jc Hom . l'ontif. 1. IV, e . 1 e 5cg.; Pc1·ro11c, Ih: Hom . l'ontili<is infallihilit<itc-,
Ta1'irini, 1k7-t : Ur11g1:re. 1i. :;~,e se~ .; M.1;1cll.i, n. 10:5~1 e so.:g . ;
/k Grout, q. XV. ;1. ~e scg . : Pcsc/1, n . ."-n7; l\1{micri, de Rom.
Pontifü.:e, th. 25 e sei:; . ; 1Ve111111m1. l .etll:r tn thc Duke of Norfolk
ínopcrc Oifli~- of An!ollicans, vol. l!, cJ. 1~~8; M.11111i11g, :rhc
tícan Counc1l, New-York, 1X~7; ressfer. 1 rue and fafse mfalhb1lity; D. Lyons, Christia~ity an~ lnfollibility, N . .York, 189~; Dom
Giuiranger. La Monarch1c Ponttficalc; L. Gauucr, Portra1ts contemporaíns, ~~i:is ,g:~o 2'.
P· 2 :{ .' e sei;.,: !Jottal"1, De la SOll·
verainc ct tnla1hblc <iuto ntc Ju Pape <Ians 11:,i-;hst ; Scl1r,rder, de
l :nit . Rom . part. li .
Theologia Dogmatka-Vol. 2.•
18
--1--

~
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tine uma doutrina sobre a fé ou os costumes, que
toda a Egreja deve l'.rcr pela assistencia divina, a
Ellc promcttida na pessoa de S . Pedro, é dotado
d·'aquella infallibilidadc, de que o Divino Redcmptor quiz munir a sua Egreja quando define doutrina sobre a fé ou costumes; e por isso taes .dcfiniçôcs do Homano Pontiticc, por si mesmas e não
pelo consenso da Egreja, são irrcformaveis» 1.
Esta dcfini1,·úo expôc daramcntc as condições
requeridas para a infallihilidadc; é por isso necessario explicai-as antes de se demonstrar a thesc ~:
porque assim se entende melhor a força dos argumentos, e se desvanel'.cm muitas difficuldades.
1 í9. 1." Declara-se a thcsc.
(A) Primeiro que tudo não se tracta aqui de
impeccabilidade, mas da Ú!fallib1/idade em ensinar 3 ,
como co11sta do mesmo titulo do capitulo, e das.
palavras «doctrinam defini! . .. definitiones ex sessc
irr<!_formabiles esse" 1. I·:, na verdade, a impossibilidade de errar no ensino pódc separar-se da santidade; e por isso o Papa p<'idc peccar, ate mesmo
.'

!taq~tc :-.; .. ~ traditioni ·.' hdc1 Christianae cxorJio r:r~cp

tac hJ_c htcr mhacn:ndo, ad l~ct >a~' ;l!oris nostrt glormm, rehgtonis
.:athoh.:ac cxal!at~oncm ct t.hnst1annrum. populnrum salutt:m, sa .:rn ;1pp_n~hantc <:011.:1lio, du.:cm~1s ct d1vm1tus rcvdatum · do~ma

c:ss..: ddm1mus: J,0111<11!'"" Po11l!/tcf'111. cum ex i.:athedr~í loquJtur,
1,\ cst, .:um 00111111111 <.hnst1:inor11rn l'asl•>rlS ct l>octons munerc
1·11ngcns, l'ro s11prc111 ;i su;i A('•»loli.: ;l au..:toritatc doctrinam de li.te ,·cl mr1rib11s ;1h 11n!\ns;i E.:..:lcsi:i ICJll:ndam dctinit, per as~is
lcntwm d1vtn:im 1p,1 111 lieat11 l'ctro prorni~sam, c;l infallibiiitatt:
pnllcrc, qu~i di,·inu s Hcdt"mpl<>t v E.:c·lc:;iam :suam in ddiniend~
.loct'.in,i llc lide Ycl niorihu :s_ i~i~trnl'tam cs;c rnluit; ideoque eju:;mod1 Rom<m1 l'ont11ic1s dchnit1oncs ex se5sc, non autem ex con sensu Ecclesinc, irreformahiles esse.

!\'esta exposiç1io srnimo-nos ,f;is proprias explicacões da·
dns no Cone.. do Vatic:1110 por R. /> . D . l' . Gasser, bispo
Brixinense, que se lêem nos Acta et I>ccrct.1 C. Yaticani /Collect.
Lacemis, t. VII, 1~~0:1.
·
:1 Cfr. n . l.vons. nl' . •.·11 ,· . 1, p . :;.
1
·
Dnct1·i11.1111' .l1:fi111t . . .í1:fi11if1,.111·s o ;c:<Sc irri:fo nnabifes

gravemente, apesar de n<.Ío poder errar quando falla ex cathedra.
Isto illustra-se com exemplos: Balaam, ao mesmo tem~10_ que prophctisa~«t, pcccava gravemente,
qu~ndo LOJUstamentc qucm1 amaldiçoar o povo judateo 1; do. m:smo modo Caiphaz: advogando a
morte de <.hnstn 110 <:onselho~ prophcti:.,ava e simultaneamente cnmcttia um pec(ado nrave~~ lonn
o S. Pontitice ao mesmo IL'mpn que d~llnc a v~-
dadc; de fé, pc "1dc ser pci.·l..'ador. Sem rasão, pois,
uppóem os 1.:>~otcstantc~ a este dogma os crimes
algu~~ Pont~tices: por~1uanto estes provam que os
Pont1t1ccs sao peccm'e1s mi1s .não fallivcis no cnsi-

de

no.

· 1_8'.'· '.8) P~.m:m o Pontiticc Homanu gosa d'c:-.t_c pnv1l eg10, nao cm tt_ida a occasiã(1, mas quando
talla e~ cathedra, o que importa principalmente quatro c01sas :
(8) da p<trlc do l'<mtificc. emq1u111/o desempenha
~J m1mw; de Pastor e D~utor de todos o.s chrislãos; por
hso, cor:iope.ss.º.ª part1c11h1~ ou doutor privaJo 1 não
gosa da 111tall1btl1dadc potll1fil..'ia , quer nas convl'rsaç6es particulares, •}Iler nas prcga~«1es exhortatoria-.
ao povo, queç nos livros pnr clle puhlicudos, como
abertamente o declarou Bento XfV a respeito das
obras (jllC elk escrevera ou tinha emendado, quandn era Pontitice :i_
·
E até mesmo se fallar como bispo da cidade
,\'umer . .\XII, ) e sq.;.

i

!
3

~,1 :

Joan . XI, 4')

e sc'i-;.'

_Esá~vc por. tanto no prct"acio Ja ohra

Sv11odo dioecesa·

aL1~e nuque an1rl10 suhscnb11m;s doctrinac sàiptoris egregii

,,) . Cani, qu1 L1!> · h de l /IC/S thcol ·.. e i<. in rcsponsione ad no
num .argunientum, Jc lnm~ agcns qur a Summis Pontificibus cons.:r1pt1 puhltcantur, .hac-.· lirt : °Cum t'd11nt libros de re q1iâ1ibct, H.
l'ont1h ccs . :;~nknt1;in1 .~l.am 111 _ ho1111n~·s <.dli d,>cti cxrrimnnt, nn11
talll)llam L.:; lcs1ac Jll•. li,· l· ~ de hilc r rn nuntiant•.
. ·
·
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de Roma, ou corno principc secular, não é necessariamente infallivel 1; mas sómente quando ensina
como Pastor e Doutor de toda a Egreja. Por isso
a infallibilidadc pódc dizer-se pessoal, em quanto
foi promettida a Pedro e aos seus successores, e
por isso compete directamente udenti, rton Sedi, e
assim fica cxcluida a distinccão dos Gallicanos inter sedem et sedentem (entre a cadeira e o que está
sentado n~clla); é pessoal cmquanto por tal maneira compete á pessoa do Pontífice, que não póde
ser delegada por cllc a outros ; mas não é pessoal,
cm quanto convem ao Romano Pontifice, como
pessoa privada: por quanto o Papa não é infallivcl como pessoa particular, mas como pessoa pubfü:a, isto é, como cabeça Ja Egreja universal~.
(t) Da parte do objccto ou da materia, cmquano Pontifü.:c define doutrina dcje ou costumes: o que
mais largamente explicaremos quando tractarmos
do objecto da infolli1'ilidadc.
t H .. f.'.
eh. 11,p. 04 .

;\.f,m1m1~. Thc Vatican Council, Ncw-York, 1887,

2 Assim o Bl~po Hrixincmc nos ..teta C. Vatirnni. p. 3 ~1::
e seg. Apro"eitanJo .1 opportunidadc disputam 05 theologos se o Papa ut privara per.ço11.1, como pc :;son particular, póde cahir em heresia, uienter e obstina/e aJherindo ao erro contra a fé . Que elle
póde errar na fé por ignoran..:i;i! lodos o ".º!1fe~5am; porém muitos negam que, anenta a Prov1dcnc1a d1vma, elle possa errar
perti11<1:p11enk . De muito boa vontade adhcrimos á opinião que
.~11.ar~i ex pó~ (l>e fic.Jc._ d_isp. X, scct. V~, n . r r ): • Li.:et ~u.lti vcnsurnhtcr aíltrmcnt, m1h1 tame11 ct mag1s p1um et probab1hus viJetur posse quidcm Papam, 111 pri v;1tam pcrsonam, crrnre ex ignoranti•l, non rnmen ex .:r>ntumaciú . Quamvis enim efficere Deus
possit ut hacreti...:us Papa non no...:cat E...:clesiac, suavior tamen modus divinae Providcntia c <:H ut, quia Deus promisit Papam definientcm nunquam crratt1rum, conscquenter provideat ne unquam
ille ha e rcticus sit . Addc: quod h;ictcnus in Ecclesiâ nunquam accidit, censendum ex Dei ordinationc ct providcnti à accidere non
posse». Porém se o Pap•l de facto cahissc pertinazmente em heresia ou pelo mesmo facto ficaria privado do Pontificado ou podia
ser deposto pelo corpo do~ .Hispos como dissemos, fallando do
Papa duv.id0so, r0rque n 'cqc 1.· a1-o cxtraordinario a auctoridade
devolve-se aos Ri ~ros.

\G) Da parte do modo ou da fórma, de maneira
que defina a doutrina pela sua suprema auctoridade
aposto/ica, ís~o é, determ!ne finalmente as coisas que
se devem crer, 12omo diz rectamente S. Thomaz •.
Não basta, por tanto, a sentença a qual seja proferida
por motivo de exhortar, sem obrigação de crêr· nem
.
.
'
é snffi_c1ente que 11~:p.onh~ a obrigação que póde
cumprir-se sem a te mtenor, v. gr. de se abster
de prégar ou ensinar esta ou aquclla doutrina, mas
requer-se um verdadeiro preceito de crér interiormente a doutrina. Em segundo logar, a infallibilidadc não se estende üs coisas que prcl'.cdem a definição, nem üs ras<1cs pelas '-JlWcs a doutrina é definida, mas sómentt• á proprin doutrin.a definidai
Comtudo não l! IH.'(cssario llllc a questão tenha
sido antes proposta por algucm, ü qual o S. Pontífü.:c ponha termo, mas hasta que o Papa, ainda
mesmo de motu proprio, profirn Jirccta e terminativamente a sua scntt:1Kri sohrc coisas de fé t.~ i.:Ostumcs 3 .
(d) Da parte do termo, requer-se '-Jlle a definição obrigue a Egreia wli11ersa/: «que a doutrina
de fé ou costumes seja seguida por toda a Egreja n 4,
porquanto a fé deve ~cr Lima.e a mesma, nem püdc dar-se, que uns sciam obrigados a crêr alguma
coisa na Egrcja e que outro:-; não sejam obrigados.
Não par~ce tod~via ncccssario que o Papa falle directa e 1mrncdiatamcntc a toda a Egreja; ainda
mesmo quando escreve a uma Egreja particular,
t

s.

i

Cf. .4ct.'1 C . Vatic . . cd. Luc., p . 474-475.

Thom ..

q.

1,

a.

Cf. Acta e.

Vaticani, ed. La·
·
2 • O que expõe excellentemente G. H. Newman. Diffic .
of An~bcans, vol. II p . 325 e seg.
·
Doctrinam de fidc vel moribus ah universâ Ecclesiâ tenen·
2• 2•e,

cens , pp. :i88, 414 e scg.

10.

dam .
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pôde cstt:11Jer a Jctiní.,:Jo ú Egrcja universal. Assim 4uand0 lnno..:cno.:io, 11a ..:ausa pelagiana, enviou
o seu <lc..:rcto aos bispos de Afrii..:a, 4ueria definir
a questão n.:ío :.ó parn a Egrcja africana, mas tamhem para a Egreja universal; deve por tanto attender-se não só ad quem SL' dirija a definição Pontiticia mas lambem pro quo: e se do ..:ontexto evidentemente constar que clle falia para todos, nada uhsta por este lado que esta dcfini<,:ãn seja infalli vd.
Comtudo os thcologos ..:onfcssam que é nccess<.trio que -.e manikstc ..:!aramente a intcn.,:ãn de
obrigar a t11dos o:-. IÍl'Í:-. : pa se não se requer formula ncnl111ma. mas bastam as palavras das quacs
umstt.: 1..:\'idc11tenwntc LjllL' a coisa definida deve
ser ahra..;ada por todos, '> que hoje quasi não offcrcl.'.c ditticuldadc nenhuma porque quando o Papa quer dcíinir uma verdaJc, como succcdcu no
dogma da lmmaclllada Conceição da B . Virgem
.:\faria, falia por um modo ti1n claro que ninguem
. pôde duvidar da sua tfü·nlc.
.
181. (C) <) Pontifü:c L' infollivcl, 11ão por inspiração ou re1 clação, "mas pela assistencia divina
yuc lhe foi prnmcttiJ<l 110 B. Pcdron 4 isto é, pelo
divino auxilio cm virtude do qual se acautella efficazmc11ll: <1 erro, ..:1>11111 no tu mos acima (n. 42). 2
t< Porisso o Papa cm virtude do seu officio, e
segundo a gravidade da coisa, é ohrigado a empregar os meios pura averiguar convenientemente a
verdade e anmmcial-a aptamente; e estes meios
1

Per assistenliam divinam ipsi in B. Petro promissam.
d~dara abertamente no mesmo capitulo : •:\eque enim Petri su.:ccssorihus Spiritus S. promissus est, ut
eo 1·e11e/a11h• noYam do..::trin.1111 patcfacl.!ret1 se.d ut t!C? assistente
traditnm per Apostolos r-.·\'clationcm seu tide1 depositum sancte
custodirent et tideliter exponcrt·ntu. (:Ir. ./. H. Nevmm1, pp. cit.
p. 32R
1

2

O que o Vaticano

-:-1,.. os Concílios, ou tamhcrn os conselhos dos biss,"
:\.l
.
pos. dos carJcaes, Jos thcologos cli.': . :v as po~ isto
nada ha a recear, como se pela ma te ou ncghgen-·

eia do Pontífice a Egreja podessc ser indus_ida a
·erro sobre a fé . Por quanto a tutella de Chnsto e
a assistencia diYina prornettLda aos successores dl'
· Pedro é uma causa por tal modo cffi.caz que o juizo do 's. Pontificc. se ft1rn crronco e destruidor .d.a
Egrcja, seria imp~J.idn; 1 •li s~~ ~-c~lmcn~c <~ ~01~t1t1 . ce chcp;assc a dehmr. a dd11111;au sena mtalln·cl,

.

. :1

mente vcrJadc1r;,1.
Kcm Jo mcs11111 modo é 1)ara rel..'.car que porventura a defini\· ão p11ntilicia seja cxton1uida por
violencia nu medo; por isso que a assistenl.'.ia Jivi. na será por tal maneira ctliGti'. 1.1ue pode impcdil-o;
- por mitro lado, os thcoh>~os scgu~·m l.'.ommunuucnte
. que a definição e_xtorq~11~a p~>r tor\a ou medo, se
tal acontecera, nao sena irrclormavc).
•
1 82. (0) Porem ns definiçôcs Pontificias, adornadas da~ ditas condiçôcs, são irrcformavcis ou infalliveis ((ex sesse, mas não pelo -.:onscntimento Ja
Egrejan; 2 as quaes. pa_lavras são cxp~icitamente dirigidas contra os ( ,aJlu.:a_no> que nt!lrma~am, que
· taes definiyões não eram trrdormavc1s, scnao quando adviesse o consentimento da Egrcja.
Este consentimcnlo, quando antecede a dclini11

1 Hinc Pnpa pro oflicio s~o ct rei gravitatc tcnetu!" media
ta adhibere ad vcritatc,m ri_t~ mdagan_dam ct t1p1_e en1:1nuandam;
ap ·usmo<li media sunt Conc1lta, vt!I etrnm ..::onc1ha ep1scoporum,
et CJ . ali"um the'llouorum ct..:: . . . .Sed· 1'd co ni"h'I
·
J um cst ac
1 umcn
dm
car
' fidcm "et ncghg~ntiam
·
·
p o~lt1·111c1s
· urnvcrs;~
·
l'1~ i·~cc 1e~1a
·
si er
malam
· P re,..., ··irca lidem indun posset. !'iam tutela Chnsu et ass1s10 erro ... "
·
·
· e ffi cax, ':1t
prom1ssa,
cst causa _lta
. divina Petn. successonbus
t en t ta
·1· · ~1· l.!ssct errol'!cum e t Ee~ l~s1ae d es t ru~ t 1·udicium S. Pont11.::1s.
J.
·m ediretur: aut s1 reapse Pont1fex ad defimuonem devemat,
'liUm 1 P
· cx1stat.
·
.· o J~1spo
·
Bnxrncnse
· ·
ilia i'nfallibiliter vera
Assun
nos A ct,1
e. l'atic., cd. Lac., pp. 400, -io1.
.
.
2
F,x sese, non autcm ex conscnsu Ecdcsiae.
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CONSTITUIÇÍ'Í.O HIERARClllCA l>A EGREJA

CAPITULO 11

bA CONSTITUIÇÁO HIERARCHICA bA EGREJA

ção, é, na verdade, um dos meios que o Pontificc
pode empregar para conhecer que a doutrina é defini\•el; mas sendo ellc mesmo Jui\ e Dout01· infallivel, não se requer o consentimento da Egreja ou
dos bispos, quer antecedente, quer concomitante,
quer consequente, por modo de jui{O que concorre
com o jui{O do mesmo Pontífice: porquanto elle
mesmo apascenta as e >velhas e confirma os seus
irmãos na fé, e nfio é por cites apascentado nem
confirmado.
Porisso a infallibilidaJc Pontificia · é independente, não do Espirito San to, pelo qual é causada
.l
•
~
1 1.
'
mas ua
acclta\<10
1. m; 11spos. 1
1 83. ~ - " Prova-se a lhese: Pela Escri'pt. (A) Do
texto acima citado: "'l 'u t~s Pedro e sobre essa pedra ... » '! Donde argument.amos assim :
(a) Alli Pedro e os seus stHxcssores, os Pontifi~es Romanos, dizem-se pedra, sobre a qual corno
tundamcnto estü apoiada toda a Egreja, e na verdade, com tal .fi.rm<'za, llllc as portas do inferno não
podem prevalecer contra clla. Mas se o Pontifü:e
~nprcmo, fall~nJo _ex calhedra,podc propôr á EgrcJª uma doutnna talsa como ohjccto de fé, certamente a Egrcja niio é lirmc.
_ 1 ~:o.m .mc!10s prop~icdaJ.: p~r~m chomaram alguns abso/11 ~
ta. •.·.s ta 1~la.l.!1h1hdaJc. po~s ~omo d1z1.a o Bispo. Brixiens~ ~o~ Padres do.\ a!t...anu. r Acta <.. Lit."p. .+ex>): •<nullo m sensu mfalhbilitas pon~1fic1~ .:st ahsol.ut~1: na.m 1_11fall_ihilit:!s absoluta competit soli
De?, pnmae et es_senr_1al~ v_en_ta.11.• qu1 null1bi et nunquam fallere et
fali! ~rote!it. Omms alia mt_alhb1l1tas utpote communicata ad certum finem, suos habct limites et suas condiciones sub quibus ad~s~e censetur. Idem ctiam rnlet de infallibilitate' Romani Pontific1s ."
2
.
Tu es. Petrus, et super hanc pctram ... Chama aqui á memon:i. o que dissemos sobre 5stc texto n. 72 e seg . e dos Rom.
Ponufices (n. 84), t:mquamo sao successores de Pedro : pois d'aqui
se s~gue. que as co1~as que. sã_o pr~dicados de Pedro, como cabeça
da Egreia, por um 1usto chre1to dizem respeito aos Pontífices Romanos.

Porquanto, ou obedece ao Pontífice que erra, ou
não : no primeiro caso, com elle cahe no erro noci"º á fé, e as portas do inferno prevalecem i.:ontra ella, não h~wendo nada mais pernicioso para
uma sociedade espiritual fundada na revelação, do
que o .erro na fé; no segundo caso, perece já a unidade da Egrcja; porquanto, segundo o que fica dito, os succcssores de Pedro gosam da auctoridadc
suprema de ensinar e reger, por isso, se os bispos
e os fieis resistem n esta auctoridade legitima, a
Egreja deixa de ser uma, mas formam-se varias seitas a ella oppostas, como succcdc com os lnnovadores, e mais uma vez ;1s portas do inferno prevalecem contra a Egrcja.
Nem se diga que é bastante, guc as Jefiniçõe~
do Pontífice se tornem irreformaveis pelo consentimento da Egrcja; porquanto sendo clle o fundamento que dá solidez a todo o edificio, não pod~
fazer isto, se ex se não ftir solido ; porquanto, a
Egreja, que se. funda sobre Pedro, não pode ser
mais firme na fé do que o mesmo Pedro, pois recehe d' elk a sua 1irmeza ; e se Pedro ou o Papa
fôr dcfcctivcl na fé 1 a propria Egrcja se torna dcfcctivcl.
(t) Isto mesmo se confirma um1 a collação do
poder das chaves : "Dar-te-hei as chaves do reino
dos ceus. ,, 1 Porquanto este poder incluc o magistcrio supremo ou o direito de ensinar e de obrigar
os fieis a crêr as coisas que são ensinadas, como
se collige das palavras que Jesus Christo.dísse em
seguida : « Aquellc que crêr e fôr baptisado será
salvo; porém aquelle que não crêr, será condemnado>>. i
Et ~ibi d~bo ~laves re~i coeloru!ll.
.
Qu1 cred1derit et bapuzatus fuern, salvus erit; qui vero
non credidcrit, condenmabitur. Marc. XVI, 11;.
1

2
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Porquanto o poder de ensinar com auctorida<le para obrigar os fieis, soh pena <le condemnacão, a LT~r as n·rdades que são ensinadas, nãü
~~ode Jar-sc áyuelle yue pode errar nas coisas pertcncentc;., á fé ; porque., a não ser assim, haveria
obrigação de adherir ao erro; o que, na verdade,
ningucm que tenha a cabe(,:a no seu Jogar~ dirá.
1
1 84. (8 Da ora~·ão de Christo por Pedro: Diz,
porem, o Senhnr: "Simiio, Simão, eis que Satanaz
anda cm busc<t de J•1is para vos crivar como o tri~o : ~ pon.~m L'll oH·_i p11r ti para LJllC a tua fé te não
follc; :i e /11, dcpn1s de C\lllVcrt1Jo, \ confirma os
te11s irmãos na ft· ,,_ :;
Aqui Christ11 talla11do primL·iramcnte a tüdos,
annuncia qul' haviam de ~cr aivados ou agitados por varias e µn.tvcs ll'ntad>cs. Em seguida, faltando s1>me11tc para Pedro, Jcdara que orara sú por
Pedro para -:1ue se mio tornasse dcfectivcl na fé;
porquanto sendo clll- o primeiro e cabeça dos outros, cllc proprio deve confirmar os seus irmãos
na fé." Por esta razão ~ pl·rmittido formular o seguinte argumento:
t

/,11c .

XXII, :\1-:»!.

(."riwrr co11w o trigo<: nw1:1phora pela qual s:ío signifi.:adas as tenta-:óes \'l'l1eml'11te.;, por4u_c 11a <Tiva-;iío tudo se volta Jehaixo para óma e ,:. vchc~ne~tc al-lll'.1~lo.
~
.
.
] A palavra wc~a ,-,Àn::1, s1g111fKa uque nao pereça, sc1a Jestruidao a tua k.
-M·
;;;;;;;;;
·''::::;
i
A palavra grei/;:• ~:r\.'.ri.E"•"' ; pode si14niliear tr<;s coisas: (•tj
depois de te tcrc~ arrependido ila queda; (h!, alter11adam~11t:_ (i11
wn1 j , .:orno se d1,sera: e tu, por tua \'ez, conhrma os teus irmaos:
por~rn é dífficíl admittír este sentido, pois a palavra grega citada
em parte icn~un;a se prov'?u que tem ~1~n tal ~cnt!<lo; (cj c~11vel'
te-te para os 1rmuos,_ e contirma-os na. ll'. A primeira e terceira exposição são verdadeiramente P~.o\'ave1~:
,
.
;, Ait autem Domurns : Simon, .Simon, ccce 'Satanas expettvít v'?s u_! cribraret sicut Hiti..:um: Ego uutem rogavi pro te, ut 01)11
dcficiat h.? es .tua; et tu aliq~amlo. conv.:rsus confirma fratres tuo~ ..
s s. Fra11c1sco de s,11/es 1llustra este ponto com uma belhssima comparação oh. cit . p. :;9l, (m1glice Catholk. Controv. p. 25!;\i

. Ú(\

(B) Niío pode na verdade haver duvida nenhuma de que <t oraçiio de <:hristo f1>ra cfficaz, pni ...;
foi sempre üuvida pro ma ren11tia; mas clle orou
para que a fé Jc PcJro fo-;se por tal surte firme
que se não tornasse dcfectivel, mas antes que podesse dar solidez aos restantes discipulos, fieis l'
Apostolos, ou a toda a Egreja; logo a fé de Pedro
· ha-dc ser portal arte firme e inabalavcl que nunca,
ao menos quando t·nsirnL possa l'rrar: porquanto
·se crrürn 11•} ensino, ;1 sua fé 1wreccria t' induziria
os outros ao erro, cm \ ' L'Z de confirmai-os na fl;. '
(b) Por nutrn lado, l'StL' privilegio dl' infallihilidadc estende-se ;10~ s111.·L·t•ssor1.·s dl' PeJro, como
·se vê Jo que dissl'lllns sohrl' o Primado do PontiJke Romano 1.n. K5 L' seg.) l' do mesmo contexto;
porque nada exigl' a limita~iio d'estc.· privilegio
aos tempos apostnlicos: porquanto os ataques de
· Satanaz rn111u.1 haviam de cessar; logo nunca deve
cessar o otti...:io que lhe foi imposto de confirmar
os irmãos na fo.
Além d'isto aquelle a quem se ordenou que
confirmasse os seus irmãos, foi jú constituído c.abeça e fundamento de toda a Egreja, e para sempre, afim de que as portas do inferno não prcvatccessern. contra ella; logo deve -.:onJirmar para
sempre os ~cus irmãos na k;_ Finalnll'nk a traJicção catholi...:;1 torna certa esta conclusflo. ~
:!5q): 11 hu;·teliío quando ,.,: as plantas <' Olll s(;Li..: e a murchar, niio
rega toLI<>' os r;uno' mas s1'>111cntc a raiz, pnrguc da raiz a humidade perco :-rc todo~ e .:ada um Li? ~ r'.unos; assim o Senhor depois
de ter plantado a an·orc ':!_a s_ua Lgre1a, orou pela Cabeça e raiz,
para que a agu a ou a fé na~ ta!tassc áqucllc que devia confirmar
os r~st_antcs,. para q ~•c a té sempre suhsistíssc na Egrcja com o
subs1d10 da Caheça.
1
Expõe isto exccllcntcmcntc S. Fr,mc. Sales. Controverses, Discours XL, cd . \'iv.:s: t. VIII, p. 41:!; cf. Catholic. Controvcrsy, p. 2'.~;.
:: O testemunho dos Padres que omittimos por brevidade
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18 5. (C) Do poder de apascentar todo o rebpnho:
"Apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas» ... 1 Por força d'estas palavras, Pedro e os seus succcssores foram constituídos pastores supremos e universaes, como provámos acima (n. 7 5), e por isso teem o direito e o officio de
apascentar todo o rebanho, os bispos e os fieis,
com a palavra da verdade; de maneira que todos
são obrigados a obedecer a este magisterio.
Mas isto não pode admittir-se se um tal magisterio não fúru infollivcl ; porquanto se o supremo Pastor ~ cngunaJo e enKana quando ensina, já
não alimenta as ovelhas, mata-as com comida venenosa: pois ~ucm poJcrü admittir que Christo
confiárn, para apascentai-as, as suas ovelhas, remidas corn 11 seu san~ uc pn·cioso, a um pastor que
pode perdei-as com L'ITo ...; contra a fé!'
Logo os succcssorcs Jc Pedro são verdadeiramente infalliveis quando ensinam, e, na verdade,
. sem ser preciso o consenso Ja Egreja : porquanto
se a infallihili1.fodc nasl.'.cssc Jo consenso da Egreja, já não seriam os Pontifkcs que apascentavam
as ovelhas, porém cite é que seria por ellas apascentados. 2
1 86. Pela 1i·adicção. Muitas coisas. das que
dissemos ln. 87 e seg.) sobre o Primado do Pontífice Romano, demonstram ao mesmo tempo a
sua infollibilidadc: porisso apenas accrescentaremos mais algumas 1..'.0isas.
(A) Todas as vezes que se tractava d'uma questão de fé, os bispos catholicos e até os proprios hepode.s lel-as em _,\fanning, Tho Vatican Council, p. 85 e seg ., aliosve c1t. auctores.
1 Pascc agnos meos, pascc oves meas.
2
Cfr. S . Francisco de S ,1/c•s. Catholic Controversy p. 297.

".?~S

rejes costumavam recorrer á Sé Apostolica, para
que ella a definisse. 1
Pôrértt depois de definida paio S. Pontífice, a
causa julgava-se terminada. Assim S. Agostinho,
depois de receber as letras de Jnnoccncio 1 contra
os erros Pelagianos, dizia: ''Porquanto já por este
motivo dois cbncilios foram enviados á Sé Apostolica, e tambem d'alli vieram rcsaiptos: a causa
está terminada: oxalá que chegue tempo cm que o
erro acabe". 2
(8) A Egreja Homana emquanto séde do Primado, foi desde a antiguidade considerada como
centro da unidade da fé e norma segura de orthodoxia.
Isto se vê do testemunho de S. lrcnco acima
l.'.itado (n. 88), onde se attirma que todas as l.~greja
devem convir ou devem estar de aú:ordo com a
Egreja Romana cm ma terias de fc ; de S. Cypria110, o qual declara que o centro da unidade é a
Cadeira de Pedro, de maneira que quem a clla não
adhere, por issn mc~mn .:ahc no schisma ou na heresia. 3
Porisso aquellcs, cuja fé se tornava suspeita,
tractavam de justiticar-~c perante a Cadeira de Pc1 Assim fl1lge11cio Fera11do, dia.:ono Carthugenien5CS, interrogado por Severo s.:holasti.:o C. P. se Christo rode .:hamar-se um
<la santa e inJividua Trindade, responJcu lep ..', n. d: •lntcrrof:a,
si quid vt:ritatis ..: upis a~dire, prin..:i_ral.i ter .lpostolic.w Sed!s .nrtistitcm, c11111s s,rn,1 doctnm1 cm1s/,1t 1ud1c10 venta/is el f11/c1t111" nwnimi11e ductoritatis ,,. Assim tambe m S. Cyrillo Alcx., escrevendo
ao Papa Celestino sobre a heresia Ncstorianà ( cp.11,) dizia : «Quo •
niam . . . longa Ecclesitrr11m co11sm~tudo .rn.1det
hrzjusmodi res cum
sanctitate tuá comm1mice1111,,., s..:riho plane ne..:cssitatc adactus».
Por isso J11110ce11tio l escrc\·ia aos bispos do Cone. Milevitano (ep.
3o, n. 21: «Quoties lidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres et
coepiscopos r.osrros 11011 niú ad Petr11m , i. e . sui nominis et honorts auctorem, refe,.rr dehrreu.
2 S. August . Sermo '.! Jc Vcrhi Ap., e. 10.
l De Unitate Ecclcsiaci cc. 31 ó ctç,
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dro, (Orno S. Dyonisiu Alexandrino, de quem acima
foliámos (n. q(i.) Porquanto todo aquelle que era
tido por <~rthodoxo perante a Sé Apostolica, po1
isso mesmo era por toda a parte considerado isem·
pto de erro. '
.
. Eis a razão prn:quc (ostumam tarnbem os Pont1·
tices }{omanos pres4..Tc\·cr formulas de fé: assim e
Pupa n,1maso para os hcrcjcs oricntacs, Hormis·
Jas para os Ljllc scguiram o partido do s(hisma d1
, \ c(tll.: io, Lcüo IX para <J bisr10 Pedro, Pas(hoal 1
parn todas as cgn:jas occidcntac~ mctropo~itanas .
\•: na vcrJadc, todas cstas coisas suppoem qu1
o Pontifke llomano é infallivcl; porque, a não se
assim, não se conservaria c1ticazmentc a unidad
da fé, nem as sutis dcciséH:s poderiam ser acceita
como regra de fé .
187. (C) l\ios primeiros scculos foram condem
nadas muitas hcrcsias pdos Pontificcs Romano~
fóra dos concilios econ1Jmicos; assim a heresia d
Ccrdonio e Vull'ntim pclo Papa Hygino (a . 155 ); 1
erro de Montano por Zephirn (a. :2 1 S); de Nova
ciano por Cornclio (a . '.! ~4 l; Jc Paulo ~amosatam
por Félis (a '.!/3,!; ~k Pclagi1) i.x>t- lnnoc.enci.o 1
Zozimo; de '\cs!cJrlO pur Cclcsllno; de Euthtqm
por Leá<>.
E na vcrJ<1dc, logo dL'pois do juízo da Sé.Ai)o~
tolil.'.a, a Ctllba tinha ficado terminada;:: logo ut
tal juízo cr<i tido l·omc 1 irrdorman:I.
1

t
Assim .\J.1xi111v, 1>outor .: M;.irtvr, na Epistola a Pedro •
Pvrro C. P. escreve : nl taquc si vult hacreticus non esse neque a
dÍ~e non isti satisfacíat ... ft:~ tinl· t pra.: omnibus Sedi Romanae s
tisfa'cere. Hâc enim sat i~fo~t ;i, conummítcr uhique omnes piu
hunc et orthodoxum prat:Jícahllnt": e dá a razão, é porque a:
Apostolica .-h:ibet imrcrium, .iu , tontatcm et potestatem hgan
atque solvend1•.
.
. . .
_
~ Ct. /)c11;111'1ff. l'. 111.hmd1011 , 1111. 1.p, ·t'.rt, :i.~1~l ·
.
~ Temos o cxcrn('ln cm -""iº"'''1ro,. ilhst. ccdcs.. , L \1 1

(0) Isto mesmo l.'.onsta do modo de proceder
dos Concílios ccomcnicos. Porquanto os Padres de

Epheso (a. 43 1 ), conJcmnan<lo a heresia de

~csto

rio, declaram abertamente que a isso foram ohrigados ((pelos sagrados canoncs e pela epistola do
nosso SS. Padre . .. Celestino, Bispo da Egreja Jc
Roma)), 1 a saber, como se fosse jü irreformavcl
o juízo pronunciado pelo S . Pontífice. Tamhcm
S. :Leão M. prescreveu aos padres Clzalccdu11mses (45 1) o que se de,·ia Lrêr sobre a Encarnação; porém, estes, Jcpois de lida a carta, damaram : «Todos assim o crêmos ; Pedro jallou pela
bócca de Leão»;:i e foi rcprehcndido Dioscoro que
extendeu a loucura ucontra o mesmo a quem foi
confiada pelo Senhor a guarda da vinha". :1 :\cm
d'outro modo procedeu o VI Concilio ccomcnico, o
Co1Zsta11ti11opolitanu lll (68o-(i8 r), o qual escreveu a
Agathão: «A ti, como Bispo da primeira Sé da Egreja universal, deixamos o cuiJado dc nos indkur o
que devemos fazer, visto estar assente sobre a pedra firme da fé•>;'' porém Agathüo respondeu l)llC a
fé Ja Egrcja Romana pcrtntllleL"erü illibada segundo a promessa diYina do mcsmo Senhor, e que por
isso todas as l·:grejas l.'.atholi(as seguiram sempre a
su~

auctoriduJe, e os PaJrcs depois Jc receber a

:r:.:i, o <.)Uai narra 411c" Pontiti,-.· l>amasu, sur~indt> -.:ontrovcrsiJ a
respeito J;:i c_o nsul1s1an..-ialidaJc d11 1-:sl'irito -"antn, c s.: re\c ra :í s
Egrejas do C.lnent..: para tlcfiml -a e Jcpo1s a.::rcs_-eola: "<}uo facto,
utpotc ..:ontro\'crs1.l juJj,-io Horn . Eú:lcsi;tl' f<.'rmin;1t<i, singuli qui c. .
vf:re; eaque quaestÍO finem !andem ,1ccC'pissc \'Í:<a CS(u.
l
Per sacros canones et epistolam SS. Patris nostris . .. Coe!estini Rom. Ecclesiae Episcopi . Em H.-1rduí11, 1, 1471, i5o6.
z Omnes ita credimus ... Petrus Leo11e111 loc11t11s est.
l
Contra ipsum, «ui vioeae custodia a Domino commissa
est, extendit insaniam . Cf. lkfdé, Histoire <les Concites, vol. III,~
1qo.

-

'

Tif>i ut primac -"edis :.1111i sti1i unin:r!>alis E..:dc~iac quid

<.1genJum !>il ri;linquimus, stanti super .firmam lidei pctram.
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resposta, disseram : Pedro f aliava pela bocc4 de
Agathão. 1
Porém o corn.:ilio ccomenico VIII, Ccmstanti110politano IV (869-70) ac~eitou plenamente a formula de té de Hormisdas (acima n. 96), na qual se diz
que a fé sempre se conservara immaculada na Sé
Apostolica, por fon,.:a Ja promessa divina, e que
n'ella se encontra inteira e ve1·at a solider_ da religião christá. Finalmente o C. Florentino ( 1438-1445)
definiu que o Pontifü:e Romano não só tinha o
primado sobre todo o orbe, mas tambem lhe tinha
sido entregue por Jesus Christo N. Senhor, no bemaventurado Pedro, o poder ple110 de apascentar reger e governar a l·:~reju universal; assim c~mo
tambern se contem nus actos dos Concílios ecomenicos e nos sagrados canoncs». '!

ou.

t
Héfélé,
cit. vol. IV,~ 31:! e seg. D'cstes e outros fa..:tos consta que ..:arccc de toJo o fundamento esta difficuldade outr'ora apresentada p~los Gallicanos, <.; ~oje rep!sada_ pelos modernos protestantes : .. se os Padn:s adm1turam a mfalhbilidade do S.
Pontífice, não se julsariam ncccssarios os Condlios, nem n'elles
cmittiriam a sua opinião, mas terÍi:1m logo acceitado o juizo dn R.
Pontifice•. P0rquantr1, não obstante o Papa ser infallivel, os Con.:ilios são muito 11teis. quando não sejam absolutamente necessarios.
já !?ara mais facilment~ se ..:onhcce~ ª. t~adkção eccl~siastica, já para
se iulgar da opportumdadc da detmi.;a? .com.o abaixo diremos (n .
:?24). Por outro lado os Padres nos conc1hos ainda mesmo depois de
receberem a definição do Pontiticc,não hesitaram em trilctar a questão quasi de novo rrnra melhor se patentear a verdade e ser mais
facilm1mt:_ acccit<! pcl.o.s adve~sarios. Pori~so, ai~da rnes~~ depois
du defini.-ao Jo Concilro ,fo ~at1cmw, s.:rao ute1s os conc1hos ecomenicos, 'e o P0ntifice procurar<í 0s conselhos dos bispos, como
com toda a razão o notaram os Hispos da Suissa na Carta Pastoral approvada por Pio IX ( flO. 1fl.í 1 ) .
1 Cfr. /Jew;i11;;cr, Enchiridion, 11 • .íl'ly. Os <iallicanos aftirmam na verdade que a palavra q11e111.1dmodum (em grego xap' ov
-:p-:Í:t<1V) otierecc um sentido rcstrictivo e significa que a palavra do
Pontifice é limitad.1 pelos Concílios e pelos Canones, o que se cxforçam por provar pelo texto grego do Cone. Florentino. Porem o
texto latino authentico, como se lê nos manuscriptos mais antigcs.
não soffre uma tal inte rpreta\· ão: rn.r ém o texto grego pode ser
entendido do mesmo modo que o l<1t1no; e na verdade o texto exige-o assim i porque o Florentino depois de ter definido que fôra

. . f~, ~~ verdade; todas. ~stas coisas suppôcm a
111falhb1hdade do S. Pont1hce; porquanto não teria
n poder pleno Jc ensinar nem guardaria a fé inteira
nem foliaria com a au(toridade Jc Pedro, se nã~
fóra verdadeiramente infullivcl cm ensinar. Nem
aproveita o dizer que cm todos estes casos as definições do Papa sómente se tornaram irreformaveis pelo consenso da Egrcja ; porquanto a incrrancia do Pontitke, como (onsta dos referidos testemunhos, não se attribuc a este consentimento
mas á auctoridadc do mesmo Pontifü:c, o qual, como successor de Pedro, é o centro de unidade e
interprete authcntico da fé.
Nem tem valor a lúmos<i Jistinc't<lO dos galli(<mos entre Sedem e Sede11/em (entre a cadeira e
yucm n'ell.ª. est<i .sentado)~ por força tfo lJUal lJllalyuer Pont1~cc,. amda mesmo quando define, pode
errar traw;ztorzame11te, mio obstante ser indefedivel toda a serie dos Pontitil..'.l's, cml}uanto que não
pode perma11e11teme11tc tornar-se dcfectivel na fe ;
porquanto, admittida esta, a é.lltctoridade pontifici11
seria um tingimento vão e um simulacro vasio,
sendo permittido a cada um illudil-a, dizendo lJUC
adherc ü Cadeira de Pedro, mas que não é obrigado a obedecer a tal Pontífice, por ser falltvcl.
Por outro lado uma tal distincção é inteiramente alheia da mente dos Padres que não s6mcnte
l)bcJeciarn ü (i.Hkira de PcJro cm abstrndo, mas
ao PontitiLe reinante, como poJe colligir-sc dos testemunhos referidos. Logo a infallibilidade Pontifidado ao Pontífice o pod~r pleno, não podia logicamente declarar
que este poder .rl~no é hmm~do pelos decretos do Concilio. Por
outro lado o h1t1c.1110, rctermdo a formula do Florentino sem a
clausula q11emadmod11111, dirime au1henticamcnte a 1:ontro\·ersia.
c1:. T. Gra_,,derath. Constitui . dogmat. SS. C . Vatí.:ani, Fribur~i,
1~~12, l'· 1 :>o e sc.:g .
Theologia l>ogmatí1:a-- Vol. 2."
19
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~ia já antigamente tinha sido conhecida pelo~ Padres e pelos Com.:ilios, e o Cone. Vaticano naJa mais fc:t. s1.miio aftirmal-a com maior: clareza e
determinar as condições do seu exercido.
1 8~. Oppóem .com tudo os. protestantes a estas auc-

toridades alguns tactos, cm vista dos quaes parece correr perigo o dogma acima exposto: i.\ i_-espeito d'elles
diremos pou~as co1s?s, rcmc.tt~ndo os leitores, pa.ra sc;ilução mais d1tlusa d outras d1thculdades, para a historia
ecc\esiastica.
(A) Diz-se q~c o Papa L!be~io subscrevera a formula Sirmiense :mana ou sc~1-ananu, e que condemnara
A.thanasio, para obter dn imperador, licença de voltar

p:ira Roma.
Resp. (a) D~ modo nenhum está provado que. são
verdadeiros os tactos ;illcgados; apesar de se adduzirem
nlguns testemunhos de S . .lcronymo, de S. Hilario e
de S. Athanasio, dispuw-se a respeito da sua genuidade e optimos críticos, ainda mesmo entre os Protcstante,s reconhecem hoie ~JLIC os fragmentos de Hilario
aos qt;aes recorrem espcc1almc1~tc os Prote~tantes, são
cspurios 1•• E' c~ualm~111e notono .que. os Ananos espalharam inu1tas cahnnmas contra l .1beno, que se mostrou
defensor accrrimo da k de ;-.licea, quer antes quer de pois da :sua pretendida •\U~da ;, e poudc muito bem ~uc
cedcr, •\llC S. Jcronymo 11lud1~0 r,or estas calummas,
se pcrsua~ira. falsamente que l .1bcrio subscrevera a formula sem1-anana.
(•) ~as fosse em.hora vcrdad~ que l .iber~o. subscr~vcra a formula scnmcnsc, nem d ulu se seguma que fora hercjc. Por quanto são •.rcs ou q~iat:-oys formulas Sermiescs, uma das quacs somente, isto e, a segmzda (a .
:~:.~)é herctica, purém as outras duas púdcm ser entendidas n'um sentido catholico, apesar de não ensinarem
toda a verdade sobre a consubstancialidade ·do Verbo.
E na verdade, Liherio não subscreveu a segunda, mas
condemnou·a, como refere So~ome110 (1. IV; e 1 ~), lot
Assim v. gr Smith .1nd \1',1ce, Dictionary of Christian
Rtography, verho Ar/i.rn,1.li11s, .1. p,. 1~p escrc,·cm que a .:arta_en;
tiue Liberio disse que A~ha1~a~10 tor~1 . c.x.:ommuni;a~o, .:om r~sa0 e
.;onsidernJU COOIO eSl'Uf'l<I. (.jr . ),. f\Wlll(:;fOll, oh. C1t.
t86,

r·
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g~ não

f?i herejc, mas approvou talvez a formula l ue
a palavra 11cm1subslantialem».
l
.<e)
Fmalmcntc
dado
mas
nfo
conced1"d
·
11
.... · . b
·
. , .
· ' .
u 4ue e e tr· 'era su s~ripto ,1 1ot.mula .lllle de st rne:srno era hcretica
nem por isso correria perigo a infallibilidade pontificia'
p~r.que, 5~?~ndo os Jocun.1ent.os allegados pelos ad\'er~
~,mos, a a~s1~natura de Lrbeno, extorquida por forca
e med_o, n,w apres~r~ta_ aquclles caracteres que são n~
cessanos p< ra a detimcao t>.~ cathed1«1 '·
18g: ( 8) Tambení s~ objccta que fÍmrorio ensin ·ira
~ he!es1a. dos. 11101~~thcltt~s nas duas cartas dirigida~ a
Scrg10,;- e que p~1 1s.so fora. ~ondemnado como hercjc
por Leao I_I e r,01 dois Concrhos ccomenicos :!.
. Resp. (a) E ~c~t~ que Honorio não deu n'estas cart,~s nen~uma detm1çao 1•x <:<1thed1·..z; porquanto Ser 1io
nao pe~ira .ncnh~ma ~cfinição de fé, mas sómente a ~ _
provaçao d uT stle11cw prttdellfe l111anto á distinccão Ja
~u.pla operaçao. P~r o~tro lado Honorio empreg.Í pala' r.1s guc .e.xcluem 11~te1ramcntc a dcfiniç<lo ~ poniuanto
na p_n!11e1ra carta J1z : ~~orém se cm rasão das obras
da drvrndade e da humamdade, dt•111.1 dizer-se ou entender-se uma 011 dm1s ope1-.1i.:âes deril•.'idas isto 11 7
il'l'e pe t
. i . . {
,
' o 11os
'
.'· e11~(~,. a ~tos,, ~ e1x.w•. o-o .ws g~·,mm1,1ticus .. , na
3
:-.~gunda po1 cm" ..\,w nos 1· 111·n·ssano J.Wcdit"<,,- dc/i·
11111.io .um1.1 yu duas operações 1.
·
A~~·~ . d 1s~o ~·s. carta.s de Honuri_o não foram pru _
mulga~das, mas hcaram ignoradas ate ü sua morte ; logo. d_: modo nenhum de\ cm ser consideradas como de~ ~5ª9 }x _cathedra; comtudo niío são, como dizem ainao

con~mha

O que Umsuet, ..:onfcs:;a ;,pesar de Gallii.:ano 1Deuxicme
io.l-110) . Cf~ ; :'· li. .l\'e1vma11 (Historical. sket~. 1e>, \~ ~ ~p- .Jº• ~1otc, cJ: 188> /. Par;t mais larµa solução d'cs1.1_ .• 1~.e:.t.10 \e o:s ,1u...tor~s ..:!lados J11111?"11u11111, l>issertat. in hist
CLL e;~. vo~. li, 1881 I'· .>~e sei; .
·
• L_1ttledale, ob . ..:n. p. 175 ; cf. Reno11' Condemn of p
pe Honorms.
'J•
•
oi
.1:trum ;iut\!m proptcr opera diü1itatis ct humilit·iti' 11111
'.m g.em11~.ye uperatione.,· debe.1111 dcrivatuc Jki Yel intdli ·i· irJ 11 ,,~
1st.1 pertmere 11011 debe11t, refi11que11tes e,1 grmm11<rticis g'
1.• Non nos ~por~et. 1mahz "e! duas operationes. de.finientes
praéd1~arl! . . : 1 er a~ Ef1stolas .de Honono em Migne, Pat. Lat .•
~-~XX, P · 4,0. 471 1 ; 1·c lfrfl'il· .. oh. çit
'º' e "·e,!-!·: º"'.:
l
..
'
·
• vol. IV, A ppcnu1' ...-c, p .
. _.
cn,11ntrar;h o~ dn..,·111nen1os rcl<i1i1 º'. ·1
e ~·t a ,,-.ur.::s~
r'
(
.

1

.

i~l>t~. ~ªtlíªk, l1 .

1

'ªº
http://www.obrascatolicas.com

-.

CAPITULO li

. ,,-iv,t.las mas um documento que respeita
guns, ~~rtas ( d·1 E7' rc)a no qual se dá conselho sobre
· au1mm1stracao
• ·
' sobre o mvsterto
· d a &'
,e.
do orud.ente de alhr
'
.
.•
t
a
o rno
t
·t· ·iue Honono ensmára erro con ~a
d
Chr1sto·
(bl ~ao cons l
. ~ . ·. ni·ma na verdade que ha uma vonta e cm .
,
k .a I
. , vê l1uc parece que falla umcamen. . do contexto se
.
l\
d
.
m.1s
. t· de humana. de1x<mdo de fa ar a , .ont~d~'Ji,~i~~,,'\uc suppí•c existir, e excluindo sódtnen~e ~~
t. . . nt·idcs contrarn1s que pugnam dentro e nos \
duas v~ ' _ t~Je do 1!spi1·it11 e a vontade da car11e), cosa ber, a 11?11 d . . Sll ' lS ralavras : u Por isso confessamos
1110 se co igc ,,s · ' âc N S Jesus Christo, porque
b ·m uma ,•ontal1e
· ~ ·
.
·
tam c·tfeito a nossa natureza e nã? a culpa foi assu~dlcom e
d" . d de
Na~o '01 l"lor tanto assumt a
d
I · sua 1vin a · · · ' 1' r
•
1·
ª1 peS,~\v·1dor a natureza viciada que repugnaria á ~1
pe o
e
t. m·1s veio procurar e salvar o I..~ e ti• · a 11 ·1tl1rc7'."I v1c1
. . ·1da do genero uma·
.
d,,• su,·1 men
· J e,
• ·
'
t
crec1uo isto e, • '
·'
' .
n 1a \-,
ua~to não ho1l\C para o Salvador nos !llem~
no. or q
. lei ou 1'011/.uic dil'('l"Stt ou co11tr~t1"1d pu1
bros uma outr ' 1
d" - h
. cu acima da lei da con içao uman:v t·
.
que n,1sc
. . ·onfinn-1 11c1a intcrprctacao authenlllsto mcstno se "
'
.
,
l
J ~ • IV succcssor de Hononu 11, o \lua escreca de(· oao ~c~i predito antecessor ensinando sobre 0
,?gXa ~:ncarna~iío llc Christo, Jizia que nãohouve_r c\
fl'!Y ntcr~o- ·im como cm nús pcccadorcs, vontades .con/1 .t n .e cf dSS ' I' (' da útr11c . O que alguns traduzmdo º?
nas.' a lllt" rÍo sus citaram que elle ensinara ~ma ~!11scnt1do pdropd ' . dl?1v"1nd·1dc e humanidade. E isto em·
. vonta e a sua
.
f
s
ca.
trario a toda a verdade » 2. on ess.amo
tetramente con
do ie fallar de que Honorio se sercomtudo que este rno l
.
.
viu é mwto obscuro e cheio de rodeios.
. .
. t ·t 111 ,.1111 votunt ulcm lat.:mur D· '\ · Jesu _C.h~istl,
'
1 1- 1.~l e . ~tivinitatt· assumpta cst nostra natur,1, non 1,;ulpa · -. ·
.
1

ª

ª

\C : ' ,

e

4ui.1 p rot_c...to'
.
t· ., s-11v·1torc \'Ítiata natura, quac repugna ''
· t taque as, ump a ' • ' •
f
d pe<•Oll es 1
.
. . . 'd venit quacrcrc ct sa\vum acer~ quo
ret legt_ mcnt.•~ e1us, s1.: m·mi cneris naturam. Nam lcx aha m ~em
rie_rat, t.
vt~ia~•di~~~~ i 'no~ fuit vel contraria Sah·atori, qu1a suhns aut vo 1111 as
' 1 . . . nditionis.
per 1eri;;r~:~i;n~:te~~'~ ;}~~~s~r m_eus do~ens _d e mby.s_ter~~:~~ªri~
.
. · J " _ b· 1 11011 fu1ssc 10 eo, s1cut m no ts P
natioms Chrisu i~~ ,1 ' 11 tr·•r1'1s ..ofuntates Quod quidam ad pro11lis
et c,;zrms co
.. ' · '
.
··
· · · nam
.
b n_s, me
\" rtcntcs
divinitalls
e1us
et hun~am_tatls
u
pnmn ls ensum coJ~ _ct1i~sc ,u~1,ic a ti -<nnt . Quo,\ v•.;n ta\1 omnl mocum ,-0 unta tem <A • · · •
cl() c~t ~Qntran um·

ei

(C) Eis a ras;ío porque Honorio foi condemnado corno
herctico pelo Concilio VI, não por ter ensinado heresia
proeria!flente dit~, m~s porque favorecia a sua propagaçao, impondo s1lcnc10 mopportuno a um e outro partido, n'um tempo cm que era necessario expôr clara·
mente a doutrina catholica. Seja o que fô r a respeito da
mente dos Padres, que pronunciaram esta sentença, esta foi com certeza a mente de Leiío li, quando confirmou este Concilio; pois escreveu: aAnathemathisamos
egualmente ... tambem a Honorio, que não illustrou esta Egreja apostolica com a doutrina da tradicão apostolica, permittiu que ella, sendo immacuJada, ~e maculasse com traiç;ío profana 1 • • • • <) qual não extinguiu a
chamma do dogma hcretico t[UC .:omcçava a lavrar, como era convcntcntc ao decoro da a11ctoridadc apostoli ca, mas fomentou-a cum a sua negligencia" t. llealmente o nome de herejc abrangia n'este tempo tamhem os
fautores dos hcrejes, os suspeitos Jc heresia, todo-;
aquelles que com o seu modo llc obrar promoviam :i
heresia :i. Por outro lado, se f<irn condcmnado como h(• .
reje propriamente dito, tcl-o-ha sido como pessoa parti.
cular, mas não como Pontifice fatiando ex ,·atl1edra,
como consta do que fica Jito ' ·
J~)o. (C) Accrescentam, além d'isto, que Paulo V,
approvando os decretos do Jn~ex_ e da Inquisição, que
condemnavam o systema de (,alhlco como crrone'o na
fé, e que Urbano VIII, prescrevendo a promulgação
d' este decreto, erraram na fé:>,
1
P;1riterquc anathematizamus . . . necnon et Honorium, qui
hanc apostoli.:am ecdcsiam non apostolicae trnditionis doctrin:l
\ustra\'it, se profan il proditionc imm :1<.·ulatam m;iculari permisit .
Apud . Labbe, VI, p . 1109.
2 Qui flammam h:teretió do~matis non, ut decuit aposto licam auctoritatem, incipientem exrmxit, sed negligendo confovit.
Apud l..abbt , VI p. 124ti.
.
3 O que largamente demonstra Bolgeni, Fatti dommatici,
vol. l, e . 4.
·1
Cf. Al~m dos ;mctores já citados J . Pennachi, de Honorii
causâ in Concil. VI, Romae, 1870; Cf>lombier.• Etudes de~ PP. Jés11ites, ,!ec . 1~9 ap~ . 70; Botlal/a, Reply to Renouf on Pope Ho1~oriu s. ; Ju11{f11i.r11, oh. cit.., p. 383 e ,:;e ~.;.!. H. Newman, J>iflt c _ o~ Anghc ·.• vol. li, p . 317 .
.
.
, Cf L11tleda/e, oh . cu p. 181; et msuper The Ponufi.:al
Decrces against the motion of the carth, London, 1870.
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Resp. Confessamos na verdade que as ditas Congreoacões erraram, condemnando Gallileo, como se col-

ITg~ de documentos authcnticos, que recentemente se
tornaram de direito pub,ico 1 : póde egualmente admittirse que os dois ditos Pontífices erraram não só cmquanto pessoas particulares, mas tambem em quanto cabecas das congregações, n~o roden~o os dec~etos ter vigor sem a sua approvaçao . Porem as decisões da S .
Congrcgaç~o,. aind.a l!lcsmo approvadas~elo S. Pontilicc, não sao mfalhn:ts, se ? Papa !IS nao fizer suas, e
as promulgar cm seu proprio nome com as condicões
·
que se requerem para a definição ex cathed1·a.
Porém isto não se verifica no caso presente : por'luanto o Pontiticc nada definiu para ser crido pela Egreja universal, nem se nprescnta nenhuma Bulia ou Bre1 Lê estes Jo..:umcntos 1:111 Bouix, de Papà, vol. li, p . 447
e seg.; H. de L'/.,'pi11ois, Lcs l'iê:..:cs du proc<:s de Galilée, Paris,
1~77; Vo11 Geb!er~ 1.-cs ~,·tes d~1 !'roces de Gallilée, ?tuttgard,
1S'7 7 ; Gnrnr, <1:ihlc1stud1en, Ha11shon., 1882; compend1ose apud
.t./ugex,_ ni.-ti.o nn:iirc il'.\polo~t:.1i411e, J:>:ilnv. ~a~iléc. A_ ~ongrega 
.-iío do ~. Ofhc . Ju d1:1 i 4 de l·ch . 11t1C., emnuu este 1u1zo sohri~
;. , 1:1~ Ju:is proposi.;·ó6 : « 1) Sol c s1 ccntrum munJi et omnino im mobilis motu locali . 2) Terra non est ..:entrum mundi, ne..: immobilis, seJ secundum se totam movetur et motu diurno~. ·Sobre :i
primeira dissernm : ul>ictam propositionem esse stulcam et absur.tam in philosophià, ct jm·11,.ilice haereticam, quatenus contradicit
e:xprosse scntentiis sacrae Scripturae in multis locis, secundum
proprietatem verhorum el sc.:un.tum ..:ommune'.11 expositionem et
sensum SS. Patrum, et thcologorum Joctorum»; sobre a segunda :
«Hanc propositioi:iem rcciperc c.amdem ce~suram in philosophià
ct, spectando ventatem theolog1cam, ad mmus esse in ftde erro11emnn. Do mesmo modo a Cong. lnd1.:e, 5 mart. 1616, condemnou
como i~1teir.m1e111e oppo_11,1 .í r:scriptw-.1 a dout~i1.rn pythagorica e
,·opcrmca sobre a moh1hdude Ja terra e 11rnnob1hdadc do sol. O
proprio Galileu, :1 22 Jc junho Jc 1~63 , teve que pronunciar a seguinte formula e a s si~nal-a : 1oEgo <ialilccus Galilaei . .. corde
sincero et fiJ e non fi cta abjuro, malcdi.:o, et detcstor supradictos
errores <'I Jiaeresl's .. " Comtutlo 110_111100 17 57 e i lho, permittiu
que se defcnde~ sc a opinião do 111onmcn10 da terra, e por decre to do S. Officio de 1-: d..: sl'l..:mhro de 1S:!2, foi pcrmittida em
Roma a impressão e p~1hlica..;ão dos liHos cm que era defendida . ·
J'.inalmente. no anno lk 11<:U ~ f~rnm cxrurgadas do catalogo· dos
livros proh1b1dos as obras ql1e unham sido ,·ondemnadas por sustenta rem a opinião do movimento da terra.
~ I:m e outro decreto foi rcnlmentc publicado por mandado
Jo Pontífice como consta J os ~ocu111en1os, Piéces du Procés, pp.
40, 75, <12 ; Ja11/i{ey. 1. e . pa~ . 1.L17 .

ve, no qual Pio \ · ou Urbano VIU, tenham confirmado
de um modo especial a dita definição, e nenhum theo k~g~ deA alguma nomeada j<lmais aflirmou que esta detimcao fora ex cathedra.
, Por isso ?s Protestantes eruditos confessam de boame~t~.que d este; fac_t? nada se póde deduzir contra a infalltbthdade do 1 ont1hcc. Reconhecem além d'isso que o
erro ~os Cardcu~s era ~csc~lpavcl~ porque n'aquelle tempoos}stema de Copcrnh:o amda nao estava provado com
argumentos fortes, e o proprio .G~llilco foi. imprudente 1,
defendendo o s~u sy~tema com mmia audac1a, não só com
argumentos sc1e~t_rficos, .mas com argumentos biblicos.
Por o~~ro lado. foi recebido não crudelíssimamente, como dt~iam anu~a~ente os Protestantes, mas humanamente-, e pcrmittm-se-lhe que continuasse os seus estudos.
19 1 • A rasão ? persuade. Os prim..:ipacs argumentos que adduz1mos p<tra provar u necessid<H.k
J'uma auctoridndl' infollivl'I e viva, demonstram ao
mC'smo lL'mpo n lll'CL'ssidaJc da infallibilidaJl· f>o11 1iti~· ia ._ . E n~l Vl'rdude, 1w 1-:grcja dc\·c havl'r '"'"'
umca fe: e tao certa que: sem receio prudcntc,prompta e seguramente possamos conhecer as coisas que
são necessarias para attingir o nosso fim sobrenatural; mas uma tal unidade de fé e certeza difficilmente pódem ter-se sem o Pontífice infallivel.
(1) Porquanto não p1'>de conservar-se a unidade, se as l'.ontrov·ersias sobre a fé não forem definidas por aquclle que preside a toda a Egrcja ;
porquanto todos são· obrigados a obedecer-lhe e
porisso, se fôr infallivcl, será coisa facil obter a u'ni-

•. Li~rary. ~f universal Knuwlcdge, voce Galilee: â. Ency.
cl . Britanmca, 1h1d.
·
2
.
Assim o Protestante qebler (Galileo und die Romische
Cur1e1 1 ~76,. PP; ~0,2, 26 t>. Alc!n dos auctores já citados vê H .
de L Epm8is, Gahlce, son proces, sa condemnation Paris 186.,. .
La Que~tion . ~e Cialill!e, les Faits et leurs co11séq~ences', Pari,,:
18z8 ; P1ei-aim, lfrhano VIII . e Galilco; The Catho/ic World, j:rn .
1869, p . 433 e seg . ; Oct . 1887, p. 110 e scg .
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dade da fc: porém se p6dc errar, e de facto erre,
n'estc caso corrompe-se a unidade; porquanto uns
seguirão as suas dctini~·õcs. cmquanto que outros
as despresarão; e cm ambos os casos ha simultaneamente perigo de erro na fé e de schis!'na.
()) Além d'isso para que os letigios sobre a fé
acahem, prompta t' scgnrnmcnte, requer-se um trihunal infollivcl e perma11e11/t•, porque aliás a infallihilidmJc existiria na Egrcja não continua mas transitoriamente, e por iss1> podiam algumas vezes
.serpear erros no seu seio. Porém um tal tribunal
não pódc ser nenhum outro senão o tribunal do
Pontifkc; por isso que os concilias ccomcnicos não
pódem congregar-se prompta e faólmente, todas
as vezes que c.ipparccc o t>rro, e por isso mesmo
póde espalhar-se a herl.'-.ia antes de se puhlicar o
decreto conciliar .
Por outro lado, u 1.·011sl'Uso de tnda n Egrcja,
nem pode muitas vezes esp1.:rar-sc nem facilmente
conhecer-se. Logo é 1m1ximamcntc conveniente que
o proprio Pontific~ seja infallivd, ainda mesmo sem
o consentimento da J·:~rcja, afim de a heresia poder ser immcdiatamcntc condemnada, e prescrever a todos os fieis o que de\'Cm seguir. '
t
O que muito hem entendeu 11'. H. :\-f.11/ock, o qual apesar
Je acatholico escreve (Is Life worth li ving, New- York, 18791 e.
XII í'· 313, tradmido em francez «La Vie vaut-elle la peine de vivre;, Paris, 1882, p. 287) que a r:grcja catholica foi. a umca das religióe~ do_gmaticas que ent.endeu bem '> que quer ~1:zer uma religião
\'{:rda. d.etra:'lentc Jogm~uca: .. o qu.c valc . 1>_~ssmr dog_mas, quaes
:1s obngacoes que d'ah1 resultam, so a relig1ao cathohca o entendeu entre' as religiões d<Jcrmaticas, e só ella pode satisfazer a taes
ohrigaçóes. Só ella eniencl'cu que J.evc haver n'este mundo oraculo infollivel, é neccssario 9ue seja vivo, e que possa por todos ser
entendido tanto com relaçao ao passado 'ºmo no pres,ente,e quanto
o munJo se torna mais intclli~cnte, e mais l·resce n'elle o desejo de
•onhecer? tanto mais amplitude <leve Jar-se ao seu magisterio. Entrt· as rd1giócs que teem a sua historia, a Egreja catholica é a uni-ca que permanecendo ~ mesma em si, pode conceber-se c9mo

se

H)2.

Objec"1-se na verdade que a auctoridade do Pon-

titlce~ se fôr infallivel, é "erdadeiramente despotica e os

que lhe estão sujeitos ,·an!cem de /rida a liberdade de

pensa>·.
Resp. A. auctoridade

_
inf~allivel. do .Pont~fice nao

é

mais despot1ca que a auctondade mfolhvel da Escr1pL11ra : se os Catholicos carecem de liberdade, quando obedecem ao juizo irreformavel do Papa, não gosam de
maior l1herdade os que eo;tão li~ados pela auctoridadc
invencivcl da Escriptura. 1
Dizem na verdade os Protestantes, gue a liberdade
não se destroc com a Escriptura porque é pabvra. d.e
Deus· logo do mesmo modo não se destroe pela deti111cão i~fallivel do Pontilice~ que não é outra coisa mais
do que a Úl/l!~}1 1·t!f<ll'~fo .'J.ulliculica d.1 pala.11ra de 1Je1_1s,
com assistcneta do l<.sp1nto Santo, e por isso da multa
luz e é uma tutella segura.:!
Porquanto a \ crJadeira libel'Jadc de pensar n:ío co,~ ·
siste na faculdade d~: ahracar o erro mas na adhcsao
firmt :í \'erdadt• ~onheci~ta. ·
E na \ erJaJc, quando obcJcccn)11s a um decrelo in fallivel. nada mais fazemos sen:ío adherir livremente :í
verdad'e conhecida com Ct>rteza. E n' isto não se diminue,
antes augmenta a liberdade de. i1~vcsti~~r; :i .rorquanto
estando certos das verdades dehntdas, Jª aux1hados por
cllas. podemos proseguir livremente na investigação de
oumis. Com certeza que se não diminue a verdadeira
liberdade da mente, com a descoberta de nova verdade
na ordem scientifica. mas antes se alarga o campo da
investigação; a~~im tambem quando, po:, definição Pontiticia, nos certificamos da verdade da te, abre-se deanacommodada :is nccessiJ;iJe~ Jo tempo. Elia ~ ;1 uni'a que poJc
verdadeiramente viver sem muJan.;a, dcscnvol~cr a sua doutrina
sem adulteradio, ficar sempre mesma e toda\'la fazer progres.
50 s,,. Leia-se;) cap. inteiro com o precedente, e. XI; en~ontrarás
outros argumentos claramente expostos em l,yons. oh. cir., eh. li,
p. 31 e seg.
1 O que perspicazmente expõe O. Browns011 (\.Yorks, vol.
VII, p. :':l;--53~_)- l~to tam_b~m o ,kdara n'o_utro lo~ar, \Vorks, w1l.
VII, pp. 301, ::.~2-JR3., SXh-.'X.1; vol. Ili, P: 2M-266.
.
~ Ll'o ."L//l. f.ncycl. libertas. 201un. 1RAA, cd . Desclee, vol.
Ili, p. 1 iJ.
3 Cfr- lF. H. l•fcrl/rx:k. oh. cit. p. 310, gall. vers. p. 184.
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te de nós um campo novo, quer sobre ·os àrgumcnto5
com que pode demonstrar-se, .quer sobre as con~equen
cias que d' ella podem dt:dus.1r-_se ; logo consolida ~e i
nossa liberdade em ,·e7. de hm1t:u-se : "Conhecereis <
\·erdade, e ella vos libertará"· 1
Notem-se t;unbem estas pala\ras de Leão XIII. (l.c.).
"Finalmente não se dev.e pass~r em silencio que ha
campo immenso que a mdu~tria dos h.omens pode per·
correr e os engenhos exercitarem-se livremente : a sa
. que nao tecm uma conuexao necessari. ~
bcr as' coisas
co~ a doutrina da fl.i e dos costumes christãos, ou da~
quaes a Eg~cja,. nã~i cmp~·egand~> .nenhuma d~ sua auc
toridadc, deixa mteiro e hvn: o 1u1zo aos eruditos».:!

urr

-

-

II. Do objecto da infallibilidade
1q3. 1." Principio g<•ral. O S. Pontifice gosa
d'aqu-ella infallihilida~c "~a _qual ? divi_no Redemptor quiz que a sua 1·-~r(.'l't tosse 1nstru1da quando
define a do11tri1w de /d L' dos cnstumes)); com cuja..;
palavràs do i:a~ic~11~J . ahl•rlí.lmc1~t~. se. d~dara yuc
o ohjccto da intalhh1liJaJc Pont1hc1a e tao lato como o ohjedo da infollihilidade da Egreja. 3
Na verdade um tal objecto é duplo: directo, que
abraca todas as verdades, explicita ou implicitamente reveladas por Deus, como se contem na palavra de Deus cscripta ou ensinada; indireclo, que
comprchcndc todas as verdades, ~uc,_ap~sa.r de não
serem reveladas, tem uma rclaçao tao 111t1ma com
1 Cognos..:etis \'critatcm el vcritas li.berabit vos.
Deniquc praetercundum '·" '" cst 1 1mmensum patere ~am
pum in quo hommum cx.:urrcrc mdustna1 seseque ex.ercere mgenia libere queant: res s.:ilicet qu11e . .:um ctoct~ina fide1 morurn.que
christianorum non hahc11t 11c.:1.:ssar1am cognauonem, ve~ de qutbus
Ecclesia, nuW\ adhi~it;I suà auctoritatc, judi.:ium erud1torum r~linquit integrum ac hberum.
.
. .
.1 Isto mesmo expõe-no opttn~amen~e Granderath, ob. ctt .
. 1qo e seg., seguindo a _propr!a d1s.:u~sa? que hom·e no Conc1fio . f>ar:i melhor entender isto, lc :teta l at1ca11., ed. l .ac. pp. 21<~,
:>;\ J 7ti, 383, 3~5. 1tiX5, 1700 e sei(. e pas,çim.
• 2

CONSTITmç:Xo 111~RL\R<;HtC\

llA EGREÚ

clla~, que são ncl'.css~rias para guardar intcgralmc1?te o mesmo deposito da fé, para o explicar convemcntementc e para o definir dfkazmcntc
:.., Posto ~syo, e.~e.(f! ~uc a Egrcja, e porisso 1~1esmo
o ~. Pontlticc c mtalhvcl quando define as \·crdadcs reveladas; _nem é ~1c~cssario provai-o, pois os
argumentos acima rclcndos ao menos o dcmonstra,m. E a_l<;m d'.i~so é _certo que a Egrcja, e porisso
o ~. Pont1'1~e, .e •.nfalhvcl quanto ás verdades que
tem connexao 111t1ma l'.om as reveladas.
Porquanto. o deposito da fe não pode ser integralmente guardado nem etfo.:az1ncntc defendido
se ao mesmo tempo se não evitar o erro nas coi~
sas conncxas l'.om ~st.l' deposito ncccssario; porquanto se se adm1ttirem os erros que i11direcla,
mas _efficazmentc abalam o l'difü·io da fé, clla immL·diatamcnte per(.\."L'rtí .
.
Por isso p_odcmos arg11nwntar assim: ü Egn·Jª e ao Ponuficc compete o Jirl·ito Jt" Jc1inir co 111
certcz~ .ªs coi.s as que são ncccss&.u-ias para L:onscrvar a te e detendcl-a; mas as verdades ainda mesmo de ordem natural, necessariamente connexas
com ~s revcla.das 1 são ne.;.:cssarias parn guardar 0
deposito da fc, v. gr. a espiritualidade da alma
.
~p~sar de ser _uma verdade philosophica,
cstú tão'
111t1mamcntc ligada .com a fé que, negada clla, devem negar-se as l'.OJsas que a fé ensina sobre a im?"JOrtalidadc da alma e ª.vida futura : logo a EgrcJª ou o Papa pode definir l.'om infallihilidade estas
verdades. 1
Es~a doutrina declara-a assin~ o Vatica11u111 (sess. III, cap .
~); «Eccle~Ja,_ q~ac Ulli~ cum apostohco numero docendi, manda ..
r1_1n:i ac.:eptt fi~e1 .depo~11~1m .çustodicndi, jus ctiam ct officium div1nuus_ ha~et lals1. 110111111~~ sc1cntiarn proscribendi, nc quis decipiatur per ph1loso~h1.am. c.t manem. fallaci::im lf.:'olos. li, Bi. Qua ro1

,

pter umnes Chnst1anr hdeles h111usmod1 opmtones, quae fid.::i doe -

http://www.obrascatolicas.com

itc·'

300

CAPITULO li

Ha comtndo grande ditforença entre o ohjecll
Jirecto e indirccto da infallibilidade; quando se de
fine a verdade direclame11te revelada, é objecto d
fé dfrina e calholica, porque se crê direc,tàment
cm razão da m11..:toridadc de Deus revelante; pc
rem quando a auctoridadc infallivel se exerce se
brc verdades não reveladas, mas sómente conn(
xas com as reveladas, estas verdades não são
ohjccto da fé divina ou catholica~ mas sómente d
fé ecclesiastica, por is-.o que são recebidas, não d
rcctamcntc cm razão da auctoridade de Deus, mi
t•m razão da mtdoridade da Egrcja, como largi
mente o exporemos no 7i·. da Fé (n . '.t7-46).
Resta por tanto dizermos algumas poucas p1
lavras sohrc as cois~1s principacs qnc se compri
hendem dentro Jo ohjl'l.'lo indirccto da infallihil
d ade.
1 94. 2. " Do objeclo indfr<'clo da Ú!falli/Jilidaa
Todos admittcm que o ohjccto indirccto da infal
hilidade ahraça as vcrdaJes não reveladas, rnnn
xas (Om a-. reveladas. Ha, l'.omtudo, controversi
sohrc alguns ohjectos cm especial.
(A) O S. Pontifice é Ú!fallivel ácerca das cone/
sões theologicas. E' certo. A conclusão theologic
que tambem se dií". verdade virtualmente revel
da, é a conclusão que: pc:lu pruprio discurso 1 certc.

evide11temenle, se dedlt'{ de duas premissas, uma a
quaes é formalmenl<' reJ1dada1 e outra natura/me
te conhecida; 1 tal é por exemplo a proposição q

trinae con!rariae esse .:ognosc.untur, mnxime si ab . ~cclesià rer
h<1tae fuermt, non solum proh11'>entur tanquam leg1t1mas sciem
conclusiones defendcre, ~cd pro crroril'>us potius, qui fallacem
ritatis speciem prnc se fcranr, lrnhere tenentur omnino ... E :-iba:
junto ao fim : 11Quoniam vero satis non c~t haercticam pra\'itat
devitarc, ni~i ii quoque errorcs diligcnter fugi1ntur pti ad 1/ 1
plus mím1sve accedunt .. ...
1 Esta definição explica-se no Tr. da Fé, º : 40.

UA CONSTITUIÇÃO HIERARCHlC.,\ l!A EGREJI\

31.1 l

atfirma que o filho procede do entendimento do
Pae, o Espirito Santo do amor do Pac e do Filho,
que se não .contem. diredament_c _na palavra de
Deus, mas d clla log1camcntc se mtcrc.
Poríssopo<lcmos argumentar assim: o PontJice é infallivcl em todas as coisas que são necessarias para conservar incorruptamcntc o deposito da
fé; mas o deposito da fé não poJe conservar-se incorrupto, se a infollibilidade se não estender ás
conclusões theologicas; porquanto é coisa natural
ao homem dedusir as condusões das verdades rcveladas1 e se se inferirem condusôcs falsas, perigam os dogmas da fé por força da l'.otmcxão que a
mente naturalmente percebe entre os princípios e
as (Ondusões; assim no ca-.o referido. se alguem
negar lJLIC o Verbo procede do entendimento d1J
Pac, desde logo negarü a Jistincção real entre o
Pac e o Filho e entre o Filho e o Espirito Santo.
Isto confirma-se (0111 a praxe da Egrcja; p1Jr yuanto, para nãu faltarmos n 'outros exempllls, Pio
VI, pela Constit. Auctun•m Fidci (:!8 de agost. de
J i94), condcmnou as oi tenta e ónco proposições
de Concilio de Pistoia, entre as quacs se encontram muitas yuc se não oppôcm Jircctamcntc é.l fo,
mas sómente üs L'<>ndusõcs thcologicas.
E na verdade, esta Constit. foi rcioõebida como
juízo irreformavd ex calhcdra . Logo.
Todavia Uljllcllas proposi1Yôcs thcologicas não
são provavelmente objecto Jc fC divina, como u.
provaremos no Tr. da Fé, n. 42-46.
195. (8) OS. Pontífice é infallivel, quanto aos
factos dogmalicos. E' uma opinião commum e verdadeira.
Facto Jogmatico cm geral é aqui/lo que está
por tal mandra \:onnexo (Om o dogma de fé, qnc
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n seu conhecimento é nccessario para ensinar o:
dogmas e cnns<..'rval-os com scgur~nça.,
.. .
(1) Tacs são o factos que respeitam a leg1t1m1da
de Jo S. Pontifü:e e do Concilio Ecomenico: por
quanto se se não conhecer com certeza que ta
Pontiticc é legitimo succcssor de Pedro e que ta
Concilio é verdadeiramente ecomenico, não com
tará que tem auctoridade sobre a Egrcja univer
sal.
Todos admittem que a Egrcja goí)a de infallibi
tidade th.:cn.:a da le~itimidade do S. Pontificc, po
isso não pode errar quando unanimemente reco
nhece tal Papa como legitimo; porque aliás o cor
po se separaria do ,:entro e d~ cabeça: o que é con·
trario ü infallihilidadc e ü umdade. E' egualmentc
certo que a Egrcja e o pontifi~c p~~em ~eterminai
infallivelmcnte que 11m certo Lonc1ho seja ccome
nico ou não ; aliüs Juvidar-se-hia se os decreto:
por dlc puhlkados siio ou mfo infalliveis. .
<•"i Pt!rtcncc tamhcm aos factos dogmatiso~ <
fa<.:to que cm certo li no se contem alguma dout.nní
orthodoxa ou heterodoxa, v. gr., o facto que as cmcc
proposiyóes condcmnadas ~?or Innocenci~ X, ver·
dadeiramcntc se l·ontem no livro de Jensemo << Agos

tinhon .
Para melhor se entender a qucstüo, podem es·
tabelcc:er-sc as scguintl!S coisas: não disputamo:
t..lllC o Papa é infallivcl julgando que este livro. 1
J'cstc ou d'aquelle auctor, ou que o auctor, CUJa:
proposições são condemnudas, tivera na mente <
sentido, que as prttavras apr~~scntam, mas que eUc
pode determinar, qual o sentido das palavtasd~urr
livro, attendcndo ao contexto, ' e se um tal senttdo (
t

s<•11s11111

·-Por i~-so quarhlo '-' l'apa -:nmk11~n;1 as proposi-;õcsju.!1•
,1b micton• 111te11111111, tra.:ta-~c: naq r,lo sentido sub1c:cttvc

OA

EGREJA

orthodoxo ou não; porquanto se assim não t'ôra~ poderia o hcrcjc espalhar impunemente erros e cvttar
a condemna~ão, dizendo que o Pontitic:e não entendera rectamcnte o sentido do livro. A este subterfuvio recorrernm os Jansenistas, depois da co1ir:i
•
de .Jansemo
. ; podemnação
das cinco propos1~óes
rém Clemente XI ilbertamente declarou que o silencio obsequioso não !:-insta, mas que "o sentido condemnado nas cinco proposiçôes do livro de Jansenio, que as s11as palavras apresentam,, ~cvc s~r ~c
cebido e c:ondcmnado por todos os Ficts de Christo como hcretico não se) da hôcca, mas tambcm do
coracão». 1
isto mesmo se confirma com a praxe da Egreja; por quanto o e. ]'{icc110 -.:ondcmnou o livro
de Ario, que tinha por titulo Thalia; o t.phesino os
cscriptos de :'\estorio; o Cv11s/a11ti11oplita110 II os trcs
l'.apitulos; Leão X reprovou os erros de Luthero.;
Pio V as propnsiç1)es de Haio ; Pio VI as propo~1ções Jo Synodo Jc Pist1Jia; e estes juizos foram
considerados l'.01110 irrefragnveis '!.
que o auctor por ventura teve, mas do sc11tiJo natural e obvio, cose deduz Jo mesmo livro, ..:onsidt:radas att<.:ntamentc todas a.
..:01sas.
·
..
1 D~mnntum in quinquc prac:fatis propositionilm.s Jansc~111
libri sensum, quem ill.1r11111 ~·<'l"ba pr.w .,·e jerrml_. ;ih omnthus ~~ns
ti fiJclibus 111 hacrcticum 11011 ore ~olum, scd ct <'arde rcc1p1 ac
danmari dcbl!rc. Em neujinger, Enchiridion, n. 1317:
,_
~ Ohjc.:ta·sc na verdade 'luc Virflilio .rronun~1ara op_1~roc~
.:ontraJi.:torias a rcs11cito dostre.,úrpilulos(t. e . ,·scriptosde 1 hcoJoro Mop.sucst~no T 1eodorcti Cyrcnsc,_de l~a Edcsscno,1, ora .:ou
demnanJo, ora revogando a condemna.;a<;>. Confessamos na ve.rdade que nem sempre fôra coherente coms1go mesmo; mas ensinou
constantemente que nos escriptos de que se ~racta ha erros gravíssimos e sómente hesitou sobre a opportumdade de ~on_demnar
nominalmente os auctores d'estes erros : logo tae~ vanaçoe~ nem
dizem respeito á doutri!lª•. n~m ;i9_ fac.to dogmattco, mas a .P~~
dencia em ohra r 011 ;í J1sc1plma. Ct. Hefcle, oh. ctt:. ''. ºI. III, ~ ·- ~
e scg.; .4/;o.::. Chur~h History, ~ 1n; D11cl1csnc, \ ' 1g1lc ct P~lage.
Jlen1c Jes <iucst. h1stnnqucs, oct. 18~+

~o
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l1A CONSllTUl<,:Áo

196 (C) O S. Po11tifice é infalli_!'el quanio aos
preceitos dus costumes, cmquan~o n~o pode estabelecer )eis gcracs para toda a EgreJa oppostas aos
bons (ostumcs, apczar de poder errar sobre a sua
opportunidadt: e appfü:a.ção. Por~uanto se o~dená
ra (omo boa ê.llguma (Otsa que tora contraria aos
bons (ostumes ou ü lei natural e divina, erraria
por isso mesmo praticamente, incukando ~orno?<:>
nesto o que é realmente mau, e a ~gre1q. cah1ria
110 mesmo erro obede(endo a esta leh Pode comtudo errar sobre a opportunidadc d'esta ou d'aquella lei boa, porque cm parte nenhuma lhe é promcttido o grau summo de prudcnda, para estabelecer leis uptimas <Kommodadas a todas as l:ircumstancias dos kmpos e dos logan.!s.
Por i~so o S. Pontifü:e é cgualmentc infailivd
quando de/initil'am~t~I<.' approva as con~tituiçõcs de
alguma On..km rehg1osa.1 emquanto_ na~) pode approvar instituto~ 4uc seJan_i l°oatran<?s a ie ou a~s
LOstumcs, pela mesma rasao yue acima; mas nao
e infallivcl sohn: a opportunidade d' esta ou d'aquella regra segundo as varias ..:ir.:umstancias do logar
e do tempo, porque esta é uma questão de prudencia.
1 97 . (0) <) Poul{/ice é Íl!f'allivel na ca1~011i:ação
dos santos. E' opinião commum e verdadeira . Porem aqui tra1.:ta-se si'm1cnte lia canonisação, ..:o1
,\11irmar.1m ali;utb que isto .: ~e fc; por~m f?cnto_XIV lld
:,ua excellente ohra De Servorum Dei &'<ttijic. el Ca111imrat1one,
lib. J, e. 4-5, n. 28, depois Jc expor os ar!'.L~mcntos de ~ma e outra
opinião, condue com cst:1s . P'!luvra~ : .. ::,1 non hae~et1~um, ten!er:arium tamen, scan<lalum .t~tt b.::les!ac atferent~m, m 8anc_1osm1~
riosum, favcntem hacrct1c1s n<:s•mt1hus auct_orllatem E~~lesiae m
·anonizationc Sanctorum, sap1cntem haeresun, utpote. Ham ster~entem inndclibus ad irridcndurn ~Jclcs, assertorem e~roneac 01•1nionis ct ""'" issimis roc111s nl_111'.'"t1m J1..::emus cu~ 4u1 au..lcrct assercn: Po7Jtiti..:cm in h.i.- aut 1lla ~unomwuonc crras:;e.,.

H1t·:RA1<c111cA

IJA t:GREJA

3oS

mo jú se f~z desde o secu)o X, e não Ja canonisa~a? eqmvalt:ntc, por meio da qual algucm era
considerado. como santo sem exame formal.
.. A ~anomsa_çã~ do~ santos distingue-se da beatlj1caçao: a przme1ra e a sentença defi.11itiva sobre a
santidade de alt-;lm1
.,
. . servo de Deus , pela l lllal se
J cc 1ara que e_li e 101 rccchido emre os hcmaventurados,
e por disso Jevl' ser venerado J1or t<Jdo s. os.
. .
fl~Is; a s~g1111 a l; um juízo pr(;1,io pelo qual se perm1tte .º l.-lllto de algum servo de Deus, mas não é
prccc1~ua~o. Na verdade i.ll)lli tracta-sc sómente da
ca11omsaçao; porquanto ensinam l°rnnmummcntc os
t_h~o!o~os, scgum. k~ .Rmto X H~ 1 ljlle 0 Papa rnío
e :ntalhvcl !1<~ ~"'lcat11JC<11;ãn dos servos de Deus ; por
nao s~: ~eti.11Jt1va a sentc.nça por clle pronunciada;
mas e mtall1vcl na ..:anontsai;ão. Porquanto, como
argumenta o mc~mo. Ben~o ~11~ ! não pode succeder ~ue toda a _t:~grcJa sei~ mdusida a erro pelo S.
Pont1fü::c ~m .coisas que dizem respeito aos costumes_; p~rcm isto. succederia, se se cnganúra na cano1.11saçao dos santos ; pois, como diz ,e.;_ Thoma .., 3
sena erro condc_n'.navcl se f<ka venerado como sa\nto aqucllc qu~ t01 pe..:ca<lor; por isso que <.1lguns
tcnd_o conhcc_imen_tc~ dos seus pcc(aJos pcrsuadirsc-~1am qu~ 1Jsto .e talso, e, se assim acontecera, poenam ser 111 uztdos ao erro; logo o Pontífice não
pode errar cm tacs casos . Além d'isso 0 Pontífice
não pode c~rar ~lu~ndo d_etcrmina as coisas que
pertencem a prohssao da fl; . .\fas a honra tributada aos ~antos é um~ l°erta profisst"ío de fé, pela
qual cremos na glon~ dos sa_ntos . Logo.
~~--t~das estas coisas se rnferl' com justa rasão

d

Oh. ât. ..: ...p.
.
Oh. cit .• .- .
n .• ,.
1
Quodlihct. X, q. ·,,a. 1(1.
Theologia Dogmati..:a-Vol. 1 .•
1

~

http://www.obrascatolicas.com

t3,

20

3oG

t.AP1TULO li

S p ltifü:c é infrtllivd não só nas coisas yuc
•.11uc
u
.
. il11das
ram rcvc
a · n1·1s
• · tan1bcm nas
. que leem .conne.
·om as reveladas; de manctra que se
x,~o
indusir
erro pern1c1os1ss1naraL n • es·ta,s·. , nodcr-sc-hia
r
·.
,
.
mo nas coisas respeitantes a fe.

~-

.s~ c~g~

s II. Do poder de reger. ou da jurisdiCQào do

"

s.

1 98

Pontífice 1

Estado da questão. -Febronio, P. làm_hu-

- · 11 oucos Gallicanos, assim como os Pistonm naoe nos nossos
·
A 1·
ue se di.1·ie1:ses
dias os ng icanos, qd p
'
.
. . m que 0 -poder o. ont1zem cuthohcos,
a11 .11.n1.1rn
- ~
• •

flce Homano é sümcntc de inspecçao e d.e direcçaJ·
. mas não de jurisdic~;ío propriamente ~L~~a ~
..1.-.
.
.
r
·1 so '"'1•undo cllcs, o PonttÍlLc cxerLta
nana ' po :-.. , ·~" r. . .
. d. . . • . na verdade a junsd1c\ao~cp1sLopal na. l~Les: n~_.
mana. porém com rcla~ao a toda a r:greJa ~ªºp~1
nha sdnão a auctoridud~ .Jc Metropolita_ º~. e; a.. · h . podia com ctle1to, cxhortar os bispos_do
tnarc a . ·
'
· t
te
seu
orbe cathofü:o a exen.:er conv~mei;i emen 0
. . nos casos <.'\traordmanos, qua.ndo .os
munus, e,
.
.1
.
•
l · ncn-hrrcncta
Pastores se tinham tornauo rcos u.:.
o .b . . - '
·orrioir dircdamc11tc os abusos: p~rcm nos ~aso~
L. d' _ti
• •
·1 l·1 nodi·1 senão mediante os ózspos.
or manos
Ih L '
r
• ' ·
d d .
. . . n1u lhe cm li~ilo, contra a vonta ~ os
por ISSO <
:1
do ' btSj) QS
bispos, exercer os costumal os munus
s
. .'

.':r

, ·r~s;ate'
1 IV e . 1 5 e seg.; Ballerin~, d<!
1 B,1•llar111.: ,1_e \{o.m.
cc..:lesiast. , apud ,\.f1g11e,
1
Vi a.: Ratione rnm.itl.s' ))( OI1· - e ·e •. Reu11ier. ed . l\hgne,
·
Ili
r, • sei.; · 1:.1. •
o
·
·
Thwl. Curs . ,1111
1~1.'· ;!'\"
\'OÍ . Ili~ o·'
p. í 3 e seg.; Brugert;, n.
p. ~1<11 e sq;.; .\1 •1( ' ~ '~I': Í>, 'croot q'. XV 4a. 2 e seg.; Pafnuen;
4; ; /11.rríelfa, n. ~14X e scg., t_.
i ~ e seg.
th. 12_ e s~g ; Gi:and1':'s:~'í oll;. l~~LI'i; c ·; 4 !'. Tamburim, Vera iJca
.
. .. •Puid est Papa"; quod
11 ~ Fcbro1110. '"- •., .'' J·u. \'li!
1• 1' m
opclSdii~mc
<,;
..'..
'd' .
d e ª . ·" ·· s· I! d c,_p. li •'-·.~,,
· · p,.·mautL'
l'! .Jun 1ct1011 ap111
Angli.:anos,
Hor1d "'"'-· r'·.
~ \ I' (,;e
~e~. · Ra:;ev,
i\nf;fr•.
J
, ( . 11rcn1;.~1c•.:Ir.
<~"n11/1·1npor,1u1.
t.. \: . '~ ' 1 ~ . •
•
, , ,
... ...
,:~th·(;li,·i-,111c1 lntrn,IL..:ti1111 d ;1l 1b1 l'ª~~l'll, .
.

'.º",tt

x·x

1

1

ordenar ministros, approvar sacerdotes, n 'uma palavra fazer todas aquellas coisas que requerem jurisdicção ímmediata. Estes erros foram fulminados
pelo Vaticano (1. e. e . llf) no canon seguinte: aSc
alguem, pois, disser que o romano Pontifü:e tem
tão sómente o encargo de inspecção ou direcção e
não o pleno e supremo poder de jurisdicção sohrc ·
a Egreja universal, n<io só nas coisas que pertencem á fé e costumes, mas tamhem nas que se referem á disciplina e governo da Egreja, espalhada
por todo o mundo; ou que ellc tem sómente a parte principal, e não toda a plenitude d'cstc supremo
po~er; ou t]Uc este poder: que lhe pertence, não é
ordínario e immedítllo, tanto sobre toJus as Egre- ·
jas e sobre cada uma d'cll<1s: C()mo sobre todos os
pastores e fieis e sol'rc cad<1 11111 d'cllcs; seja ana-

thematisado n. 1
D'onde se segue que

(J
Puntifice kumano tem
um verdadeiro podl'r de juri.-.di\.\·iío) plt'no e u11i versal, ordinario e immcdiato cm todos e rnda um

Jos -p astores e fieis.
199. Tltese: ô }'onfl/lce lfomano fem po~er pleno (/ suprenro de jurlsdlcçtfo sobre fotJa a egreja.
ai11da mesfT/o nas coisas d1sclpliitares, e 11a verdade, ordf11arla e lmmedlafa.
E' defe segundo o rf!/erido ca11u11 .
;mn. 1 . º Esta jurísdic~;üo é 1111iversa/, isto é, es-

tende-se a toJa a Egreja: pnr11uanto

pruvamo~ aci-

ma (n .'' 74 e ~cg.), \.jllc este poder universal fora

1 · Si quis ita4u..: di\crir k·nnanum 1'011.tiliccm habcrc tantum
moJ9 otlicium i11speclwni.1· vcl Jireclio11is. non au.tcm ple11,m1 ct
supremam pokstatem jurisdictionis in 1mivl!rsam E..:clesiam, non
solum in rebus quac ad lidem et mores, sed eriam in is quae ad ·
discipli11<1111 Ct rl!gi111e11 Ecdcsiac rcr totum orbem <li.ffi.ts;;e pertin ent; aut eum haherc tantum potiorcs partes, non Yero tot,tm plc1rit11di11e111 l111jus ~uprcmac pntcst;1tis ; a ut han..: ('ju; potcstat.:m non
esse urJi11.1ri,1111 ct in1111cdi.11.1111. ~ iH.: in OllJ1h:s a ..: si115ula,, l·..:cl.: ~j.1~, ~Í l'C in r111111('.1· <:! si11K11los p:i ~t0r~s Ú lidcles ; ;ina.thcma sit,
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conferido a Pedro, e, n'outro logar (n. 85), que os
Pontífices Romanos são os legitimas successores de
Pedro no primado, e '-}lle gosam dos mesmos privilcgios. Logo a sua jurisdicção estende-se á Egreja
universal.
20 1. 2.º A mesma jurisdkl,'.ão é piella e suprema, não só na:-. coisas de fé, como já provámos, mas
tambem nas ..:oisas qrn: tocam á disciplina. Pois isto consta dos testemunhos aóma referidos (n. 72,...7) sobre a entrega das chaves e sobre o pod.er de
/ .
.
(1
apasce11tar os cordeiros e as o~e _11as : porquanto a
Pedro e aos seus succcssores to1 confiado o poder
das chaves, de modo ..1ue possam abrir e fechar o
reino dos ccus, dcsutar ou ligar os vinctllos espirituacs, independentemente de qu~lqucr poder hun:ano. Porém aos Aposto los e por isso mesmo aos Bispos, foi dado o poder de ligar e desligar, !nas sob
a dependencia dos su..:cessores de Pedro. f ambem
Pedro e os seus successores tccm o poder de apas-.
centar os bispos e 11s fieis. Logo teem um poder
pleno e supremo, que s1·1 por Deus po9~ ser limitado, mas não pelos Bispc >s nem pelos heis.
(1) Por isso mesmo pode promulgar le~s para
toJa a 1~~greja, ainda mesmo sem o consentimento
dos bispos, pois este mtmus pertence ao poder de
ligar ou dispersar J·ellas ou abrogal-as, como o
j~11gdrcm conveniente, poi~ isto se conte~ no poder
de desligar. E ate pode dispensar das leis promulgadas pelos hispos, pois são seus subditos e nem
podem exercer a su~ auctorida~c ?enão sob a depcndencia Ja auctondade Pont~c1~.
'
(b) Chamar as causa~ ecdcsiast1cas yara o seu
tribunal, reservar para s1 as causas ma10rcs e receber as appellaçõcs de todo o orbe, de qualquer juízo dos bispos: pronun..:iar sentenças definitivas das

hA CONSTITUICÁO HIF.R:\RCHIC \ O\
•

•

'

EGREJ A

3oq

quaes não é licito appellar p
·
dicial acompanha 0 legisla;iv;rquanto-o poder jupoder supremo de fazer lei·
' e aquellc guc tem 0
d
·
,
s para toda a E
·
e por isso mesrno dar "iCnten ~a.
'
Jgre1a, pora tudo.
~ s rara todos e paAlém d'isso. sen<lo os bis , . . .
..
Pontifü:e Romano, podt· · <tpJ~~l~>s ~l·ll.z<.·s su1cttos ao
suas sen tcnças.
ar s< para elle Jas

Por o~Jtro lado, não havendo , 1
.
huna! mmor do l)llc o triht 111 .11 dncn u1m. '?litro tn•
o Pont1ti u.:,
·
1
.
d 1rcmos
que
lJUando t1··1i..·t·1r1
..
. • •
'
' ll< >s dos ( .
.·1· pc- o
C hCltO ar11eflar d·t~ Sll''S ./ _. . .
,()l)i,.I IOS, 11<10
' ·' · '" ucusoes ( · ·
d..
arou o Vaticano '·' . 'i . 1. .. · · .om rasa o de. . l ... "'.\lsl,>qu•J •I
J'.
J rvmo do primado ,\post >li. · Jl t: 'e o lllreito
cc nresidc a tod·i .1 • ,,. · ~ i..O, '~ 'ºm.ano Pontilir
. ' •
.gfl'Jª ensm
.
declaramos que dk· l; 0 jui~ . · amos tnmbcm e
em t d · .. , .
. · supremo dos ticis 1 ,
o as as i..<lllsas que dizem 1. " .
.' e
ecclesiastico pode recorrer-·s,
cs,pcit<.;> .ªº exame
rém o juizo da Se A11ostoli .~ a~ seu 1u1zo ; ~ po.
·
·
l.t, i..llJa ·n1ctor'd d
·
maior,
por nmcrucm
pod
..
1 a e l'
permittido a ni1~ruem1'ulg·e1·,.scr_ rct~·a.i.:tado, nem é
r>
•
•
o seu Jllrzo 3 p ...
a b erram do rccto L"tmrnh 0 d
d
·
or isso
, . .
•
a ver ade 0 .
tt'
mam que e licito appelhr 1 . . .
s que a 1rRomanos 11ar·1
e.onu.. ,'.io l l·.comenicn
~s Jllll.OS dos Ponrifices
.. t ~ • o
e
uma auctondadc superior ao p
. . ' omo para
---1--- .
onri 1Ice Romano." 1
l

..
_Et quoniam Jivino Apost J'.. .
.
t1tex umv~rsa,e Ecclesiae praee~r o J~•trimatus_iurc R.omanus Pone.ui:n esse JUd1ccm supremum fiJ~Jiu ep.':lpptia~ ct declaramus,
!1d1ta~e, d. ~8 :"íov .. 178<i.
m. li
. \ r Rreve Super SQ·
h
- . E! m ommous causis ad examen , J . .
us ad lp~~IU~ posse juJicium recurri. C
es1ast1cum spectanti·
•
• .J Sed1s vero Apostolicae cu'u onc1. q;:cum. l.ugdun. H.
JU~1c1um a nemine fore retract::i'nd ) s auctoru~re major non est
re Jlldicare judicio. Ep. ~ic~lai 'r. a~nAf~hquj cu1quam de ejus Jice~
i. 9~~re a rccto veritatis tramit '" ae em Imperatorem.
re ab jud1c11s Romanorum Ponrificum ea:t:rranc q~z affirmant liceºfi ecume~1cum Concilium
ta.nquam ad auctorltatem Romano p
~_izem. alguns que esta disciplina fôra o:;:ab:J:u~enorem appellare.
icens1 (an. 347); mas sem fundamento p .
da pelo Cone. Sar, ois un a-se no proprio

e_lc

t1
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\G) Instituir bispos nu de~erminar o ~iodo .de os_
in-;titÍ.iir, ou até mesmo dcro!-os, se as~1m .º Julgai
1.om·cnicn\e ao hem lia E~re1a . A rasao e porq~e
)-; bispos nán p<~dem c,xcn..:cr o, seu yoder sen~o
1
•;oh a Jcpcndcncia do Lcntro e Cabe~a da Egre1a,
. como jú 0 provúmos; porquanto s~ alguen~ po~e~-·
se reter ou exercer parte da au~tonda~e e1.:clcs1astica fúra do ccmscntimenl? do S. Pont1fice, logo se
romperia 0 vincul_o da urndadc. ~ n~ verdade, em
8o 1 , Pio VI 1 pediu a todos o~ h1spos da ~rança~ª
1
sua rcsignc.H;áo, e apesar d~ nao poucos d elles se
recusarem, fundou novas dLocc~cs e cstab~leceu.no
vos bispos: e na verdade um tal acto foi conside1
rado le~itimo pela Eµrcja.
(t) Hm-'iar lt•l(ados :~ todas as 1~artes do m~m~o
. calh.Ólico. Pnr\.1uanl11 o pOllcr ordmano que d1st111guc 0 Papa, pmk Llcleg_a~-~ 1 a outros_; por outro L~
do a audoridtidl· pontihcaa cm mmtos casos nao
· poderia cxerc<.·r-sl', se não se cnviassc!11 le~ados para varias na~óes, que podcssen~ cert1fü:ar o Papa
do estado da rcli~ião n 'cstcs pmzes, e que ao n:es. mo tempo vigiassem para. ~}UC os seus d~crc~os t~sscm executados. Por isso Jª desde os pnmeiros scculos da E~rcja vigorou ~) li~(? de cn:ri~r legados
que ou presidissem aos Conc1h~)s, ou _v1g1asse1:i:i pela cxccussüo dos c:.moncs; assim Os10 no Onent~
presidiu a muitos Concílios, como delegado da Se
direito divino, e apoia-se wi muitos. exemplos da m~tiquidadeê co_mo dissemos quando fal~amos ,\o Primado, de maneira que o OOL_:
San.liciense n~.da mais llzera do que presc1:cver ~s regra!°> par~ qu.:
a praxe que antes vi~orava se tornasse, mais fac11. C!. Regmer, 1.
.:. . q
e seg. Affirmam outr?s que ~estas appellaço~s pode~ re14
muitos ahusos : porém 1~to. seria na .verdade as~1~, se nao se
coarctassem Jentro ,lc.: certos hm1te_s ; porem os Concd1os e os.~on
tifice~ promulgaram leis para prevemr taes abusos, como pode" er-se
nos Canonistas.
.
1 Cf. Ro11ix. de Ep1scopo, vo 1. 1· P· 3614.

suhar

Apostolica. assim como tambcm al~uns bispos, d'um
modo permanente, faziam as vezes do S. Pontífice
em varias rcgiócs, promovendo a disciplina ccclcsiastíca. t
202. 3.n A jurisJição do S. Pontífice é ordi11aria
e immediata: ordinaria, isto é, não delegada nem
extraordinaria, mas competindo-lhe por força do
proprio officio que cxen.:e, e sempre, não sô cm
caso de negligencia ou malícia dos bispos,. mas cm
todo o tempo e circumstancia; immediala~ isto é,
qnc Jiode excrcer-sl' sem intervenção do hispo; ou
por outras palavras, assim como os Bispos ·exercem
imm~diatamcnt~ ª. su_a j~trisdi(.\'.ÚO cm toJas as paroch1a? da sua 1unsJ1cçao, assim o S. Pontiiicc pode validamente exercer o poder legislativo, judicial
·e coercitivo, immediatamcntc, sohrc todos os fieis
do orbe catholico. E' daro cm vista do que já tka
dito; porquanto compete-lhe, e por força do seu
officio, o poder de apascentar 011e/has e cordeiros,
isto é, os bispos e os fieis.
E por isso cllt: é como que o bispo universal
da Egrcja, o Bispo dos bispos e o Pastor dos ºpastores, como se lê nos Padres e cm muitos· Concilios :i. ~cm admira; porquanto sendo cllc i.:aheça e
1 Encontrar:ís muitos ,\'estes factos cm 171omassi11 Anc.
er' nova
d1sc1pltna, p. J, 1. 1, .:.:. ·'°• ~ 1.
z Para <iprc.:scntarmos ali.;uns poucos exemplos, no Concilio
l.nalcedone11se, q~er os !~gados quer alguns outros Pmires, entre
o~ quaes Sophromo_
, patrwrcha de Jerusalem, chamaram a S. Leão
Bispo <la Egrep univer~al, do mesmo modo o Cone. Ecomenico
\'.I _esc~cveu ao P,apa ~gathão : '!ltaque ti!>i ut primae Sedis A11tist1t1 un1versalisJ~ccl_e.H<re» e~c. ~. Gregono !\-1agno para rehater n
soberba de. Jot~o .leiuad(~r, bispo de Constantinopla, que tinha arrogado a SI o tttulo. de Bispo c.:comenico, não quiz na verdade ser
chamado B1sp<! unzver.MI, mas servo dos servos de Deus isto é par~ que _se não .JUl~asse qu~ só o Pontificc é Bispo, e assim ficasse
d1mmmda a dignidade episcopal ; porém sempre coherente comsig_o _mesmo affirmou a mesm;i coisa como consta das 20 ep. a Mau-

rn:rn~·el~e dis.:iplinc de 1:1·:g_lise, p. 1, l. 1, ..:. ti ; vel Vetus

ncio.
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centro da Egrcja, os restantes pastores não exercem a sua auctoridadc senão sob a sua dependencia; porem elle, independentemente d'elles, pode
immediatamente apascentar e governar as ovelhas
que lhes foram confiadas; porquanto se carecesse
de licença dos bispos para administrar os sacramentos nas suas dioceses, deixaria de ser cabeça
de toda a Egrcja, porem, ao menos n'alguma coisa,
estaria sujeito aos hispos, o que na verdade destruiria o proprio primado.
203. Obfecta-se na verdade que repugna que haja ao
mesmo tempo dois pastores ordmarios e immediatos sobre um e o mesmo rebanho.
·
A esta objecção n.:sponde o Doutor Angelico: 1 "Seria inconveniente que dois, fossem egualmente coustituidos sobre todo o po\'o, mas que dois, um dos quaes é
mais pri11cip.1/ do tlue o outro, seja constituido sobre
todo o povo, não é inconveniente, e segundo este principio estão immediatamcnte sobre o mesmo povo não só
o sacerdote-parocho, mas tamhem o bispo e o Papa, e
qualquer d'elles pode confiar ao outro as coisas de 1urisdicção que pertencem ao mesmo», Por outro lado este
poder do Pontífice ná? prejudi~a a aucto~idade dos Bispos; porque, como diz o Vat1ca110, (L c1t.):
"~las tão longe estü este poder do Summo Pontificc
de prejudicar o poder nrdinario e immediato da jurisdicçfio episcopal cm virtude do qual os Híspos, que postos
pelo Espinto Santo succcdcram aos Apostolos, apacentam e regem, como verdadeiros pastores, cada um o
rebanho particul:1r, que lhe cstü confiado, que antes este mesmo poder é attirmado, corroborado e erotegido
pelo supremo e uni,·ersal pastor, como disse S. Gregorio Magno, quando escreveu : Alinha lumra é a honra
da Egn:ja u11i11ersa/. Minha /1011ra e o solido vigor dos

1 lnconveniens esset quod duo aequaliter super eamdem plehem constituerentur; sed quod duo, qL<orum unus cst alio principa/iór, super eamdem plebcm constituantur, non estinconveniens;
ct secundum hoc super eamdem pie hem immediate sunt et sacerJos parochialis, ct Episcopus, et Papa : et quilihet eorum potest ea
qiiae sunt jurisdictionis ~d ip~um ~ertincnti:i, alteri commlttere. S.
Thom., ln IV Sentcnr. d1st . 1 1 , q. 1 .
·

3d

meus ú·mãvs. Ent.io me sinto ve1·dadei1·amente lro11rado, quando.ª cada um e ll"ibutada a hon,.a devida.» t
204. Ob1ec_la-se eg_ualmente que as falsas decretaes

~o Pseudo-~su:i.01·0, sao corno que a fonte d'esta aui:tondade Pont1ficta, a qual por isso mesmo se apoia n'um
fundamento inteiramente fragil.
Re~p: .Conf~ssamos na verdade que n'esta colleccão,
qu~ foi feita ah1 pdo meado do seculo IX, se encontram
m~1~tas ~e~rctaes .fal:as, das quacs rc~ul~OL~ l)Ue algumas
coisas. nl:~1dentaes se mudassem na d1sc1plrna ccclesiastic a, pnnc1palme~tc qu:u~to ao modo de appellaçiío. Porem ellas nada 1.1lt~oduz1rnm substancialmente de novo.
p~rem o que pr.1~c1pa.lmcnte se diz do primado do Pon:
t111ce Romano, Jª .n~u1to anles l'l"a c.onhecido pelos Padres e pelos Conc1l1os, como se colhgc do que j:i dissemos (n. g6 e 5e~.1
Porquanto as cnis~s principacs que, segundo ns advc!·sanos, <l.evem considerar-se como novas, siío as segumtes: .ensin~t Pseudo-Isidoro que o S. J>ontilicc é Bispo
da .Egre1a u!11v~rs:il, que a cllc devem levar-se as causas
ma1.or~s, prmc1palmcntc as causas dos bispos, clle tem
o d1r~no de receber as app~l.laçõ~s de qualquer juízo
dos bispos, que nenhum conc1l10, ainda mesmo pr1wincial
pode ser .celebrado sem o seu consentimento, que ell~
pode cnvuir legados a todas as partes do orbe catholilico .
. E na verdade, estas wisas /Ü existiam desde a antigrndade, como consta do •1uc <1..:ima dissemos e larga -~~te~ provam os cruditos.t Por outro lado comn po _
•

1

• Tantu~1

abes.t

111

h'.1c.1.: summi 1'.on~ifi.:is potcstas ol!i,·iac

ordrna~1ae ac 1mmed1<_1tac, 1111. cprscopalrs 1urisJi;:tionis potestati,

yu:i ep1scop1, qu1 posm .ª Spinw san~to in Apos1olorum locum su.:cesserunt, tanquam ven pastores ass1~11a1os sihi greges; singuli sin.
gulos1 pascunt ct regunt, _ut ea<lcm a supremo et uni 1·ersali Pastore
asser~tur, .roboretur •K vmd1cetur, . sccun.dum illud sancti Gregorii
.\fagni: .\teus honor est. honC?r uni:~rsalis Ecdesi:ie. Meus honor
est fra.trum. meo.rum sol1<lus 1·1gor. . 1 um ego \'ere honoratus sum,
cum ~mgu!1s qu1busquc h1~nor dobm1s non negatur.
.
Nao podendo scn~o de.passagem tocar estas 9uestões histoncas, cfr. J1111gma1111, f>1ss. hrst. e.-.:les. vc:I. Ili p 2Jo e seg. D
5_medt, in period~co E~udes ,Re/1«•it•1tsl's, Juil. 187~; F. Clcrrl.·e,"'·n!
falsc Occrctal~, m re;1od. 171e .~011}/z• march. t~81; Palmieri, th.
2?. Sobre a or!l!c1.n . d esta ~ollccçao escreveu erudictamente P.
Fo1~rmer, De 1 ~rigmc des l<ausscs J)l:crétales, f:Ongl'à scientif
abnl 1888, Paris, \'OL li, p. 403 e seg.
.,
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de ria acontecer que regras intcir<imcnte noyas: qt~c. dcs.. em costumes .por. .dlargo
tnnss
d .. tempo recebidos, tossem
eitas com tanta lac1 11 a e ~
acc Logo 0 auctor d'csta collecç~o não introd~ziu nova
. · 11·03 mas sómente expôz d um modo mais claro os
d lSClp
•
ºá
. ºd os ~ usa d o.s
· · ios' de < direito ccclcs1asttco,
J• a d m1tt1
prmcipt.ica
e
eis
a
razão
porque
a
sua
obra
foi receh1na pra •,
. da quasi sem nenhuma oppos1çao.

Art. 11. Doa Biapoa

Como se provou no capitulo prim_eiro (n. 40.e
·; ('h
scgg.,
' 1·"1·sto constituiu dl·
. tal maneira a Egre1a
p ·
· ·1 ..,.l,c• "L su11rcma se )Untassem outros astoquc í. '-« T~ •
, • •
• • · ,
dº
• LI., ensmassem e ~ovcrnctsscm os fieis
1sper
rc:-. q e
·
'd f. · d.
·
sos aos quaes, com<.? l' sah1 o, o1 ito na pesso.t
dos' Apostolos: «cns111ae todas as gent~sn; e «tud.o
aquillo que ligardes sobr~ a terra,. ~er~ tam~em h=
uado nos e cus.,. 1 Ag< ira \ ,unos a 'c_r como e_ cxer
~·d0 aquclle 11oder cntrcglle por Chnsto aos bispos;
umas estes podemos (ons1·Jera 1-os quer cm separa. do quer colíegial111e11te.
J. Do poder dos bispos t'Jm~dos singularmente~
20 s. Tracta-se do poder, não de ordem, mas
. ....

-·~~~~\! omncs gentes; 4umkumqL1e ligaveritis super terram

. ..
.
L< b
2 Bo11ix. de l·:pis..:opo, Pans11s, iH7.J' vol. 1' p. 1; ::rm_ 3e0 h "t ·, .. 1·; e scf;.· llntg«re, n. 4X e seg . ; Pescl1, 11 . 43 e
cht, 0 ~ t:i~ '~s-f<»ram ..:hlmiados l"ff varios !lºf!lCS: succes~ore~ e
seg · Jos .l postolos, hicnm:has,_ isto ' .> .l'r111c1pes sagrado:., prm~.lhos do ·povo prin.:ipcs du Ei;r~ia, prctc1tos, p_ropost~s, pres1denL1pe~ ector~s juiics, Jignos, v1~anos d': Chnsto, an1os da Egre~es, rnspt es e p' rehdos etc. Bispo quer J1zer o mesmo quer s_upeJa 11as or ·
·
· · ?S pagaos,
·' d ·n·le e d' este ' nome se serviam
Jª
v, g1.· em 1....'1cero
ritvi{ F • ad Atticum) : "Vult Pompe1us me esse quem tota hac
(1.
• 0 ~~· et maritima ora haheant episco~um, ad qu~~ delectus
Campa t 11.. stimma deferatur». Cfr. ,\f.7111ach111s, De or1gm1bus et an~
et· nego
· o b ; ct·t · p . -..• 6· Aqui
.
· ihus• christianis lih. 1, p. 1, c. 4; R 0~1x,
ti~mta~re~es alavras 1podemos fallar J?s ~1spos; e aos Canomstas
~og~m toca <kscrevcr por meu do os direitos e deveres do muous
cp1scopal.
, ··t lii<atum ct in ,·oclis.

c1

t

de jurisdicção que abrange o direito de ensinar e

de gm er11ar.
1

E na \·erdade,

st•

st~ considerar a extensão terri-

lorial da j urisdi~çã,, cpis(;opal, deve dizer-se que es-

ta não se estende <i Egrcja universa~ mas está (O arctada dentro dos limites assignalados a cada um,
como se insinua na Escriptura (acima, n. 58) e ensina a tradicção unanime, porisso o VaJicano (1. e.,
e. 3) diz a respeito d'ellcs: "Os bispos que, .postos
.pelo Espírito Santo, succcdcram cm logar dos
· Apostolos, apasl°('lltam e governam, como verdadeiros pastores, os rebanhos ljlle lhes estão assij.rna/ados, a cada um os seus . .... •
Comtudo qualquer hispo tem jurisdicção orJi11ana, por força do seu otticio, sobre todos os que
. moram, quer sai..:crdoks, quer fil'is, Jentrn dos limites da sua dio(l'sc; L' por isso, é 11erdadeiro pa...tnr d'almas, como diz o Vatica110 (1.
e.\
\
0
206. 1. O hispo npas(cnta o seu rchnnho e11si11a11do, e com aucloridade, por força da missão
que recebeu de Christo; o objccto d'estc magistc·rio é o mesmo, guardada a devida proporção, que
-o objccto do magistcrio de Romano Pontiffce, a
saber, a divina Hcnda..;iío e <is coisas que tem connexão com clla.
Logo o bispo poJe prescrever erros, condemnar os livros que o:-. contem e prohihil-os. Porem
sómente dentro <lo ambito da sua diocese; e tambem prevaleceu o costume de, nas controvcrsias
sobre materias de fr;, de maior ponderação e diffi/

1
Episcopt, qni positi a Spiritu santo in Apostolorull'I locum successerunt, tanquam vcri pastores assignatos sibi greges.
si11guli sú1gulos, pascunt et rcgunt .• . Os testemunhos dos Padres
e dos Concílios sohre a limitação da jurisJicção episcopal assignalada aos Jogares colligiu-os Bolgeni, l'Episcopato, cap. 6, a. 3, n.
236e~eg.: ..:f. Bouix, oh. cit. vol. 1, fl · 49 e scg.

http://www.obrascatolicas.com

CAPITULO 11
T>A CONSTITUIÇÁO Hll!RARt:HlC1\ l>A EORl!.IA

culdade, ser a questão levada ao S Pontifice ou ao
concilio ccomcnico, antes de ser resolvida por qualquer bispo; porquanto, d'este modo, melhor se precavê o erro.
Porquanto cada um dos bispos de per si não
são infalliveis, como todos concedem e consta da
cxperiencia; porquanto muitos teem cahido em hercsja, como Paulo Samosatcno, Nestorio, e não
poucos bispos Arianos.
Comtudo, devem ser considerados como mestres authcnticos e juizes da fé, e dc\·c presumir-se
que dles ensinam a verdadeira doutrina, emquanto se não provar o contrario.
Porém, se suq.~irem duvidas sobre a sua f~, não
são os suhditos 4ut· devem julgai-os, mas o S. Pontiticc, pois é d'este que dependem e não dos outros.
207. :.!."' <) bispo governa todos os fieis do seu
territorio, quer no fc)ro interno quer no externo,
por isso pode fazer leis sobre coisas que pertencem á fé, ao culto e é.Í disciplina; julgar em primeira instaricia e punir os delinquentes com penas canonicas, como mais largamente se expõe no direi-

to canonico.
Deve notar-se que no exercício do poder, quer
de ensi11ar, quer de go11er11ar, o Bispo deve obrar
dcpcndcntcmentc do S. Pontífice e da lei commum
da Egrcja, de maneira que nada pode determinar que
seja contrario {1 decisão Ja auctoridade suprema;
nada contra o rcgimen geral da Egreja; e até, mesmo dentro dos limites dos proprio territorio, o seu
poder pode ser coarctndo por meio de reservas do ·
~- Pontificc, quando jul~ar isto conveniente.
E' claro em vista do que dissemos sobre o Romano Pontífice.

317

208. 3.c Aqui e o logar de cxpôr a cdebrc
questão por tanto tempo agitadu, • e que ainda não
foi resolvida: se a jurisdic\,'.ão dos bispos procede
jmmediatamentc de Deus, ou immediatamentc do
S. Pontitice, e mediatamente de Deus.
A jurisdic..:~ã'? dos ~ispos é ordinaria e propriamente sua: por isso disseram alguns que clla vem
immediatamcntc .de Deus pda consagração. Por
outro lado, a mesma jurisdic~üo depende do Pontifice no seu exen.:icio: e d'aqui julgaram outros
que se podia concluir que ella é conferida immediatamentc pelo S. Pontificc.
(A) Os defonsorc!i da primeira opini~i.o, como

Francisco de Victuria, A.ffcmso de Lastro, Jrasque'
dizem que a jurisdicção acompanha o caracter
episcopal e que porisso vem immcdiatamcntc Deus,
assim como tamhcm o poder de ordem; porem que
elle fica in suspe11so, até que seja designada a diocese; assim como o poder de ministrar o sacramento da penitencia e, na verdade, conferido ao presbytero na propria ordena~ão 1 mas não pode ser cxen:iJo emquanto lhes não fon:m designados os subditos.
Tiram argumentos da Escriptura, onde os hispos se
dizem postos pelo Espírito Santo para reger a Egrcja de Deus; além d"istn ns Apostolos foram enviados immediatamcntc por Christo; Jogo tambcm
os seus successorcs ; da ];·adiccão: são muitos os
Padres que dizem que os bisp'os são constituidos
por divina ordenação para governar a Egrcja de
- - , Sobr-;; esta questão houve caloros:is disputas no Con.::.
Tride11t .. como se ;iod_e v;r cm P~lla111â11i, Hist. Cone. Trid. l.
XVIJI, .::ap. XIV-~\ I; l_1fi. XIX, .::e . V1, VJI, XV. Para solução mais
larga d'esta qucstao, vc. alem Jos th_cologos citados, os Canonistas,
v. g. ~rbosa, De o~c10 et i:'O~· cp1scopi, part. f, lit. 1, .::. 1 ; Corg_ne, Defen~e Jcs drous dcs cv~que; Munarelli, Origine de la jur~d. Jes _Evequcs; Bou1x. ob. c1~: vai,. 1, P: 54: Cavag11is, Jnstit. jur1s pubh.;:1 ccdcs., Romac, eJ . .1•, 18~, ltb. II, n. 53 e seg .
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Deus: da ratãu theulugica: se us bispos recebem a
jurisdic~ão do S. Pontificc, a sua auctoridadc é meramente humana.
(8) Segundo os patronos da ultima opinião, o
poder de ordem é não só distincto, mas tambem
separavel do poder de jurisdiq:ão, havendo de factc
homens que tcem uma sem a outra.
E na verdade, a ordenação ~piscopal confere
algum habito para a jurisdicção,_ mas não a j~ris
dicção actual. Porem esta contere-a o Ponttfice,
não como coisa sua, mas cm nome de Christo.
Além J'isto é ohrigado a transmittir aos bispos
esta auctoridadc que para clles lhe foi confiada por
Christo, de maneira que rnio é livre cm rctcl-a panr
si mesmo . Est<i sq.~unda opini<fo, diz làvag11is,.· e
agorn commum e certa .
Porquanto, segundo a EsL"riptura, como dia é
interpretada pelos SS. Padres, as chaves foram
L"onfiadas a Pedro alim de, d'ellc e por elle, serem
conimunicadas aos hispns; logo os bispos recebem
o poder das chaves ou a jurisdicção do successor
de Pedro.
Além d'isto, é u:rto, que o hispo não ten1 jurisJic~ão, logo depois 4ue foi consagrado, mas só-,
mente quando o Pontifü:c lhe designa a diocese.
Alp;umas vezes perde-se a j urisdiL"ç<ío, sem se perder
o ~:arnLter episcopal.
Posto que a i.:onsa~raçá11 seja valida entre os
schismaticos, é todavia nulla a jurisdicção por isso
que não recebem do Pontífice Romano. Por isso
para se conferir a jurisdicçúo sempre se requer acto
pon tificio.
Porém se se supposer que a jurisdicção é immcdiatmncntc Lonfcrida pelo Papa no sentido al."ima declarado, tudn tem uma cxplica~áo facil e sim~

a

pies. Porquanto assim se cntcnJe J'
. .
a auctoridade dos b1·s11os e· ord1~11 l~ma pd~rt~, tJUC
,
·
· · ·
ana e 1v111a e
d out.ra part_:, que nüo ha nenhuma jurisdic~ão 'na
Egre1a, senao dependentemente do Pontitke Romano.
Por outro lado, são faccis de resolvei· o ·1
t
d
. .
:-- • rgumen os a primeira opiniê.'ío a saber os bisj)O ...'
' ·
s sao
p ostos p ·lo E · · '
.. .
_e
s~m~o Sant.o, mas mediante o Pontífice' a sua auuondadc e de direito di'vinu 1)
- d
d d r
.
. orquc
~a~ bep_en e a ~vrc eleição do S. Pontificc const1tuJr 1spos ou nao · mas é obriga· d .
t.
d
· d" ·
'
·
o, por orça 0
prec.e1to tvmo, a esta bclcccr hispos l)ara 'Ove ..
as dioceses.
g
rnm
Seja qual frk a opiniüo que se csLolha, sem 1r .
deveremos ter 11or sci•ttrci 11 s seJ•ti 1·111 .
·
1 e
.
•
r>
· · r>
cs ponlos:
. ~1) ql!~ .ºs. bispos_ nt"io süo meros dclq~ados J,'
~: I_ ont1~11.,;c, 1.,;omo. sao, ~·. gr., os legados apostuh1.,;o~ º?s Jogares. das missões, mas o seu poder e
ordmano e propno. Além J'isto aqlJ 11
d
d.
·
· '
e e po cr ormano nao póde limitar-se de maneira nuc •lt ~ .
• . • iasi
se torne um poder vão. afi 1- ·
,
.. ,
.
• ~>r zurz o grau episcopal
nao .pode
ser
dbol1Jo
na
f
"rcJ·a
po
.
.
.
•
'l"l
,
r isso mesmo
que foi. estabele\.:1Jo
pelo mesmo Chr·
·t . . L~ •
.
, .
. _
. .
,
IS 0 1 t: d cg1 l'Ja por rnstlllll\él<~ d1n1w deve ser regularmente "overnada pelos h1spos .
~

. (t) p?!. outr.o lé.ldo, o poder episcopal depende
do PontJtllc,. arnJa mesmo llllc frira immcdialé.1mentc conferido por Deus ••ucr 11 ) .
• ·
. .
' ,
• seu e."Cerczcm
porque, p~~ ser hmuado_, amplificado ou tirad~
totalmcn
te n .um caso. part1 ...·t1 lar·• qu e·r cm
. rasao
. - uo
.1
.
SU!Jezlo que e dctermmado pelo s Po. t"fi . .
·
- d
.
·
n 1 JLC , quer
em rasao o termo ' isto é· ' dn· J)º''º que d eve ser
governa do.
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II. Do poder dos bispos collegialmente
tomados
:\'este ponto púdem ser considerados ou dispersos pelo orbe ou reunidos cm Concilio.
:wq. 1 ." Os bispos dúpersos pelo orbe, considcrados éollegialmentc, ou cmquanto formam umcollegio ou corpo moral, n;.io gosam de nenhuma prcrogativa especial no rcgimcn, mas sim no ensino;
porque então, postas umas certas condiçôes, são
infallivcis.
711ese : Os bispos dispersos pelo orbe, 111as for-

111ando um corpo moral com o ponfi/lce, são infalliveis em propor a aoufritra ae <SJ,risfo.
Prova-se pela h"scriptura. Christo mandou aos
Apostolos e os seus succcssorcs que vão pelo numdo inteiro e prégucm o Evangelho, e promette-lhes
que ha-de estar com cites, de maneira que os fieis
são obrigados a dar-lhes o seu assentimento: «quem
não crêr será condcmnado11 1.
· E, na verdade, aqnella assistcncia especial importa infallihilidade (acima, n. 45); a qual sendo
promettida ao collegio dos Apostolas, deve acharse nos bispos que ensinam por todo o mundo, segundo o preceito de <:hristo <acima, n. 53 e seg.)
Pela 'fradição. I·:m todos os Padres é signal
de erro o separar-se qu<1lquer da doutrina que é
seguida na Egreja universal e é ensinada pela succcssão dos pastores (acima in 60 e seg.) 1\os concilios foi sempre considerado como argumento deti nitivo a fé commum que seguem os pastores dispersos pela Egreja. Por isso o Concilio Vatican<J
estabeleceu (Constit. 11 e. ] , : «Devem ser cridas
com fé divina e catholica todas as c01sas que se
1

Qui non crcJiJcrit, rnnJcmnaliitur.

conteem na palavra de Deus escrif)ta ou ensinada e
~
'
que sao
propostas pe 1a Egrcja, quer por juizo solcmne, . q~1cr pelo magisterio ordi11ario e infal/ivcl,
como divmamcntc rcveladasn 1 .
E na verdade o magistcrio ordinario e universal não é outra coisa mais que a auctoridade dos
bispos dispersos. Porem o corpo dos pastores comprehendt: o Summo Pontífice t: 1 sendo este infallivel1 tambem por este lado o corpo dos pastores
não póde errar.
·
Pela rasão theologica. Nüo obsta,ntc, absolutamente foliando, a verdadeirn doutrina poder conservar-se sc'>111cnlc pela infollibilidaJe do Pontifü:e Romano, todavia isto seria mais difficil; pois
podia acontecer, que at~ mesmo rnío errando a Cabe~a, errassem todavia os membros, porque vivendo longe do u:ntro da Egrt:ja 1 nfü1 ouviriam suffic_ienlc_men~e ~· ~-~·>z do Pastor, o que seria contrario lÍ mdcfect1b1hdade da I·:~reja e ü sua catholicidaJe. Por i.s~o ha a !llesma ras<io para ser ~onfcri
do um auxilio cspccrnl aos bispos e para a instituiç<io de pastores quc1 sob a direcç<io do supremo
P.onti~ice'._ govcrncn~ com au.ctoridadc propria e ordmana. :\enhuma d estas coisas é absolutamente necessaria, porém uma e outra são muito convenientes.
2 1 o. Dize-se bispos formando um corpo moral,
porque as promt:ssas de Christo dizem respeito ao
collegio dos Apostolos, e na verdade com S. Pontifice, por~ue é .ca_b~~a do corpo, e por isso mesmo
º.corpo nao ex1stma sem cllc. Por isso quacsquer
bispos que se separam do Pontífice H.omano, já não
1

F~Jc divin;i ct L<1t~olicà ea omnia ..:redenda sun:t, quae in

vcrho !)c1. synpto vel trad1to contincntur, ct ah Ecclcsi<i sive ~ 0 ..
kmrn .1~1d1·:10 s1·:.c ordm,7no l'I 111111•crs,1(i magistc·rin tJnquam .JiYinlt11:> re1 i.:Lttil. cTc1knda prnponuntur.
·
Thcolo~1a Voi;mauc·a·- Vol. 2.•
21
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tcem parte no privilegio da infallibilidadt!, por isso
que e:ltáo separados da c;ibeça. Porém a união existe, quando os bispos dispersos pelo orbe ensinam
o yue ensina o S. Pontitl(c, ou sabendo-o cllc e não
contradizendo.
Mas o que succcJcria se a maior parte dos pastores discordassem do Pontiticc Romano'.' ~'este
caso a verJaJc estaria seguramente com o Pontifice, por isso que elle é pessoalmente infallivcl.
Mas pódc, porventura, dar-se uma tal hypothesc :• Os bispos m\o são infollivcis senão estiverem
llnidos ao pontifo.:c Hnmano, mas poderá acontecer que a maior parll' se sl'pare d'ellc !' Os theologos disputam sobrL' esll' l'Ollhl 1; parece 4ue se deve responder ncgati\'<.lllH.'nll'.
Porquanto Christo prnmetteu a ºinfallibilidade
~l Pcdrn, cm separado, e aos Apostolos collcgialmcnte; e, na verdade, se ha infallibilidadc n'tlma e
outra parte, não p<'lde haver nenhuma divisão, porque a verdade, é uma ; nem facilmente se entende
o que Christo tenha promcttido ao collegio dos
Apostolos, a não ser a infollibilidade, por força da
qual nuncn se separarão, como o corpo, da caheça,
isto é 1 de Pedro.
Por isso rare(e que deve dizer-se que o corpo
dos hispos sempre ensina a ,·crdadc por virtude de
pri,·ikt:i<> cs11elial c ljlll' ~1>sa de infollihilidadc disli11cta Ja inlullibilidade d1 • ~. l'ontiticc, apesar de
11ão ser scparnda d'ella, cmquanto que não são infalliveis senão unidos com clle; porém ficam unidos 1wccisaml'11te por cnusa lf'csta infallibilidade
1 ,\/clcliior Cmws, de l11cis, th . 1. V, apud Jfig11e, vol. I, p.
Al11n.1rt'/li, Jc au,·torit;1tc R. Pont . in Cone. gcn., t. 1, p.
50-61 ; Batl('rini. de 1'0testatl' S l'ontifüis . .::. li, ~ 2, apud Aligne
lfl,_12•q ; Sd1r.i.icr,do.: llnitatc H<im.,\·ol . II,r. 313; Brul(ere:
n . .'2.
3 ~~ ;

323

que os cunsen·a na , verdade: porquanto aquillo
que o Pontificc ensina como dc fé, ensina-o cgualmcntc o corpo dos bispos, e viLe-vcrsa.
:! . "

Dus Coucilios

1

'.! 1 1. Concilio cm 14cral é a reunião legitima Jos
Pastores da Egrcja, afim de julgar ou decidir sobre
doutrina ou disLiplina ccdcsiastica: diz-se provincial, se n 'elle se reunem os bispos d' uma provinda;
nacional l.JUHndo os bispos J'um reino ou nação se
reunem junctamente; geral ou ccumenico (da palavra grc~a ... ,/ix1.::2"v'J: terra hahitad;,1) quando alli
estü representada a Egrcja 1111Í\'ersal 1 com approvacão do Pontilk:e. Aqui tral1a-sc s1 '1mc11lc d'cstc ulti~10~ 4ue pilde d1annr-sc rcuniüo da Egr~.1 docente.
~ 1 2 . (A) Cmrdiçâes requeridas para u concilio
ecumemco.
(B) Quanto ü co11voc,1ção. <>direito de ..:onH,~<~r
concilio
ccumcni..:o pertence sómente ao Pont1h0
cc, porque sú elle tem poder sobre os outros bispos e é cabeça da Egreja doc~ntc; póde co~ltudo
(Otnmcttcr a outros este nc~O("IO: v. gr. aos imperadores christãos, para que a convo...:ação seja mais
cfficaz; püde lambem, se a (onvocaçáo do Concilio jú foi feita por outros, ractilical-a. Isto mesmo
confirma-se pela historia: por 4uanto todos os concílios gcracs foram conYocados pelo PontÍIÍ(t! ou por
seu 1.·onsen timcn to
Ninguem nega istn quanto aos ConLilios realisados no Oriente; por quanto, segundo o attcsta
0 VI Cone. ccumcnico 1\ o Niccno foi convocado

· - ---.--Jie//arm., de Concil. ct Eccks. liv. 1 et li; Regnier, ed.
Mihnc, p. ) 5o e seg . ; lfrf1•1t:. Histoire ..dcs Cone lntr.od~ct ; Bruuerc, n . 5.1 e seg . ; Mcl'íjf'1"1. n. 101•1 e se~ . ; Palmrcn , th . 2R;
Prsch. n. ~~ 1 e -,e.::.; Tcpt'. n . i'10S e scg.; H ·;1!11crs, n . '! 1; e sq.:.
~ ,\,·1. XYlll, s.:rm <ic:dam. ;1p. H.1rd11111. vol. lll, r· q 18.
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j á por Constantino, ji~ pelo Papa Silvest~e; o Concilio Constanlinopl. 1 to1 convocado pelo imperador
Theodosio, mas sómente com appr~vação do Papa
Damaso é que se tornou. ~curnemco. Do m:smo
modo 0 Cone. Ephesi110 to1 convocado por 1 hcodosio Junior, mas com consentimento do Papa Celestino· e assim os demais.
De~em porém ser convocados para o Conci~io
como jui r_cs da fé t~dos os que receberam de Chns~
a missão de cns111ar e governar, a saber: todos
10
os bispos ordenado~ que tec~1 jurisdi~ção; e. até
mesmo, segundo muitos, os h1~pos ele1_to~ e _arn_?a
não consagrados, que já obt1v~ram J~nsdtcçao.
Ouanto aos bispos tit11/arcs (ou m partibus InfideJ~1111 com<> ~u tr · (ira eram e ha ma dos), controverte-se.
Vaticano foram admittidos, permanecendo
todavia de pé a quesl<-to de d~reit.o. Po_rém segundo 0 costume e o direi to eccles1ast1co, sao convocados os CarJcacs, aind<.1 mesmo que não sejam his1,, is, os (icracs das <>rdcns •:eli~iosas e 1os Abbades
LJUe gosam jurisdic\ã11 1..1uas1 ep~scopa~ .•
21 3. lb'i Quanto ú celebraçao, o direito de presidir ao C ., ccumeníco comp.ete sómente ao .P. R~
mano, porque só elle é supenor a .todos os bispos·.
Nào se reljuer 1..1ue todos os bispos do orbe ca-

'º (:.

1 :\iio ·; Ícvcm ser con\·o.:ados <h .simplc~ ~a..:cr~ot~s ou paro.:hos porque a jurisdicc:•-10 ~1uc lhe l<~I contenda nao 1r:icerra o
pnJ..:r de fa1.cr leis 011exercer1u11.(h no t11ro e\ terno; por ISS? nun.. 1· .
. 1n ·11 ·,111" <nmo d<'/i1111·11tcs nu lcslc1111111/i.1s dcft·. mas
, ,, or.11 11 .1• 11 1 ·•
·
I· ·
1
sóment.: para at1\iliar nu rcprc~~ntar os ~1spos, e . to~ ~onJemnat a
... om<, faba, 1<.:mcr<1na e ''il" .:rs1v;i, <1 J• 111trma do ~ynodo Prslo·
rensc «pela qt1al o~ 1•.tr(H.:hos ou outros saccrdolés sao declar~d~s
· unct~mente com o bispo, ju1 zcs. 'l.1 fc, e simultaneamente se 1~s1
~ua , que 0 juizu na s .:ausas de l<: lhe~. c.o mpcte por ser rece:b1do
pela onlenacão,, (..\p. Dc11p11g., n · 1.>i.l _
_.
i Assim 110 i\i.:acno; cm nome d_o Ponttfice_ rrn:=s1d1am os seus
lcL:adns Jlo:.io, Vidol', Viccntl': nn Lphcstno, 1,ynl1rJ Alex. como
Je~;ido das~ Apmtoli,·a ; no e :h;ih.c.l1111cmc:, l';1:,(h;.1,111u e ' .U(C11·
(jo cn\'ia,\o> c'r•eê1al11v~ntc l'' 'r l .t: •"' ·

'.h~

tholico se reunem simultaneamente: porque isto e
moralmente impns..,ivcl; mas é hastantc que, mnralme11tc falland11. tnJ:i Egreja l'steja representada
A -;sim no ( :011l·i 1i1' de Nicêa estavam presente., 3 1 8
hispos, a maior parte Jn.., quacs eram orientacs ~
mas apc::;ar de ho'.1\·cr alli pouL·o::; liispos occidentacs,
tudaYia n Concilio foi L"onsiLkrndo L"nmo ecumerncn.
.
Por isso se se <ichnrcm pn·:-:cntcs a maior parte
dos hispos, o Concilio sl'rÜ n·rJaJciramcntc uma
rcuniiio da l·:greja docente, morallllL'llte foliando
(suppon<lo com tudo a presen~;a do S. Pontificc ou
dos seus lcgadus), e n'cstc L·aso <Is suas dccis<ks
serão certamente deü.;ôcs do corpo dos pastores.
Porém, se apL·nas se reunir um numero relativamente pequeno dL: bispos, n 'este caso ainda assim o concilio scní univcr ...;al, com tanto que possa dizer-se que toda a l·:~rcja esl;í representada por
pastores que vieram de todas as partes, moralmente foliando. Porém n'este caso as suas decisões não
poderão dizer-se verdadeiramente· ccumenicas, se
não consta que os bispos presentes representam
verdade~ramcnte os que estão ausentes: e exprimem
o seu ju1zo e vontade, ao menos ímpfü.:itamente.
E, na verdade, quando o Papa dér a sua sanccão
a estas decisões., scr<io infalliveis 1 mas súmcn,
te cm quanto decisôcs papacs; pois não são ccumenicas se procederem sómente da menor parte
do legitimo corpo episcopal.
Não se requer que todos os bispos que se reuniram approvem unanimemente, por quanto em muitos
concilios, os bispos foram discordantes. No Concilio de Nicêa dois bispos não quizeram subscrever, outros, principalmente os Eusebianos, só subscreveram por medo do imperador; no concilio Tri-
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de11/i11u o dt.~rcto sobrl' a i1walidade dos matrimonios
clandestinos não agradou a cincoenta Padres; no
Vaticano, quando se tradou de defender a infallibilidadc do Romano Pontificc, dois bispos disseram non placet, e outros cincocnta e cinco escreveram que não assistirão ü sessão publica, para não
serem obrigados a dar o mesmo voto 1•
Comtudo n'l'slcs e n'outros casos semelhantes,
as Jcfini\ôes foram rccchidas como infallivcis. E
na Vl'rdadc, Sl' hou\'cr discordancia será infollivel
a parte dos bispos yue adherir ao S. Pontífice,
sendo ellc a cahe~a da !·:~reja e não podendv errar.
'.2 14. (C) () l :oncilio não é verdadeiramente ccum·enico sem a co11/irmaçâo do S. Ponlifice; porquanto é ecumcnico l'lll tanto quanto representa a
Egreja universal; mas <1 Concilio sem a approva~ão
do Papa nãCJ reprcsc11la a Egrcja universal, sendo
um corpo sem cabc'r·a. Por outro lado ao collegio
dos Apostolo~ foi promcttida a infallibilidade, cm
yuanto permanece unido ü cabc\a e lhe obedece.
Porisso o .1..Vice110 pediu e obteve a contirma~ão
do Papa Sylvestrc; Damaso i,.;onfirmou cgualmente
o segundo Concilio ; o terceiro synodo escreveu a
Celestino com o fim Jc obter a sua approvação.
E pelo contrario, alguns condlios foram reprovados pelo Pontífice Homano; como o C. Arzmi11e11se,, apesar de ser assistido por Goo bispos; o
Ephesino II etL·., e todos estes L"<irecem de auctoridade. Porem outros foram cm parte approvados e
cm parte reprovados.
E assim no Conl'.ilio 1V, S. Leão approvou as
coisas que diziam respeito á fé, mas não as coisas
que foram decretadas sobre a prerogativas da sé
1

Cf. Act,1 Co11c. l'aticani, cd. Lac,, pp, 487, 494.

Constantinopolitana; e na verdade; sómente_ obtiveram força e auctoridadc as c01sas que toram
confirmadas.
Logo requer-se a umfirmação do ~apa.
Porém esta pode ser dada de varn~s. modos,
pronunciando a sentença no mesmo Conc1ho, 9uando 0 Pontífice preside pessoal!nente, (~li enviando
legados aos quacs se dá~ ;~s tnstn~cçoes sohrc ac;
coisas L)lll' devem ser .deJm1Jas 1,e 11 este cas<~ a confirmação niío scrú \'ahda, se os lcgad~>s s~ nao conformassem com as instrucl.,'.C>es recebidas); ou confirmando positivamente os decretos que lhe toram
transmitlidos, ou rn·cb~nd• >-<'~e pr.( >m~1l.ga11do-os ..
21 5. (8) J)a a11clondade do Co11crlw cwmcmco. 0 co~K~lio ecumenico é infollivd lquando define doutrina de f(· rn1 de costumes: soire este ponto não ha JuviJa 11cnliuma, attcndcndo ao que
acima dissemos.
Porquanto alli sL' unem simL~ltanea~entc os
pastores. da Egrcja, ~s h!spns e o S. ~1<~nt~.h~c: _p~r
L°Onsegumtc, se na LgrcJ<.I ha algum.t mt<1lhh1hJ.1de, sem JuviJa nen_huma que deve encontrar-se
.
.
110 Concilio ecumen1co.
Porisso S. Athanasio escreve a respeito do p_nmciro svnodo: 1 «a palavra do Senhor pronunciada pelo. Synodo ccumenic.n de Nicêa pcrmal1L'CC
para sempr~11; S. f,eão a!tirma clar:1m~~1~e ~1.ue <~s
coisas que toram dctcrmmadas no Cun~1ho CLUlllcnico não podem ser postas cm duvida, porque
Deu~ as ,~firmou com assentime11to irr.e~ractai•el)). 2 ~
E por isso com verdade os Co1~C1hos e.cumerncos anathcmatisaram aquelles que contradissessem
------;-~~~~ini i•erbum per cccum<!nicam Synodum ~icacnam
p

rolatum in aeten111111 ma11et._ S. At11a11, !FP· ad Afr. n. 2.
2
Jrn•tractabili finnav1t ,15se11s11. S. Leo, Ep. 120, e.
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os seus decretos, por,1uc não duvidavam da ~ua
infr1Hibilidndc. 1
J)os princ1p1os acima t·x.po~tos, já pode resol, ·d - -;l' a ~ue..,tií1 >, s<· o ( :0111.:ilif1 está ai::ima do Papa. Se por Co111.:ilio st· entende a reunião Jo:,; bispos, ~cm o S . Pontilkc, Lertamente que é inferior
ao Papa; porque o corpo não está acima da cahcça, mas é por clla regido e governado. Alem d'isto
0 S . Pontificc recebeu o munus de confirmar os
irmãos; e cllc mesmo por ninguem é confirmado.
Porém se por Conólio se entendem todos os
hispos com o Papa~ e se peq~unta se o Papa com
os hispos, é superior sú ao Papa 1 deve responder-se negativamente, porque, sendo suprema a
auctoridadc do S. Pontilice, sendo clle infallivcl em
ensinar e gosando omnimodamente do poder universal cm governar, a presença dos bispos nada
lhe pode acrescentar, a não se dizer que n'cstc caso as dccist>es são infallin·is por um duplo motivo,
porem na infollibilidade não ha graus.
Porisso o S. Pontifü:e pode derogar os decretos disciplinares do concilio (01110 propriamente
os seus.
Eis a razão porque foi por muitas vezes reprovada, e no Vaticano t inteiramente condcmnaJa, a appellal,'.Jo da de(isão Jo Papa para o Concilio geral. Porisso que isto equivale a negar a au-

ct~ridade supr~·mu Jo Po11tifü.:e 1 suppondo que
existe outra maior.
2 1 ti. (C) Da 11/ilidade dos Co11cilios !{t'rat!s. Niío
são ~bsolutamcnte llcl..'l's~arios; p11rquanto 0 S
Pont1fice possue plena aul'.toridadc para i:ondcmnar os erros, para fazer leis l' definir do~mas. São
comtudo Jc granLle utilidade:
(~) Por q:1a11to l; de maximo auxilio para o S
Pont1fü:e o 111formar-sc Ja mente dos bispos e receber os seus conselhos'. para 1..:onhcccr a Joutrina
revelada; 1 e na Yerdadc elle n;\o L' inspirado, nem
recebe revelaL·ã<~, mas é -;1'1mente preservado do
erro quando det111e; porem, para conhecer a \'crdade, deve empregar os meios humanos .
(•) Em matcrias de disciplina o meio etticacissi~10 para disccrn.ir.quacs as disposil,'.f>cs mais apropriadas para corrigir os abusos ou promover a virllH.Jc, é na verdade <> C• 11h:ilio do.-> pus tores, que
mcl~or ~onh~cem ..is ncct·s~idndes das varias partes
da J<.grc1a. E tambcm muitas vezes o unico meio
cfficaz para harmonisar as disc.:cnc;ões, sendo mais
facilmente acccitas as coisas que foram decretadas
por conselho commum.
(C) Não obstante a aul'torídadc do Concilio ser
essencialmente a mesma que a do Pontificc todavia
na dc~isáo do Conl..'ilio ecumcnico, ha algt'1ma coisa mms sokmnc~ c l}llc apresenta maior auctoridade humana~ emquanto procede da reunião de homens cxcellcntes pela sua santidade e doutrina cujo testemunho unido pode ter grande força ~ara
convencer os homens, que não sc moveriam tão
facilmente só pela auctoridade do S. Pontífice.

1
E porisso . :· ,fr /•; yuc os Con.:ilios c.·omcnicos são inf::illivei.; quando <lcfincm doutrina _de te e ilc costumes; porquanto,
posto que.! esta YcnlaJe nunca. 101 ~xpii~ita111e11te d~fini~a, é ~ujfi
cie11te_me11te pr~posta pelo •!1:~g1stcr10 uni.l'crs:1l. e ordmano da Egr~
ja e 101 1mphc1tame11te Jef1111,la pelos Conc1hos que anathemau sam os que contradicerem :is suas detinicões.
2
«Quare a rccto \'Critatis tramits àherrant qui affirmant liccre ah judi..:iis Romanorum Pontificum ad cccurr.enicum Concilium tanquam ad auctoricatcm Rom. Pontitice superiorcm appellaren (V,7tic. !. e ., e. :1).

1

.
_
J\ão _i:: _per~11ic1~~0 conclyir J'a~~i quc:, os Bispos no Concilio sao mero, (;on,,el.hc1ros do S: Pontttice; sao verdadeiros juízes
e go~am de 111falhbll1Jndc propr1:1, apesar de não separada, como
se cl1s~c .
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Art. Ili. Doa membros da Egreja 1
2

17. Depois do que fica dito sobre os preladm

da Egrcja, ou. dos que gosam do poder de ensinar
e governar, é ncccssario que digamos algumas
poucas palavras .-.obre os subditos ou membros d<1
Egrcja.
N'estc ponto ha diversas opiniões entre os theolngos; po~·cm l'sta disLTepancia é antes quanto ao
modo de tallar do que ü propria doutrina, e nasce
de não se e11tc11dcr do mesmo modo o nome de
membros da Egreja .
Por isso mesmo, atim de evitar equívocos, exporemos r ." 1..p1aes lls 1.·ondi1.\'<"ícs para qualquer ser
membro da E~reja, e :..?.", por modo de corollario,
quaes stfo ou 11<ir1 os membros da Egreja em especial.
·

r.

Das condi::.:çôef; requeridas para ser membro
da Egreja

2 18. Jü provümos que a Egreja é uma sociedade visi\'cl, e cstahcl1x1:111os a distinccão entre corpo e alma da Egrcja .
'
E na verdade, ayui trncta-sc sómente dos que
pertencem ao corpo da Egreju. Além d'isso entre
os ~luc p~~tc~Kcm ü Egrcja, alguns participam com
n~ms perfc1~ao, outros com menos dos bens que ha
n clla. Aqui tracta-sc dos que act11a/me11te são, l'er~adeira e propriammte, 1111.:mhros da Egreja e por
isso a clla csUfo uniJo.s l..'.om vinculo externo.
Posto isto, requerem-se trcs condições para que
.

1

Be~/a,.m., de ~:oncil. ct Ec..:lcs., 1..111, e. 3 e seg.; Reg-

mer .• ed. M1[!11<!. p. !o<H .e se~ . '. Afurra_r, d1sp. III, vol. f, p. 143 e
~~g.; Br11trere, n. 8t1: l·.ra11r<•lm. th. 1.:.1 e seg.; MaTjella, n s90 ;
l esch, n. h8 e scg.; lh/mers, n. 38.S e seg.

qualquer seja actualmcntc membro da Egreja: 1 . º
fé recebi.da pelo haptismo e integralmente guardada; 2.º obediencia aos pastores legítimos; 3.º communhão canonica com a Egrcja.
219. Fé recebida pelo haptismo e integ.,-amen/e
guardada. Porquanto a Egrcja é uma sociedade
espiritual apoiad<i na reJ1e/ação, na qual porisso
mesmo ningnem pode entrar senão pela fé ou as-

sentimento firme <ÍS verdades rl'\'eladas por Deus .
Porrm esta fc infunde-se principalmente pelo
baptismo, por meio Jo qual se aperfci~t>a a nossa
união, não s1'> com ( :hristo, mas tamhem com o corpo de Christo, que e a l·:grcja.
Porisso uma e outra coisa foi pré~ada como
neccssaria pelo mesmo Senhor: "Prc~ac o Evangelho a toda a crcatura; ayucllc que crêr e fôr haptisado será salvo ... " • P1 irem a fr uma vez rccchida Jevc g11ardar-sl' integralmente: porisso se alguem renunciar intcgrnlmcntc ü fé, porisso mesmo
abandona a s<Kicdade dos fieis, ~Jll81ldo puhlirnmentc declarar que não quer ~·umprir ao mc11os
uma das condin;ócs nccessarias para a união com
a Egrcja.
220. 2." Obediencia aos IC!étimos pastores; porque, segundo o que fü:a dito, o deposito da fé foi
entregue, para por dles ser g11ardado, aos legítimos
pastores; Jc maneira que aquclle que puhli~amcntc
se recusar a ohcdt•(cr-lhcs, separa-se por si mesmo
da Egreja; porque a l·:r;reja foi fun<laJa sohre a pedra, isto l•, sobre Pedro e seus sul..'.ccssorcs, e por
isso aquclle que pertinaz e puhlicamcnte resiste ao
Romano Pontífice, por isso mesmo se separa do
fundamento que ( :hristo constituiu. Além d'isto o
1

Praedicatc cvangclium onmi crcaturae; qui credid erit et
salvu~ erit. . . ;\farc. xvr, 5-16.
.

bapli?.1t11sf11eril
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Pontífice Homano ~ cahc~a da Egreja ; na verdade
0 que não q11cr adhcrir visivelmente á cabeça, não
pode ser mcm~m 1 Jo u~rpo Ja ~greja .
.
'1.'2 1

:~ ." C11m1111111han ca11on1ca cum a

Egre1a .

Poryuanto, ~osa11Jo a Egrcja do poder judicial e
coercitivo, pode por algum tempo expulsar do seu
seio 11s ljlle ~; e tornaram réo:-:; de graves crimes. O-' este poder usou Paulo contra o incestuoso que cxcommungou, entregando-o a Satanaz; 1 do mesmo
poder usou eguahm.·nte a l·:grcja, fulminando ~:om
a11al'1<!mas os hcn.·jcs, os schismaticos e outros réos
de graves crimes. J·: na verdade, aqucllcs que por
esta maneira s;ío excommungados, são dircctamentc privados da commu11iG11;ão externa com a sociedade i•isil'el instituiJa por Christo, e tambem indircctamcnte J'aquelles bens espirituaes que n'ella se
contel!lll. Logo jü niío são membros da Egreja, emquanto pennanL'L't'rem cxcommungados.
·
lsto mesmo sl! con{irma pela formula da cxcommunh<fo usada pelos antigos concilios, v. gr., o
Arausicano : "Por auctoridade de Deus e juizo do
Espirito Santo, climinamol-os do gremio da santa
madre l:/{n:ia e Jo ~remio de todos os christãos,
cmquanto se rnlo arrependerem <.: não satisfizerem
:i Egreja de Deus". ComtuJo, como consta das ultimas palavras, a l!Xcnmmunháo não excluc para
sempre da Egrcja, mus por ccrto tempo, emquanto
os réo~ não derem signal de penitencia .
t
Ego quiJcm, ahscns corrorc, rracsens nutem spiritu, jam
judicavi ut pr<~csen .s eum qui. sic oreratus est . . . t_ra~ere hujusmo·
di Satanac m mtentum ..:arms, ut sp1r1tus salvus slt m J1e O. ~ . Je
su Christi , 1 Cor. V, 3-5). Isto cxpôc-no S. Hillnrio do modo seguinte (in Ps. 118, littc:·u 16 Ai11, n. 5): «Licet Apostolus tradat
(Satanae; ... 4ui cnim ,1b F:cc~e.~i.'1eco~po_re rcspuuntur, quae <;:hris~
ti esc corpus, tanquam rrrcgrtni ct ahen1 a Dei corpore dommatu1
diaholi trac:iuntur» .

II. Corollarios
'Dos principios cstabclcódos Jll é pcrmit~
tido examinar yuacs st\o os membros da l~grcja ou
quacs o não são. A questão pode cxpender-se quanto aos cathecume11os, herejes, schismaticos, excommwzgados e peccadures.
(A) Os catlzecumc11vs ainda não baptizados, scgundo Suarez, 1 são verdadeiramente membros da
Egreja, porque reconhecem a sua auctoridadc e
acceitam a pcnitcncia que lhes impõe. Porém, segundo Bcllarmino t l! outros theologos, commummentc não são mcmhros do corpo da Egrcja aclualiter, mas s<ímcntc potc11t;a/iter; e !.!Sta é a opini<'io que se devi.! abraçar cm vista Jo que j<i fica
dito. Porquanto falta a primeira condi~iio acima indicada - a rccl!pi;:áo do baptismo. Em vcrdadc, co mo diz o F1ore11ti11u, :t pelo hapt ismo « 1ws /unramos
membros de Christo l! pcrten-:cntcs ao corpo da
Egrejau ; e, segundo o Tr·ide11tim1, • a E1-1rcja rnín
exercc juizo sobre níngucm, que" primeiramente não
tiver entrado n'ella pela porta do baptis11w» . Comtudo os cathecumcnos, rcconhecl!ndo a auctoridade
da Egreja, e exercendo publicamente actos de fé,
potentialiter e i11 1'(>/o pertencem Li Egreja, e d' clla
podem receber penitencias, para assim se prepararem para o haptismo.
22:~. (8) Quanto aos lu:rejcs que pertinazmcntc
negam an mt:n< is uma verdade dc fé nu a póem cm
duvida, dew distinguir-si.! :
222.

1

2
3

Suarer, D.:: fidc, di >p. II, :;cct. 1, n . :?.o.
Bel!.tnn. 1. e . e. :1
M.;mhra_Christi, .1'· d" c(lrpore etftdm11r I::cclcsíae. Em Den-

:; ing, oh. c1t. n.

-" l L .

.

Qui n.on rr111 ~ ".' tp.(.1111 ,..,.,. J>,rpti.rnri.i,11111,tm fuerit
Slt,~ . :-O <:>~ . \1\, üc pf)cn11. 1 ,._ 1, ªI'· D c 11ji11;; . n. 77\
.•

http://www.obrascatolicas.com

i11gre.~

CAPlTULU 11
DA

CO~ S TITUll,'. ÂO 1111'.RARC!ll C A IJA ~. GRE.I A

33 .)

(1) Os hcrcjes publicas, isto é, que adherem visivelmente a uma seita, ou são por tal arte notorios
yue a sua heresia por nenhuma maneira se pode
occultar, com certeza que mfo são membros da
Egrcja ; por isso 4uc lhes falta a fé visivel que lhes
é nc(cssaria para a sua união com a Egreja visivel :
por isso es...:rcvc S. Paulo: «Afasta-te do homem
hercjc depois ti'uma ou duas corrccçõcs, sabendo
muito bem que estü perdido yucm assim procede» t.
(•) Porem os hcrejes occultos continuam a ser
membros do corpo da l:greja, posto que aridos ou
mortos, como commummcnte os consideram os thcolo1:111s, (ontra ~uarl'Z, porque ...:onscrvam a união
exterior l.'om a ! ·:~reja, pda profiss<io externa de fé
e pela obcdic11L·ia aos ll'~itimos pastores. E basta
isto para se permanecer membro externo da Egrcja visi\'cl. Hcalmcnte todos admittcm que o bispo
ou o parocho, occ11ltamcnte herctico, conservam a
juriscfo.:ção, mas, afóra o caso de necessidade, carecem de jurisdicç<io os que não são membros da
Egreja; logo os herejes occultos ficam membros do
corpo da Egrcjn .
De mais d'isso 1 os hercjes quer notorios quer
occultos, conservam alguma união ...:om a Egreja
cmqunnto per se cst<Ío ohrigados ás suas leis; pois
pelo baptismo se tornaram s11hditns da Egreja, nem
pela rcbcllião injusta podem eximir-se da obediencia
devida nos seus legitimns pastores. Porquanto, assim como o militar desertor, apesar de abandonar
a bandeira, Jica s11gcito <is leis da milicia, assim
tambem os hercjcs que abandonaram a Egreja, ficam ligados ás suas leis. Podem, na verdade, não
estar ligados por estes preceitos, perante Deus, se
t
l lacn.:ti.:\1111 ho111i11cm pnst t111;1rn c:t dltcram corrcptioncm
dc\·ita, sc·icns, tp1ia ,11hvc1»11s c:< l q11i cjusrnodi cst . . . Tit . Ili ; 10.

invencivelmcntc os ignoram, mas ex se estão sugcitos á jurisdiq:ão ecdesiastica.
224. (C) Dos schismaticos que pertinazmcntc se
subtrahcm tambcm da obedicncia aos seus legítimos superiores, podemos lJUasi dizer o mesmo que
dos herejcs; a sabcL o~ 11ulorios Jeixam Je ser membros da Egreja por~1uc, pelo menos, carecem da segunda condi<;ão acima rn . :.! 58) e:\rosta ; porém os
occullos são membros seccos e mortos do corpo da
Egreja.
2:d. Quanto aos excommungt.1dos (aqui trfü:: tase sómente dos que são fulminados com cxcommunháo maior), deve fazer-se Jistinc\<Ío entre os que
se dizem tolerados e os que são 11itc111dos. 1 Os primeiros, segundo a opiniüo mais commum, licam
membros da Egrcja, porque cmquanto os tolero ,
não os cxpclle totulmcntc do seu seio. Porém os
seg1111dos, scgtindo a opinic.ío muis provavcl, já não
são mais membros da Egreja, estando, ao menos
ad lempus, separados de toda a communháo externa com a Egrcja. Por tanto carecem da terceira
condição já exposta (n . '..! 1 ~J ). Porém hoje na praxe
é difficil que haja alguma ditfü:uldade, não costumando a Egrcja denunciar como l'ilandos sc11án os
que são notoriamente hercjes ou schismaticos, e
que por isso mesmo jú deixaram de ser membros
Ja E~rcja.
2 2 6 (E) Porem us pt•ccadorcs pcrtcnl.'em com
certeza ao corpo da Egreja 1 pr>rqltanto, apc.->ar de
. 1 "Ex..:ommunicatio cst pa:!na c-:..:lcsia:;ti.:a, vi .:ujus pcrti -

naclt~r d~hnqucntc s p~l\':mtur nonnullis :;piritualibus bonis, quac
sunt h~lcl1bus commumo. ct quorum distributio ab E.:clesià pcndct.» l~ x ..: ommunga,fos ~·1tm1d~s são os que foram 1w111i11al e p11bli-

cm11ente ex comrnungados, assim .:amo os percussores notorios do

dera. 01Jtros. poré~ >fio tofrrados . Para. m a is larga explicação tl'c :..
ta Joutnna lc tJs <.anoni,tas e os ,\1ora lrstas, no Tract. da E"X..:om munhão .
·

http://www.obrascatolicas.com

CAPITULO 11

()A <.:ONSlTIUlc,:Ao IHERARClllC,\ llA EliRl:.lA

terem perà.ido o estado de graça, estão unidos á
Egreja pelo triplice vinculo da fé, da obed~·encia e
da communhão canonica. Isto mesmo se colhge, por
outro lado, de muitos testemunhos. ·Assim v. gr. o
proprio Christo_ disse: «S~ o ~eu irmáo_peccar contra ti, vae, corngc-o ... Se nao te ouvir leva comtigo um ou dois ... Porém se os não ouvir, dil-o á
Egreja ; e se não ouvir a Egreja, tem-no na conta
d'u m pu h lica no" . 1 l >< >r aqui se vê ev_identemen~e que
os pc.x.:caJorcs, nJo s<.to lo~o expelhd~s do se10 da
Egrcja, mas s<)mcntc depois de repetidas admoest<H,:ócs, e depois de pc.!rtinazmente se recusarem a
ohedcccr ú Egrcja.
;\ rnl!stna coisa mostram as palavras de Christo das quaes acima faltamos (n. 10~~). Por isso Clemente X 1 condcmnou (X de setembro de.! 17 t3) as
proposiçôcs _ianscnistas de Qucsncllc o~de se affirm<.rva que a Egrcja abraça todos e si'> os 1ustos, e que
estão separados da Egrcja aqudlcs que não vivem
segundo o Evangelho, do mesmo modo que aquellcs que não c.:rêcm no Evangelho.
APt. IV. Das Pelaç6ea entPe a Egreja
e o Estado~

Depois de delineada a constitui~ão hierarc.:hica
da Egrcja resta-nos dizer algumas poucas palavras
1 :'oi pcc:<.:a\'crit in te frater tuo~, Yilllc, corripe cum . .. Si autc:m te non audicrit, adhtlic· tccum adhu..: unum v~l duos . •. Quod
~ • non audicrit eos, dio.: E..:dcsiac ; si autcm Ecclesiam non aud1er1t,
sit tibi ethnicus ct publicunus. M.llt. XVIII, 15 e seg.
i
Cfr . GreKor . XVI, Encyd . l"1irari vos 15 Aup. 1832;
Pitts IX, Quantà cud, R Dcc . 186.J.; Lo.: ~/II,. Encycl. Dmt11rnum,
:.:o jun. 18R1; [111111ort,1le D.:i. 1 Nov . 188:J ; L_1kertas , 2~ Jun. 1888;
,\f. Libemtore. La Chiesa e lo Sta to; Dei D1~1tto p~bhco .e ccles ·.•
l 'r·ito
, , 18R"".
, . cap IV ' r ·~ ·r~
. e scg- .; Cr11•,1gnrs,.
.• r. ln.s tlt. 1unsJuhl1~i

c~l.·lc"

:;·' cll.

}{q111;ic .

1~1,~ 1

~1 u~ 1 cst. 'i.l ; T1•t1•, n . 7~·!.: sci;

ne F,.oo ' .
1, n .lq' t~- seg.~
Mo11i.1rr, f'E;;li sc et l'~tat; H.

\'nl

.;

sobre as rcla\ôcs entre a Egreja e o EstaJ0 1 tomando por nor:na os ensinos de Lcüo XIII nas Encvdicas Immorlalc Dei e Libertas.
· 227 .. E~tado da que.~tão. A este respeito ha tres
erros pnnc.:1paes.
.
(8) Uns atlirmam que a Egreja estü sujeita ao
Estado, e por isso não póde exercer os seus direitos sem o bencplac.:ito do príncipe. Assim discorriam
outr'ora Occam e .llfarsilio Palavino: e do mesmo
modo faliam muitos Protestantes, principalmente
na Inglaterra e na Allcmanha, onde o Estado reclama para si o direito de reformar o cxcn.:icio da
religiiio, assim \.'omo o direito de Jcputar os ministros para cxcr(cr as hmu.,-f)cs sagradas.
D' este erro niio se afastavam bastante os Gallica11os parlame11tares que attribuiam ao poder civil o
direito do supremo domínio sohrc os hens cc.:desiastic.:os, e da inspec\iio suprema sohrc a di~cipli
nu ecdesiastic.:a para precaver e extirpar os abusos,
ou tambem o direito de prohihir a public.:ação das
bulias e das encydicas, antes de serem sujeitas ao
exame do tribnnal c.:ivil. Muitos politicos advogam
hoje cm dia estes erros ou tamhcm os exageram.
(D) Por outro lado foram bem pouc.:os os· theologos e os canonistas ~ue ensinaram que o Estado
está directamcntc .s uborJinado ü Egrcja, e que o~

Sauve. Qucstions . religicuscs ct soc1alcs;. M~r .. d'H11/st, Le Dr?it
chrétien et lc Drott modernc, Paris, 18811; Confcr. de N. D., Ca·
reme 189 5 ; Hergenrlitlier, de Kathol. Kirche und christ. Staat ;
de H<1mmerstei11, De Ecclesià cc Statu; Broow11sun . Libc:ralism
and the Church, N. York, 1887; /tl,11111i11!(, Thc Vati.:-an Dccrees
in thcir bearini-: on civil allcg1ancc : J . li . 1\·,·wmJn. Diffic . oi
Anf;licans,vol. li, p . ~~:i. e scg.; Rru![c 1r~, Arpcnd . X~I; <:,,1rd .
S.rrolli. l'rmêtpt: s ,Jc 1lron puhlic·, tr;hi. Ch;1zcllcs, I>ans, 188'. •· e .
\'li e ser; .
Theologia Dogmati-:a-Yo!. ~.·
n
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magistrados civis são sómente os vigarios do ·Pontificc Romano 1•
(G'l Outros, finalmen~c, os chamados Liberaes,
que;~m 4uc o Estado se separe da Egreja; quer
zcr que consideram a Egreja como uma asso.c1~
~ão meramente humana, 1..1uc obtcm os seus qtrettos dn Estado, e por isso a sua liberdade e justamente rcstrictll pd<ts leis civis; e gloriam-se de seguir a formula: - "A Egrcja livre no Estado livrcJ) -.!.
E de fado cxfon;am-sc por restringir de todas as
mancirus as liberdades ecdcsiasticas.
Jf es\c erro tambem não estão muito afastados
os Catlwlicos libcrac~, os quaes apesar de confessurcm que a l·:~rcja túra divinamente instituída,
ensinam na verdade 1..1uc se lhe deve conceder plena
liberdade, mas nada mais se lhe deve. Por isso, segundo elles, a condiçüo perturbada da soóedadc, cm
yuc todos os tultos gosam de cguacs direitos na
repubfü.:a, não l; cm si desordenada mas conforme
uo espírito cvangclico e max imamentc util.
Poryttanlo a verdadeira religião se propagará
e florescerá súmentc pela persuasão; e muitos a
abra~arüo~ e com maior liberdade, e por isso me~1110 com maior (onlian~a e amor, e tanto mais quan-

?i-

1ic;"1;

1 As,im .'i . . tr;1Jsli11/111 ·1 í-im11pf111. 1>e potcstate e..:desia ;!'.111<11·11111.11111s,t.om111c11tar . 111 l•ccTl'l. hh . li.
~

L_.ck~ia )iJ...:r;i Íll :-;lal11 (Íbero. ,\s~im l.'JJ'Ollr C n1UÍI%

rn

lit ic·os 1110,krnos depo1> de .\f,1clii.11·r•l/i, o qual na obra li Prillcipc
c11sin a de m;iis .1 nrni' que '" " princ i p~ ,: q_ucm te_m ('.brig~ção de
prover ,10 bem .i t1,·1al ,J,, 1-.s!<~do . f,t',w :\III (Enc)'. Lrbertas1
.1ssim e \pÕc "' seus erros 11 l' Slas bdlus palanas : oPorqi;anto
muito, quen.!m a rcpuhhc<.• separada da Egrej~, e. separada . mtc1 r.imen1e e toua, Jc maneira <.JllC ..:m t()Jo o direito da sociedade
humann, nos institutos. costume~ e leis, nos cargos da repubhaa, na
educa\'ão da ju,·cntudc, se não tenha nenhuma attenção pela Egre jd, cori10 ~t: c:lla ab.;ol_utan~cnlt' .não existira, pe_rmittiJa quan.~o
muito a .:ada 11111 dns ,1dadao' a laculd<ide de prau.:arcm a rehg1ao
..:m partiçular1 .:omn lhe aprnm cr».
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to é certo que a verdade sempre prevalece sobre o
erro.
Optimo na verdade csk s~·stcma, se n<io houvera nenhuma ....:ulpa original ! Comtudo entre os
Catholicos Libcracs niío dcn·m .-.cr L·ontados aqudlcs que dizem q11e nas sucicdadc.~ mix/,1s, onde
ha muitos a1.. atholi1..:o:-- 1 a 1111iíí11 entre a Egreja e
o Estado é praticamenll' impossível, e que cm tac:-.
circumstancias püdc /o/cr,zr-sc a separa~áo da Egrcja do Estado, uma vez que professem que a união
de uma e outra sociedatk é cm si melhor. Posto
ist( 1 exporemos:
1." quacs devam ser as rl'1;_11./>es cnln.· a E;.;reja
e o Estado nas 11acóes CL1lholicas;
:.!." quaes de,·c;11 ser nas 11açócs acatlwlicas;
3." o que se deve julgar das liberdades moder11as, que chamam direito novo.

I. Das relaçóes d 'uma e outra sociedade
nas nações catholicas
a distinc~Jo e indc:!." a uniüo e
coticordia de uma e outra: 3." ns direitos e deveres de uma t' outra.
Exporemos tres coisas:

penJcncia 1..l'uma

L'

1 ."

outrn so(ieJadc;

:!:!8. 1 . " O Estado e a Egn:ja são sociedades
distinclas. 11111<1 e 011/ra co111plcta e independente na
sua ordem.

E ' isto mesmo que ensina Leão XIII 1: "Deus
repartiu o governo do gcncro humano cm duas
1 Deus humaní i.;eneris procurationcm inter Ju,1:; poteHnte<,
pnrtitus est, s.::il . ec·cl~si:istieam et _cidlcm., alteram 9uidcm divi11is . .ilteram h11111.1111s rdrns praeposll:im. f lr.1q11c cstm suo g<'n• ·n• 111.1xi111a: h;1l>c1 utra'l''t.: s11t~,; , quibn~ ~· ontine.<1t_ur, tcrmin11seo:-: .
que su:1 n1jusq11e 11at1ira .:au-;aquc prox1mc dl'frn1tus; !llldc ahq11_1s
Yl'lut orl>1s .:rr.·11111s.-r1\.1tur, rn qu<> ~ua c1qusque adio iurc propn•)
y,,;rsetur. Ltll:vc·I . l111111ort.rh• J>á, t.:d . Oc:;.:lêe: vol . ll, p. 1~~.
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a saber,

O C(dcsiaslÍLO C O civil , um que
part~Js, : . . )·1s·as divinas, outro ás humanas. Um
prcst e as l.< · ·
t
. . I . é maximo
seu generu : um e ou ro
<.: ou~_u seus tcrminos onde se contem, e estes pr~
t~m. ~~nte. Jctinidos na natureza e causa propna
"Xtman
. . ·o ·ad·1 um exerce no mundo
de c<1Ja um, por tss l. • ~
direito proprio a sua al..'.çao)).
por 1'.;' tro \ogar 1 aílirma daramcnte que uma e
· ou .· Jade é livre e independente na sua oroutra sONl.~c 1 ·n1 duvida nue o fundador da Egredem · « mgt e
,
d
.
· . . ('h · ·t<) llUizcra que houvesse um po er
'\
Jesus
,
rts
,
'
.
.
1·
d
J•,
· · . ·t· ·to h sm.:icdade c1v1l, e wre e esems·t"r·11..1o l 1.... llll. l '
1·
. 'r. ' d . . l ,,,,, e outro exercer as suas unc-

"º

baraça o pai (
·óe,· ':l
"
i·a~ . :
. I· 1 . ·11,esar lk uma e outra souel
}•, na \- crl .11.. e, , .
d'tt', .
\
l . \)t:llS e tender pura Deus, t erem
delpro~el er ll'e·lo se;• tim e meios: a sociedade civil

a on°cn1, •l: ·
·
d
·· ·
\1e
.
t. 1· ·ito ll'ttural
e tira a naturczc1 a
lunJa-se no l ire
,
,
.
d . . ·I .·. ·.' .
·m qua11to que a :-.oc1cda e el.l. esrn~
:-.~ia 0.r~g~m, - t~itti'td·i 11 e1 0 nro11rio Christo d'um mo111.:a 01 LOll:O-.
'
r
J b
Jo sobrenatural; a primeira occupa-sc o ~11:1 tem. J . : I· .-ll·)s a scirunda do bem cspmtual e
pora 1 us l.ll .tl1~ . ,
ri
•
.. , ,,rimeira usa de meios naturaes, a segunctcrno , '
·r
seu
Ja Jc meios sohrenaturaes para consegrn. 0
.
•
.
•
-~ 1·) F na verdade, as sociedades
hm lai..:1ma, n · · '"1", • •• •
•
·"il. . . d' . ·t • tn11hcc modo, sao
cssenu.
que J11\~r~m
cs e
mente d1stmdas .
.
. .- ,
>or outro lado ninguc.m hoJC nega que a soucl
.- .·1 " ·omr)lcta e in d cpcn d e nt e n a sua orda de Ll\· t L'. 1... r

1

-

-- · ... -- 1. o mesmo tinham-o ensinado antes
1 En..:v..:1. . li·c. 11111111 ·. ~t
. . r;.
M ep . 2 ad Leo•
. l~
J An·1st 1mpc1,1t . ' _,, egor . • .,
('
S. Gefosw apa ª . .' 1·. 11 1 in ·illo ..: . .: onsist an. 1302; ,on ·
.
}folllf•Tt
·
'
·
p
·
·
1
nem s.iurum ,'
.... ..; Tlwm.u. ok Hcprn . rm...ipum, 1- ),
L,1ter.111 - fl · 'ªP · 4- • · ·
· q ·
· ..:oth 1·1tor .tc.:su s ( •' h rt:>
· ·tus potes· '·
h'
· F . ·lcsn<.:
i
Nc.:mo .tu it lJ'll." . : ~' - j~· iii ,1i s1i11.:tam . ct ,1d s11.1s 11t1·,w1q11c
t~t e n1 :--a\,.Tanl vohl\.:nt \.:' ' \.". .\ ~ . .
.
,
. / ' Lr •
/"t'S ~1f; fUt.1(1 ,\ lfl 1 • 1111

l

1 1qm• 1·x1•t
í

.
.111,1111 .

1.p

lklll, podendo atti11gir por si mesma o seu fim temporal ; tamhent pro d mos (_n. 10~1 1 l.llle a Egrcja é
egualmcnte 1..·1)mpletn 1w seu gcnero . Logo fim dt·
pé a thesc .
229. 2." Nem a J~greja d<'J'e separar-se do Estado, nem o F.'itado da Egreja, ma.'> uma e outra
sociedade devem estar unidas por uma a/lia11ça ami-

ga.
Leão XIII expõe esta doutrina com toda a clareza 1: 1< E assim é necessari'l llllC haja entre um t:
outro poder uma l..'.erta colligc.11,:üo ordcnt.1da: a qual
com rasáo é (omparada ú união pela qual a alma
e o corpo se (opulam no homem,, . E e assim. Porquanto, d'uma parte a j11risdicção J'uma e nutra
sociedade ex.tende-se aos mesmos subJitos e o fim
J'uma e outra sociedade e a pc1feição dos mesmos,
que o Estado dircctamcntc promove nas coisas tcmporacs, porem a Egrcja nas coisas cspirituacs e
eternas. Mas os poderes que são ordenados para promover o bem total Jos mesmos suhditos, devem unir-se por uma alli:rnça amiga; por quanto diz
para agui rt:spcito n que cslTcv<.: lho Can111te11se ~ :
,, Quando o reino e o s<h.:crJocio estão de acc<>rdo
entre si~ o munJo é bem governado, a Egrcja tlorcs(e e fruuilica. Porém 1..1uanJo cstfto discordante~ entre si, não s1 '1 niío prosperam as LOisas prquenas mas alé me:-.mo as grnnJcs 1.'.Ücm miscravclmcnlc por terra" .
1
ltaque inter L1lramquc polt:statem quacJam intercedat ne cesse est ordinuta ..:olligatio : quae quiJem conjunctioni non immerito comparatur,_ per quam m1im'! et corp11s in homine copulantur. lmmortale Der, ap. Acta Leoms, vol. II, p . 152 eJ . Desclée .
2
Cum rcgnum Cl sacerdotium inte r se conveniunt, bene regitur mundus, florel cl fru ctilicat E.:.:l.:sia. Cum vero inter se dis.
cordant, non tantum parvae rcs non crescunt, ;;ed etiam magnae
res miserabiliter dilabuntur. Epist. :z38, ad Paschalem Papam, ap.
.:\figne. P . L. CLXll, p . t4li .
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Porquanto, apesar do poder civil ter sido instituído dirccta e primariamente para promover o
hem temporal dos (Ídadãos, LOmtudo pode forncCl·r-lhes µranJcs auxílios para (onseguir a eterna
beman·nturançél 1 fa1.endo leis optimas e conservandn a paz e a cnnl"lrdi;1 entre th ~:ida dão!,, auxiliando 11 cx<.·r(i\.·i11 li' t t' Ja religião eh: ; assim lambem
do mcsmn modo, ;1 IO:grl'ja, rnío ohstante prom<wer
primeiro que t11do a salva~·ãn das almas, dü muito
:lll\ ili o ao Esta do, ra ,.,)J'(.'(Clldn tamhcm a ohscrvan\.'Ía das leis até mesmo civis_. corrigindo os (Ostumcs e promo\'l'lh.io as ,·irtudcs ;-;ociacs. 1 Porém estes clfeitos não podem produzir-se pcrmnnentcmentc, se uma e outra so(ÍedaJc não (Onspirar mutuamente para' prnmover o hcn1 commum Jos cidadãos; porqt1l' aliüs nasú·m disputas fune:'>tas, e nflo
poucas Vl'Zcs o homem 1iG1 cm arn..:iedadc, sem saber o que h:1 Je fotl'r, manJando os dois poderes

isso a socieJ;.1Jc civil n;.ío pode ligar-se com vinculo mais estreito á Egrcja cathofü:a; por outro lado o Estado, apesar de theoricammle separado Ja
Egreja ,auxilia (fr muitos modos a religião com a
equidade das lt•i-; t• ju'>tiça dos trihunacs, e alem
J'i.s.-;o a Egn:ja poderia di..lr fntcto-; mnis ::ihunda11 .
tes. st•, alc111 da lihvrdadl', !40sas~l· do fa \·nr da-. leis
e <.lo p·a trorinio do podt·r j)uhlic11 1•
230. 3." P:1r;.1 i11elh11r se e111ender o pacto \'.om qlll'
uma e outra soi:1edadc podem ligar-se, é necessario ac crescent:1r :1l~um.as CDÍsas .sobre os direitos l' os d<'1'l'r1•s
Jntt/uos da l'.,!.!.'1'<'/Ll <' do l•.slado.
. (A) Principios gcr<!e~ : _l~t N.as coisas 1~w·,1me11h' frmpn,.aes, a sociedade .:1v1l e 111te1ra111cntc independente l'
a Eareja nada pode n'ella. \'icc-\·ersa a Egrejn nas coisas ~·spirituaes c_xcrcc absolutamente uma auctnridaJc
exclusiva, e por isso, no estado Je concordia 1 nenhuma
d 'ellas deve impedir a outra.
(b) No caso de~ conf\licto, isto é 1 quando o bem d' uma
sociedade se ?PPº~ ªº.bem da outra, aquella que é por
sua natureza 111fcnor 1 isto é, no caso presente, a sociedade civil, é obri~aJa a ceder; l,orquanto a ordem <las
sociedndes cstú .na rnzão da ore cm dos fins, e é superior ;í outra sociedade aqucll11 cujo fim é mais nobre;
mas o iim directo da Egreja é o bem espiritual e eterno, emquanto que o lim da soi:icdade civil é o bem tem-

coisas contrari<1s, cujas ordens não pode deixar de
cumprir sem faltar aos seus deveres.» 2 Logo.
Nem pelo f<H:to de, nos h'stados Unidos da Amef'ica, a Egreja (atholi(a 1 ªl'esar de separada do Estado, estar i11coh1111c 1 e todos 11s Jias augmcntar em
for'-c'<l, t'· pennittido L·111Kluir que a separação da
Fgrcjn dn Fstado l; l'tll si optima; porquanto n'aquellcs paizes ha n1t1it<1s seitas de <:hristüos, e por
1 Os

___ __

poral que,
com certeza, é infcrior no bem eterno; por.
1 Isto cxplic1 muito hrm 1.1'.ÍO XIII. Jo:ncvd . l.011gi11q11a, ti
Jan . 1&}): ui fc,.- e11i111 Ecdesiac apud vos ..:oncc::ssum cst, 11011 rcpugnan·t~ fcm~crati? 1w .:ivitatis, ~·~ n~Hi;' lcg':lm p~acpedita 1•indis,
contra vim dclcnsa Jtlrt' cr1111mum 1ust111aque 1udic1orum, tutam oh·
tincat vivcndi agcnJiquc sine olfcnsi<111c facult.atc.m. Scd gua:nquam
lrnec vera sunt, tan}~ll L'r-ror tollcndus, nc cp11.; h111c scqu1 C\lstlmt:t,
pcte ntlum ah Amcm:0 cx..:n~pl1.111_1,optimi Ecclcsi:ic st~ttis : aut universe hccre vel C\pcd1rc. rc:t c1\·1i1s rc1quc s:icrac d1strnctas esse
disso.:iatasquc, more americano, rationes. Quod cnim incolumis
apud "<?s C5l res c~th?lic~ • .quoJ prosp~ris. e.ti~m auctihus crcscit,
id omnmo fecundnat1 tnbuendum, qua dlVlmtus pollet Ecclesia,
quaeque, si nullus. ad\·.ersctur, si nulla rcs Í!11pedim.ento sit, se sponte otfert atque cthmd11 ; longe tamen uber10res ed1tura fructus, si,
praeter libertatcm, gratiii legum fuatur -;:,atrocinioque publicac potestacis• . Cfr. Jos. Sclrroeder, in periodicó The Amer. Cath. Quaterly Rev., ap. 189S, p. 381 e seg.

hene1kiu~

Ji-;pensados pela l·:greja ao.; povos christãos
as.;im l.1·.ío .\//{ 1En«yçl. /111111ort,1ll' l>ei, 1. e. p. 156):
.. (./.uqd Europa d1ristia11:1 liad1aras '~..,ntcs cdomuit, l!:Ísquc a ierita tc :1d ni: 111s11et111li11cm, :1 supc·r·ai1i•m.: :1d 1·eritatcm traduxit: yuod
Muhomctanornm i11cursiom•s 1·i,·1ri\ propulsavit : yuod civilis cul111s principa1u111 n.:tinuit, ct ad 0111nc Jc..:us humanilatis du~·çm S<.:
magistrnmqt1c prnelK•rc cctcris consucvit : ~uod germanam libertatcm eamque multipliccm grntifkata popuhs cst: quod complura
:id miseriarum sol:uium sapicntissimc instituit, sine controversiâ
magnam dchct gratiam religioni, quam ad tantas res suscipiendas
habuit a11spice1~1, ad perlicicndas adjutricem: l\fansi~sent profect1J
cadem hona, s1 11tr111S<JUe pnt<:sl;1t1s ,.-,ncord1a mans1sset . .,
i
Cí. Ency.:1 . '1111110rt.rfr /)1•i. ed . cit. p. 152.
d.:s~Tne-os
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tanto seria coisa repugnante que o fim espiritual fosse
impedido na perspectiva d'um darnno temporal. Por
quanto, a~sim como no hom<:m a rasão en~ma que o
bem sens1vel deve ser suhord111ado ao bem mtellectual,
e 0 bem temporal ao espiritual, assim deve ser ta~nbe~
na sociedade; e por isso mesmo, no caso d~ ~o~fücto, e
obrigada a ced~r, _a. que p1:om?ve um bem mtenor. Por
força <.f cste pnnc1p10, a l•.gre1a exerce um certo poder
n<ls coisas tempnn~cs que:, quer pe1· se_, _quer per acc1deus, são neccssanas para o bem cspm~ual; porem ?
Estado nunca pode exercer 1-;e1· se a~~tondad:_ nas coisas cspirituacs, porque as coisas espir~tuaes nao pode_m
ser ordenadas para as temporaes, e nmguem pode dispor das coisas ql_1e estão fúra das suas attribuições.
(C) Nas matenas mzxlas ou que se ~·eferem .ª_um~ e
out1:0 fim, espiritual e temporal, ~ sociedade ~l\'tl. nao
poJe fazer leis, prescindindo da s_oc1e~ade eccl~'Stastlca e
contra o seu bem, mas a respeito d estas c01sas deve
entender-se com a Egrcja, o que se foz muitas vezes
por meio de ,<:011c~wd.i"1s, sobre as quaes se devem
consultar os Canomstas.
,
2 3 i. (81 J),•1•en•s <' dil'eilos d,1 J.:greja re!ativamm-

. .
te ao J·,'stado.
(a) De1•ens. ( 'm dever ~ 11<'.1-fªlil•o, isto é, a Egre1a
não deve intrometter-se nas c01sas que são meramcnt~
temporaes; outr11 é l'.osifll'o, .ª . s;1bcr 1 ~ Egreja é~ ohrigada a auxiliar a suc1~dade c1v.1\ n~s c01sas que sao nccessarias para o seu hm propno, tomcncand<? a honestidade publica, a qunl, ao p~sso que t~nde d~rectamen
te para a vida eterna, contnbue toduv1a mmto p~r~ a
fclicid~dc temporal, promovendo a paz e a tranqu1lhd~
de que fomentam simultaneamente a prosperidad~ rc\1~iosa e civil : do mesmo modo e cm circumstancias especiaes, a Egrcja deve auxiliar o Estado, quando se
tracta de remover o mal 1.1ue est<i immincnte a u.n~a _e
outra sociedade~ v. gr. a guerra, as invasões dos 1111m1gos que destruiriam juntamente a Egreja e o Estado.
N'este ponto deve notar-se que consta da historia ccdesiastica que a Egrcja fôra muitas vezes magnanima para com a sociedade civil, cedendo dos seus direitos e
entregando os seus proprios bens, para prestar auxilio
ao Estado quando se achava necessitado.

3+'.'

(b) Dir·eitos. A Egreja tem o direito de não ser imRcdidn de modo n~nhum no proseguimento do seu fim.
Const~ d<;> que se ~1sse da perfeiçiío juridica da sociedade
eccles1ast1ca e da mcompetencia absoluta dü Estado em
materias esi;>irituaes. ~·: assim a Egreja exerce auctori
dade exclusiva nas c~>1su~ fllt'l"1.1111~·11fr c!sf!in"tuaes, em todas as causas que sao dtrecta e 1mmediatamentc ordenadas para o fim espiritual, como sfio a adrninistraciío
dos sacramento-;, •> culto divino, a educaciío dos s~us
ministros nos" grandes e pequenos scminarlos.
N_as coisas _qu_e siío cm si mesmas t.emporat•s, a
Egre1a _tem o direito de exercer o seu poder quando estas estao conne~as com o bem espiritual, e a /01·/io,.;
se são necessar~as P•!ra obter o fim espiritual. J5orquan·
to aquelle que e .obrigado a conseguir o fim, tem direito a todos os meios nccessarios ou muito utcis para cs~e fim, a n~o _serem de _ordem supe~ior. E assim a Egrc1~ tem? ~1r~tto de _abr.11: escolas 1 am ·J;~ mesmo p;ira en sinar d1~c1pl111as sc1ent1l1cas e l1ttcrarias, porque todas
estas c01sas teem connexão com a verdade religiosa; do
me~mo modo tem.º direito de exigir a protecção neccssana para o cumprimento da sua missiío; porque ~ consen~3:neo ü natu_reza que as coisas temporaes sin·am ;ís
espmtuaes, assim como o corpo ti alma.
232. (CJ l >ireitos <' d1•1•1Tes do F.~lado 1·dali11am1•11ft'

â

/~'gny·a.

(li Us dir~ilos_ do /•.'.çta"fo correspondem aos dc\·eres
da parte da hgrep, e ..:ons1stem cm o Estado estar liffe
e desembaraçado para .rractar os seus negocios : para
escolher a forma de reg1mcn ~1uc melhor convier á sociedade, para. fazer ~s leis que forem neccssarias par;1
a sua prosperidade, n uma palavra, para empregar todos
os meios que conduzem a snciedade :10 seu fim, uma
vez que nada ..:omenham cm si que repugne á lei divina, ou ao bem Ja Egrcja.
Porquanto logo que prejudicassem o seu bem espiritual, deixariam de ser honestos.
(b) Os dever~~ do H~tado para com a Egreja deduz~m-se do que J<~ fica duo. _C omtudo, em _razão da gravidade da maten~, s_era utrl expol-os mais largamente,
estabelecendo, primeiro que tudo, quaes são os deveres
do Estado para com a religião em geral ou a religião na-
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tu.r_al, e de11ois quaes ' >s. .se11s d everes 'Jara com a reliº·
g1ao chrisrã.
1
2
1
1
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Por conscgu111te, aquellcs que atacam a religião: minam os fundamentos da propria sociedade, e devem ser
punidos por aquelle a quem for .:ommcnido o cuidado
da sociedade. Por isso o Es1:1do rode e deve prohibir
:.iquillo que f<'lr contra a rcligi:ío 11<1tural e injurioso a
Deus; e até obrigar "" cidadiios ;1 alguns actos rcligio
.' ios, principalmvnk 11a~ ..:isc11111 s1aci:1s 1:'111 qt1l' a sua omis
<ío redundasse en1 tksprl'so da rcligi:ín, C()fl10 seri:r \'.
gr. a nr..:gaâin d11 jmrnne11t1i perante os tribunacs .
Todavia, niio scnJ() o LstaJo infallivcl, nada mais
P<?Je cxi~ir do que aquillo que exige o s<:nso comnnun;
por outro lado exp1lr-se liia ao perig-n de prt'sc revcr coisas que são m:ís. ou prohihir ;is boas.
Porem se per111a11l:'ccr nus limites do senso commum,
o erro, se o houvesse, seria 1111icame11te per ,1Cáde11s.
Nem se diga que m.:111 todos os homens admittem a
cxistcncia de Deus ou as vndadcs do senso .:ommum, e
que por isso não pode obr; 0 .al -os a cumprir os de\'eres
da religião; porquanto nem todos (1S homens admittem
o direito de propricdadl' e:, t11d;1\Ía, todos silo obrigado a
respeitai-o, como se: 11 reconhecessem, e é-lhes pro)1ioido
roubar.
234. (2) O Estad11 é obrigado a rnnhc.::er a religião
1·e1•e/ada, a defendei-a e fomemal-a. Por,1wmto se Deus
determina uma forma real de rcligi;ío, l mani fcsla os
seus preceitos positi\·os, a sociedade e os princires são
obrigados <l presl;1r-lhe obsequio, assim como os i1Hfü·iduos. Scri:1 absmdo allirmar que o principc 1 promulgando
leis, poderia 11brar Cl)lllO se 11,111 existira revclaç:io llL'nhum11, existindo ella, na verdade, e que pode mandar ;1s
coisas que ella 1alve1. proscreve, pois isto significaria que
o legislador humano I:' maior do que o divino. Tambem
Deus pode imptir, e de facto imp(íe, deveres aos principes, como tacs: e estes s:ío nbrigados a observai-os :
" D' um modo serve :1 lkus , porque ~ homem, d' outro,
porque wmbcm é Hei. . . N'isto servem ao Senhor os
reis emquanto são rei-;, fazendo as .:oisas que sei os reis

podem fazer.»

1

1
Aliter se rvit l>co quia homo cst, ::iliter quia etiam Rex
est .. . ln hoc st:rviu111 l lomino regt:s in quantum mnt reges, .:um
ea faciunt 9t!;1c non possunt i'a.:t:re nisi reges. S. Aug11s1. Epist.
185 ad Homta.;. n. 1 ~·
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·i·i.S. \'.~ 1 O Estadu deve defender o JJel"dadciro christim!i:wz_o nu a 1~·fP'':Íª callw/!'ca. D~ve ist.o <~ Christo ou
:\ Egre1a, :ws st1bd1tos e a s1 proprio: l.ltnslo t!I Edt'
s1ae. Pur~ua11t11 a Egreja foi instiruida por Christo co mo guarda da v~·rdadc: .
·--:
1
E com effeito, a verdade esta sujeita <is impugnações

"

<lo erro e da malícia, 'lue" tcem por inimiga; e por isso
precisa de ddensor que possa rcpellir a força, se a houver. com a força. E assim a Egreja muitas vezes carece do gladio m ;1terial para defender-se contra os inimigos violentos. E porque lhe não foi dado mas ao Estado, tem direito a tiue este lhe forneça o auxilio necessario; e na verdade, ainda mesmo sem esta protecção a
Egreja subsiste, nifo obstante os seus cruelissimos perseguidores; porem isto deve attribuir -se á especial interYenção divina, que n:io constitue a condição normal das
l.'.01sas.
Logu o Lstad11 deve proteger regularmente a Egreja, contra aqudles que violam os seus direitos.
/)e1•e t.1111bcm isto .ws seus proprios subdilos. Tracta-sc a,1ui, como se disse acima, do Estado callwlico.
Os subditos tcem direito a que o Estado proteja to·
dos os seus direitos; se s;Íll catholicos, cmquanto taes :
reem direit11s 'lue por isso mesmo devem ser protegi
dos.
F na \'crdade, ll'l·m direito a t{'Je a verdade lhes pos
sa ser ;1n11111h:iada, para 'lue lhes não sejam subtrahido•
os meios de que se nutre a sua vida espiritual, e qut
lhes seja passivei e facil a pratica da sua religião.
Logo o Estado é obrigado a prohibir que ninguerr
viole os seus direitos; e isto íl<ÍO é outra coisa mais qu<
proteger a l•:greja contra 'luacsq11er inimigos.
[~fo dt'l'C 11 Í'.'.'i/a.io a s1 mesmo. O Estado deve a s
proprio o protc~er o f1111damc11to da sociedade. Porcrr
este fundamento não é outra coisa senão a religião e :
religião verdadeira.
Por co11se~uintc, se Deus determinou, pela revela
ção, alguma forma de rcligiiío wmo a unica legitima, e
Estado, detendendo-<1, defende os direitos de Deus e po;
conseguinte os fundamentos da propria sociedade, poi
isso que não pode existir nenhum direito sem primeira
mente se ptirem cm segurança os direitos de Deus.

CON~TITUfl,:Ao llll'flARClllCi\ Ll.\ fGH.JA

Por. isso. o principc pl.'r St' poderia punir os subditos
que delmqu1ssem .' cont~a a religião, emqua~to . perturbam a ordem social e v10k11n tambem os direitos dos
outros cidad<íos. Porém n·estc ponto não deve exceder-se,
mas. ob.rar com prudencia e consultar a uuctoridade ec.
clesiasnca, par;~ que ella vei.a o 9ue serú mai~ comcn_i~ntc
ao bem da sociedade e da l·,greia . Os pruprius Punt1tices
Romanos algumas ve:-cs admoestaram os príncipes que
obravam a este respeito com zelo excessivo; assim Clemente IV pediu a S. Luiz, rei de Fr:mça, que mitigasse
as penas contra os blasphcmadores.
~em ba~ta que o /wincipe defenda a Egreja contra
os advcrs<1nos, m :is leve favorecei-a com meios pm iti-

Yus.
Ao Estado i1K11111bc o deu:r de cuidar de todas
Ul}Uell as coisas. que pertern:em <i prosperidade public;1 ,
e para co_nsegu1r as q11acs os indi\·iduos s:ío pr 1r si mesmos, 11'.llll<is vezes, insullicientcs i:omo são \'. µr.: as

acade~nias, as escolas, os v;irios institutos para fomen tar a mdustna, ;1s artes e as scicncias etc. :\las a rcligiií? conduz ;i prosperidade, e os indivíduos n;ío podem
munas vezes providenciar sutlicientcmclltc a M.:u respeito.
Na verdade, ha um outru pmier, isto é, o ecclcsiasti ·
cu, para instituir estas coisas: pllrérn carece das coisas
temporaes, que todavia s:ío neccss<1rias. e por isso o Estado deve servil-o com clla~.
·
23G. ~em se diga que o Estado, tendo a seu cargo o
tractar .d o .bem tempo ral, deve por isso mesmo mostrar-se mte1ramcn1e estranho au que ~ espiritual; "porqu~nto, cony~ adYcrte S. T/r11111cti. ~ é ncccssario que a
sociedade cn:il . t~nda niío p:~ra uma_ felicidade qualquer.
mas para a tel1c1dade que e propna d11 homem. E na
verdade, o homem deve obrar todas as coisas de maneira que não . ~<1 se n;Ío opponha ao tim ultimo, mas
quan_to o pcrmtttc a natureza Ja coisa, procure o seu consegmmcnto. Logo tambem a procura da felicidade pre~ente da p~rte da sociedade, deve ser dirigida ao ultimo
tim, na s co1 s <1 s de prec\.'.Ít o ncce.s -; arias para o conseguir,

.;j\

1 E a ss 1111 f•>ra111 a lf'lltlli" vezes punidos pela au.:toridadc
if, ~ · ~ !'. ns h"1>J>hc11Jr1' C O> \jl!C ['r Ofo!l<l\'i l111 r 1 dia dn ~enhor.
De l~q,;in1inc 1win,·ipum, liv. I, e 1+
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e nas outra::; Je consclho.1>
D'ahi nascem as immun~
dades ecclesiasticas, os privilegios concedidos ao culto _d1
vino ou ás egrcjas, as leis civis que com as suas sancçoe
confirmam as leis ccclcsi;1sticas.
.
..
Em todas estas coisas o Estado não se constltl~e JUl:
da doutrina e da disciplina, mas recebe-as da Eg_re1a, cu
ja auctori<l<tlk divina se sup1;õc pro\· ~~a, e deixando- ;
dispr'>r livremc~~te das suas coisa~, ~ux1ha-a, claborand 4
leis cÍ\'Ís para dcfcza d1~s seus direitos.
_
.
..!:1•7. l·,sta doutr111a, JÜ demonstrada pela razao, tir
1
rna-se na ;n1ctoridade dos Padres, os. q~aes claramcnt
ensinam quacs sã~ os deveres dos prmc1p~s para com ;
Egreja, a~ rnenos sc~11n.do. a vontade de Chnsto, quan
do niio sc1a por mero d.1rc1to natural. _
E assim S. :1m~nisw, no seu scrmao contra Auxc~
cio, diz : <1 Porquanto. os .carissimus (imper~t~or~s). sai
lilhos e patronos da l·.grqa, e per~en.ce-lhcs <1mal-a cu
1
mo m.le e ~uardar a sua causa e direitos.,,
.
Do mesmo modo ~. Gre~orio Af. escre:e ao. 1mpe
rador Maurício (liv. 11. cp. 11): « Par!l este hm foi dad(
do i::cu o poder sobre os homens <.i P!edadc dos nosso:
senhores. para ajuda!·c111 os que dcseJ~ffi bens, e se t?r
ne mais largo u caminho dos ceus: ahm de que o re1rn
terrestre sirva ao celestial. 11 3
Leão XI ll (Enc,·cl. lmmo,.tale Dei) proclama qu~
esta doutrin<t deve· ser seguida na nossa cpocha : "E
por tanto necesssario '\llC ª.sociedade civil, crcada par:
utilidade ~onimum. se apphque a_ promover a. pros~en
dade publica para bem dos ctdadaos, que_ obt~ndo e ,:1
i::ançando o bem summo que appetci::cm, nao su lhes nat
1

1

r\an~. ut anim a,h·crtit S. ·1;1111<H. nportet societas Ó\'ili:

tcnd:11 non aJ fcli.:ital<:lll 'luam.:un1LJllC, sl!d ad can: quac prripn<
sit horninis; jamn;ro homo i1.1 dd>l!t (IO)Ola orcran ut non ~od<
nnn ;i,\\'CíSt!lllí tim: ulttmo, scd IO qu<1ntum rei .natu:a. p~rmltlt!
itlius ,.,111sc.:utinnl·n1 prn.:uret. Erro ct r;o_.:un~tto fe)1.:1tat'.s r.rª.c.
senti~ c'I. p;1rte -;o.-idalls .t1riµe11da est hm ultJ_mo, m ne~ess.ir11 .
,\!J tinem .:onscqu.:ndum de prac.:epto, m .:-etens _ti~ cons1lio

~ Cari~sirni cnim ( 1rnpcra10rcs) E..:cles1ae tilu sunt ct palro
1
ni: quorum e>t t.:<innh:ni lll p;_ircntcm Jiligcre cjusqu.o cansam e

jura

..:u~tndirc

_

_

,\d Jwç 1111tcs\.i' '''l'cr nnme:- hommes dom1norum nos
trnrum pictati , nclitu' doiL< cst, 11t <p1i hona i-!ppetllnt, i\Jjuventur
cl ..:odorum 1 ia \aq.;i11s t"•ll·;it: 111 ti,;rn:~\rc regnum ..:oelesu r..:i;m
.1

fomuktur.

acarrete nunca nenhuns incommodos mas tambcm lhes
proporcione todas ~s crn~1modidades ... E' pois necessario
que o no!11e de Deus .se1a santo pcrnn!e <?s principes, que
devem por na cabeceira dus seus pnnc1pacs deveres o
abraç<il-a com amor, o defendei-a com bcnevolcncia,
e cobril-a com a auclOridade e com o mandado da~
leis.>• 1
:!38. Ol?/ec/,1 se IA) Se o Est<1do protqe a J•:grcia,
intromette-se nas coisas espirituacs que de modo nenhum lhe pertencem.
Resp. Nego a consequcncia; porqu;rnto, como i•í se
disse, o Estado não exerce <1uctoridade nenhumtt sobre
a religião,. mas só1:ncntc fornece :í Egreja o ;iuxiliu da
sua prupria auctond:1~lc, segundo as direcç<ícs Ja propria auc~o.ndade esplntl~al.. <) Estado protege ccrtamc11
te a fam1l1a e os seus direitos, sem n ellcs se intromctter: o mesmo .sue.cede taml?cm com r~l_<•Ç<Íl> <i EgrejH.
(8) A EgreJa. ~ uma socicd;~de cspmtual, que tende
para um fim cspm1u~1I, e p1•r isso deve. usar n~cios cspirimaes, e ~ic. maneira nenhuma de meios temporacs.
Resp. D_1slmgo <l ~ll!lt!cede11tc: A E~reja ~ certamente uma socicda~e espintual 1 mas 11<io P"!'Ltm~nfr espjn-111,1{, porqul.!. LOnsta de homens que nao sao cspmtos
puros, e por rsso m~smo tambem precisa de meios tem·
poraes; v. gr. prec1:sa de templos, de sacerdotes, e de
coisas exteriores P'.•ra u culto; algumas vezes não pode
proteger-se a sua liberdade CL!ntra os homens maus senão emprcgai:i~lo a for~'.a phys1c1.
E com elle1to, 1h meios tcmpuracs per se não são
suffic1entes 1 mas todavi<1 são utcis, ncccssarios e cllicazes ta~bem . par~ pruJusÍ_r O fim Ín~ent<_ld0 1 V.
para
preve111r a \ 10laç:10 dos direitos Ja Lgrcia; e assim tambem a~ lei.'> COl1~1''1 P.S oJasphclUOS n<ÍO obngam OS \10mens a honrar mtcnormcmc ;1 Deus, ma~ impnlcm -nus

sr.

1 Ci,·ilem igitur ~o(ii.!tatcm, .:ommuni utill!att n.Ham in tut:n dú prospt;rita_ll:_rei puolica1_: 1w.:<!%e est sic consulcrt civibus, ut
obtincndo_ Jd1p1s.:cndoque sun:mo bono yuoJ ;;paute appetunt, non
modo nih1l tmport'.:I unquam rnc.ommod1,_ s cd omnes quas.:umquc

possit opportumtanc~ <1tfer;1r. . -~anct11m tgttu~ orortc t apud prin ~ip.t:._ e~sc Oe1 no.men; pon~:nJumquc 111 erae.:1ru1s dlorum officiis
rchg1oncm t;ra!la cnmplc.:11, bcncvoknt1a \uen, 11uctontate null\-

que Jq;;um tcgcrc.
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de o insultarem exteriormente, e este é o fim que se
tem em vista.
(C) O Estado de protecção perturba a sociedade <
fornece occasião para abusos.
Resp. Isto é absolutamente per accidens, e por iss(
na pratica deve ver-se o que é mais conveniente segun
do as circunstancias; porém isto é direito da Egreja, 1
se os principe se conformassem com elle, d'ahi não po
de deixar de resultar um grande bem para a sociedade
porquanto a verdade que defendem~ com a protecçã<
que dão á Egreja, é fonte de paz e prosperidade publi
ca.
Nem se diga que é inutíl faltar d'estes direitos, sen
.fq sempre impossivel tradusil-os na pratica.
Por~1uanto é decoroso que os filhos da Egreja pro
clamem os seus direitos, sendo tantos a negai-os e ;
exagerar a auctoridade do Estado. Além d'isso é fals1
que cllcs nunca foram conhecidos nem produsiram o
seus frui::tos: "1-fom·c tempo, diz Leão XIII, quando .
philosophia cvangelica governava as cidades .. e com
posta d'eqe modo a cidade produsiu fructos acima d
toda a prespectiva humana, cuja memoria vigora e vi
gorarei consignada cm monumentos innumeraveis da
coisas realisadas" ... ( lmmcwtale Dei). 1
(OI Nas coisas da religião os homens devem guiar-s
pela persuasão, e por isso o Estado, que obra sóment
pela força, não deve intrometter-se n'estas materias.
Resp. Admitte-se na verdade que os infieis nunc
devem ser compcllidos a abraçar a fé pela força, po
isso que i::rcr é um actoj1roprio do intendimento e d
vontade. Do mesmo mo o tambcm os que foram cdt
i::ados na heresia são comparndos aos infieis, e não sã
ohrigaJos a entrar na Egreja, nem para este fim dev
ser empregado o auxlio do Estado. Porem este auxili
pode ser com certeza empregado para precaver ou n
1 Fuit aliquando tempus, ait Leo XI/!, cum evanf'$clica ph
losophia gubcrnarct d\'itatcs ... coqu<.: modo compos1ta cÍ\'Ít<
fructus 1Ulit omni opinionc m;1jorcs, tjUorum viget memoria et \
f'Chit innumcrabilibus rerum gcstarum consignata monumentis.
E para melhor intclligcn.:ia, lc dr./'. ll.mdrilfart, LaFrance .::hr,
ticnnc dans J'hi~toirc, Paris, 1 X7'i; onde cncontrnrás o summnri
de todos os f;randcs f1.:itns da Frnn~·a d1fr.. 1ií 4uanJo o s;1ccrJo.:i
e o impcrio se uni;m1 cm estreita alliim~a .

., .

.1 :i

3

pellir
. . tm·
. a violencia
· · . que JlOde fazer-se á Egre
- 1·a , p.tra
pe d 1r actods IO)Urtc:>so s a Deus e á religião e que otfcnd em a or em soc1a 1 ; porquanto n:to se tract
.
.
'
·
a aqui· d a
t ransgre~sao
mtcnor ou privada.
- ~ ate ~esmo se ~e tractassc de catholicos odiam
:-,cr · 1mJcelhdos
p ser
..
.por lei a dar. . _illJlllllo •.1 qu,e s.r. b cm
u b riga os' por quanto a relrgrao rrui::ede sem d . 'd·
da vontade, rn:.is dcYc impedir-se lllJC nã~ . . duv1.•1,
.. d·
. · .
.
· ,
scia espre1
sa
d·1 socr'edad
d'.. d exteno1
. mente cm l etr1mcnto
.
·
e; e a 1em
Isto, quanto ;10 mesmo dclrnquente a vontad
·
.. e pelo
J d
1
.
e corrige'
·' .
~e o o ma scns1vc 1'l.Jlle pela lei fica alien· d 0
do a_ppellte do bem a que não tem direito.
.i
Supposta_ a naturez;1
do
homem
tal
corn
· .
o agora e·
as penas sao nece.ssanas para mover cfficazmcnt .. '
vontade a abracar lrvrcmcntc 0 bem.
e .t

II. Das relaçóeG ja Egreja c::>m o Estado nà')
. ca thc1lioo
Ayui 11 Estado podl' Sl'r L·hristií11 mas
thnlil'o; ou indiffcrcntl' 1>11 inliel .

niio l·a-

:d~)· r ·" Co11! o /'.~~lado chrútão acathulicu. Todo o f•.stado L'hnstão per se tem os mesmos deveres. para L·1~m ;1 l·:grl'ja qt~L' '~ l:>'.tado catholico, porLJLI<: tod'!s. .tqu~lles que sao llllL'Wdus pelo buptismn
C!->tao su~cllos a a.uctoridadc fundada por Christi,.
ª. re.belhao, o schrsma, ou a heresia não conferem,
d1rc1to ~:cnhum nem eximem da obrigHção. E' comtud~ -cv1d~nt_c 1..1uc, d: facto, a Eg~cja não pode
o?t~r do L:-.t.ido hcrdJCo todas as coisas a nuc tem
direito .
,
. .Logo de~·c. investigar-se ªlJLIÍllo que pode rasoa'el?'lente cx1g1r e 11 que o Estado possa e até deva
log1camenfl' dar-lhe, segundo ()S verdadeiros princ1p1os.

. A Eg~cja pode c.\.igir que os c~thoiicos que vi\ cm 1~0 l·,stado hl'r.ct1co ou schismaticos, sejam li1'1eolof!1a Doi;mauca~-Vol.

http://www.obrascatolicas.com

v

i:;

CAPITULO li
HA CONSTITUl<).. o l!IERARCHICA nA ~GREJA

\Tes na rrotiss<to da sua religião: porque, um tal
Estado, não se dizendo infallivel, não pode razoa,·clmcnte atfirmar que a religião yuc professa e a
unica vcrdadcirn, ou pelo menos não pode deixar
Jc admittir que aqucllcs que adherem á Egreja catholica, podem estar cm bôa fé e por isso não d_evcm ser inquietados. PrinLipalmente o Protestantismo, acccitando o /ii1re exame como principio fundamental, de maneira nenhuma pode oppôr-se aos
que professam a religiüo de Roma, se assim lhes
aprouver: por isso a Egrcja rntholica deve ser r~
conhcdda como pessoa moral, gozando todos os dzreitos de qualquer sociedade, capaz de possuir, de
invo(ar a m1Ltoriltadc publiLa (ontra os inimigos
quer externos qul'r inh:rnos qw: violam as regr,as
ac(citas n'esta soL"iedade . E IHI verdade um tal l«stado não punirú os que se é.llfastam da Egreja, mas
tambem nãu pollc impedir yue se propague conn:rll'ndo os 011! ros.
:!40. :!." Cum o Fslado i11dijf'ermle. l lm Estado
n'cstas condições não tracta muis J'esta do que d'aquella religião E assim, segtmdo os seus proprios
princípios, dcVL' r<:l.."nlllll'CL'r a Egreja u.Hhofü:a como sociedade legitima. Alem J'isso se admittir que
esta é legitima como rcligiiio (o que deve fazer s<:
admittir alguma rclil-\iiio) nad<1 deverá fazer que seja contrario ao hem d;.1 Egrej;.1~ scnJo a religião d(.
urdem superior.
Além d'i:-.to, como acima se disse, re(onht!cenJo-a (0010 sociedade legitimamente instituida, e
obrigado a protegei-a como t;.11 e a vigiar para qm
nenhum dos direitos \.]llC lhe competem sejam violados, assim como tambem o Estado protege os direitos da familia, que ellc não constituiu, e tambern
os direitos J'11m<1 so1,·icd<1JL· commercial. v. gr.,

:1:i:-

punindo um mcmbrn que rn1n tizessl' ayuillo a
que Sl' obrigou l}Uando entrou l'ªra a so(iedadt'. 1
F até mesmo den:ria nJo só pruteger, ma-; auxiliar e favorecer a l·~gn:ja, por isso que é obrigado a favorecer a religiüo, se , (Orno o dieta a
rasão e o senso comir.um, a consiJcra como util i.Í
sociedade; porquanto a religi.:ío catholica deve ser
por elle reconhecida como a formula legitima da religião scgunJo os proprios princípios do Indifferentismo.
241. :~ .º Com <> l.:.:stado infiel. Este de maneira
nenhuma estú sujeito <i auL"toriJadc da Egreja, a
qual l'ºr isso tem 11ll'llnrl's direitos, mas sempre
tem alguns . Primcin • q1tl' t11do.1 i l•: ...;tado . ainda rncs··
mo inlid, 11úo podl· ras11avdmc11k negar que a rl'ligião (hristJ, ª' 1 menos pro\ a vclmenlL', ensina a
verdaJc. Por esta rasüo, se pr1Jhihissc q11c os prl'r.aJures a111111111.ia .-..sl'lll :1 \ erd<.tdl', ou qul' o:-. t hris·
tüos cxistcrlll'S 11os seus d1Jminios profcssas~ cm h ·
vremcnk a sua religião, lambem a isto puJia ser
obrigado pela força das armas das Nações christãs . I·: realmente ai11Ja hoje acontece por muitas
vezes, nüo obstante a lll(rcJulidaJc moderna, l}lll'
as na~ôcs christ;.ís intervenham perante os inlieis
para obter li liberdade de prcgm a fé e proteger os
missionarios e os nco~'hytns.
Obicdc1-sc: 1\ E~rcja· estü cm contradicl·.:in l·omsigu mesma. por L'\if!ir libt:rdadc e ;ité protec~·ão do
Estado hctcroJuxu, au passo 4ue ensina que o Estado catholico não pode c<mccdcr uma tal liberdade e protec~<lo aos heterodoxos. Se a Egrcja pode

--

__ __,._ -- ·-

--

.

.

1 E' o que· muitas vcz<:s acont ece n o s Estados-L'nidos da
Am crica; quando alf.;llmas vezes se tracta de coisas ecclesiasticas
no tribunal civil, v. "r. d o ' rossuidon:s de bem ccclesiasticos, a
mai11r p;or~ c tia .< 1 ocs os juizcs d:í o ;1 -.;· nt c n~·;1 ~l"S' ' llll<J •IS lei s qt1..:
Yigo r;im nesta s•h·1cdadl' rd1;.;1osa .
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excluir os heterodoxos, tambem o Estado heterodoxo pode excluir a Egreja .
Resp. Não ha contradicção nenhuma_; e p~ra
vermos bem isto deve notar-se que a Egre)a re1vmdka o direito cxdnsivo de protccção para a ver·
dadc, e por isso para si mesma, porque está cert<:
que possue cxdusivamentc a '.'erdade completa
Isto foliando ohjectivamcntc.
J)e facto não é reconhecida por todos como <
uni~a verdadeira religião, e por isso se estiver n'u
ma região onde se conceder liberdade . a ~odas a
seitas, cita com i...:ertcza e sem contradtcça~, pod
exigir os mesmos privilegios que s?o con~ed1~0~ ~ª 4
erro. Porém no paiz onde se adm1tte uma rchgiao
e esta erronca, a l·:~rcja apresenta os testemunho
da sua missão divina, para mostrar que ha pelo ffi(
nos alguma prohahilidade e~ seu favor, e q:1c a
menos tem direito ;i tolcrancia . Pelo contrario, ~:
·tü certa que nüo ha nenhuma rcligi~o. vcrdadc1r
afóra clla, e que por isso mfo tem dire1t? nenhu1
i.Í proteü,:áo. Comtudo usa de tol~.rancm, quant
aos heterodoxos que c~tão de hôa lc~ i...:omo expon
mos nos ~eguintcs paragraphos.

III. Das liberdades modernas

1

Estas lii:'lerdades ~ue~ nascidas da Reforro~
depois, da philosophia ini...:rcdula, são por mwt1
consideradas como fundamento da sociedade m
dcrna, principalmente 1.º a libcr_dad~ de pensar
de fallar, :? ." a liberdade de consc1enc1a e de cultc
de que agora se vae trndctr .
---~ 1-i\ic.; J~, audorc:; .:it~J0s no prmc1r,io J ' ~ste <1r~ ~ !~\
Ketteler. Lilu.:rte, ·'\"':tonh". ~-i:;hse, trn~i. ~\ele~,. Par~~, . 1l:\ti.:' ,
11et , La L1bl'Tll'lk <.onsd<'nL·c, I.' on, 1 1'.'1 • Boc '-'· L.1 hbcrtt: J
sci;namcnto ,.. di ,·os.:il·111;1, 2.• c,i. Roma, ,X9?·

1.

6

Da fi/1,•rdade dt• pensar

t'

357

de fallar

:q~. LihcrJaJc e . . faculdade de l~Scolhcr, de
ohrar ou nfío obrar. Cuidadosamente se deve Jistinguir Ultui n fal."ulJadc ph_ysica ou a potencia de
obrar, da faculJaJc moral ou direito. Ha muitas
coisas que podemos fazl·r, mas não e licito fazei-as,
porque a faculdade do li\Tc arbítrio e~tá sujeita a
certas regras, yue não tem o direito de violar: é
na verdade passivei o furtar: mas não é licito. ( >
mesmo se deve dizer da ordem intelicl.:tual.
O entendimento é ordenado para a verdade,
assim como a vc intadc para o hem; e assim o intclb:to não tem mais direito de adhcrir á falsidade do que a von taJe o Jc fazer o mal. Temos pote11cia mas não temos direito; t• quando abraçamos o
erro e do mesmo modo quando obramos o mal,
temos n'estc ponto abuso <la faculdade qtw nos foi
dada.
Por isso a verdadeira liberdade de pensar e e
direito proprio Je diri~ir o entendimento segundo
as leis da sua propria natnreza; o dircih> de ahraçar a verdade, Jc se determinar, como convcm a
uma crcatura racional, a saber, pela verdade pcrcc bida. Por outras palavras, temos o direito de abraçar toda a verdade, de nada admittir senão aquillo que nos é evidente. por evidencia intrínseca ou
extrinseca; e isto exduc toda a violencia pela qual
a doutrina fosse imposta por méra força exterior.
Temos tambcm o direito de escolher das opiniões
que são livres as que quizcrmos. Porém o direito
ao falso repugna cm si, porque é contrario á mesma natureza do ente intellcctual.
243 . Logo, se ha diffrença entre o verdadeiro e
o falso, não pódc dar-se absoluta liberdade moral de
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pensar, porque somos obrigados a perma~ecer den_trn dos limites da ,·crdadc, quer ella sc1a vcrdallt• 11aturnl quer revelada, L:om tanto que seja conheL·ida. E nem por issn se diminue a liberdade de
pensar; pelo contrario aperfeiçoa-se . PorqL'.a~t.o se
a liberdade de pensar é o direito de dmgir a
nossa vida intdlcctual, segundo as leis da nossa
natnrcw 011 n direito de <ldherir ü verdade, quantn maior evidencia se apresenta, tanto mais facil é
:1 adhcsfio e nwir>r a liberdade. Porém apresentando
;1 rl'vcla1.;ão divina t1ma nova luz e libertando-nos
Jo erro, não dimim1L' a liberdade, antes a augmenta dando rcmcdio aos defeitos da nossa natureza '·
Do mesrnll modo na sociedade tudo aquillo que
torna mais facil o crn1hccimento da verdade, augmcnta a liberdadt: de pensar, porque remove os obstaculos que embaraçam o seu exercício.
.
O'nqui se vc o juizo que devemos fazei~ da hherdadc absoluta dl· torn;1r de direito publKo todos os nos:-.o-; 1wnsa111L·11tos. Pnr quanto se não lL'rnos ,, dirvito dl' adlwrir ;10 L' ITO, tamhcm níin dr\Clllns tc:l-o p;ll"a L'11 ...;i1wl-n. PoJcmos l'rrar e pela
11ns ..;a h11:1 fL; Sl'I' L's1..·u-;ados; porém ol~jec!Íl•ai11e11h'
lalla11Jo, rl'p1q.,\1W ;i recta rasão n dircit( > ~1ucr de n
;1hrauu ~1uer de o propagar.
:t44. Porém, dado que a rasáo humana não
seja independente da verdade natural nem da Revdai;úo, púJe perguntar-se, se é independente d.a
sociedade, quer civil , quer ccdcsinstica, de maneira que sú seja obrigada a dar contas a Deus e .á
propria conscicncia. E na verdade, quando as opiniões ficam no !/iro interno, é certo que d'cllas
1 ulloc justissim11111 in homines Dei imperium. tantum ahcst
ut lihcrt<lt<'m tollat a111 1.111(1 modo diminu:it, ut pouu .; t11eat11r d
r•erficiat~ . fLen Xl/J, E1h·v.-. Lib1•rt,1s) .

3\1

temos s<_'1 a Jar contas a Deus; porém se os erros
se exprimirem e se. n_rnnifestarem _t:xt~rnamente, ~)
poder social, quer civil qu~r ~ccles1asuco, tem o direito e o dever Jc os repnm1r, cmquanto o requer
o hem social.
Porquanto, o direito do homem individual é limitado pelo direito dos outros; por isso, se alguem
defendendo doutrinas falsas, ainda mesmo de boa fé,
perturbasse a ordem social, deveria ser_ reprimido.
E' claro que isto púdc acontecer, por 1s~o que .as
doutrinas são principio da acção, e por isso assm1
como não é licito fazer todas as coisas, tambem o não
é 0 ensinai-as. Porém estes princípios tornam-se
mais claros, appli(<.111do-os ú liberdade de consciencia e do culto que l; a fúmm de liherdade de pensar cm materia d1..· rclit\i<ío.
2.

Da liberdade de consciencia e de cultos

:..q5 . (A) Noçâo d'esta liberdade. A religião é .ª
summa Jas rl'la1;<11..•s entre Deus e o homem. /\ hbcrdaJc JL· cnnscicncia é, no homem, a fm:ulJaJe Je
Jcterminar por si n!csmo cm que consistem a~L~:I
las rclai;õcs, ou a faculdade de abraçar a rehgiao
que lhe agra~<lr.
.
.
Esta é a ltberJade phys1...:<1; porem no seu cxcrcicio deve submcttcr-se a leis certas, assim como
tamhcm qualquer acti \·idade, quer physica quer moral.
E assim, na escolha da religião, o homem não é
independente de Deus, como o affirma o liberalismo absoluto, e por isso se existe Revelação sobrenatural, não é licito regeital-a, como se provou no
Tracl. da Verdadeira .Religião, n. 58, 284.
· rambem uão nos é mais licito crêr o que qui-
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zcrmo., , do que na ordem moral fazer o que desejamos. ;-..;ão é portanto verdadeira liberdade de cons,,:icncia o direito de determinar n vida religiosa como agradar, nem o direito de a determinar sómente segundo a luz da rasáo individual, como o pertcndem os racionalistas ; mas o direito de a determinar segundo as leis que nos foram impostas por
Deus ou pela audoridadc por elle constituída, se
por ventura existe alguma. Este principio não pódc rcgcital-o todo aquclle que admitte a existencia de Deus e o seu supremo domínio .
D'aqui se segue que a alma humana nas coisas
rcli~iosas depende se'> de Deus ou d'aqucllc que
Deus (onstituiu juiz n'csla materia . '\''este ponto o
Estado não p1'•dc ter nenhuma audoridadc, porque,
como se disse, governa pela força physica e externa, ao passo que a adhesão á verdade, ainda mesmo religios<1, é L'ssencialmente livre; usar de violc11CÍ4t para consq~uir o assentimento da alma é
absurdo e ct111trario ao~ sagrados e inviola,·eis direitos do ho111c..·m. Por tanto a auctoridnde de quem
depende o cxcr1.:i1..·io da liberdade de l..'.Onsciencia, deve ser tal que use Ja persuasão: e imponha sómente a obrigação moral.
~inguem p<'>dc ser obrigado a crêr, nem a isto
é obrigado, se 11ãt> se mostrar a verdade das coisas
que se devem (rêr ; mas conhecida a verdade
pela rasão ou pelo testemunho infallivel de Deus e
da sua Egrcja, já seria contrario á propria rasáo
o negar o assentimento; e até mesmo quanto mais
a verdade é conhcLida com maior clareza, tanto
maior é a liberdade..', por isso y_uc se torna mais
fac..:il ao entendimento o ;,lttingir o seu objecto: "Esta é (Om effcitn a verdadeira liberdade, a liberda.:.
de que é digna dos filhos de Deus, que a Egreja

sempre desejou e que lhe é principalmente cara.
Os apostolos rcivindil..'.aram constantemente para
si a liberdade dn gcncro humano; os Apologistas
sanccionaram-na com os seus esLTiptos; os martyrcs, cm grande numero, (onsagraram-na com o seu
sangue. E 1..'0lll rusiío, por isso que esta Libcrdadc.christá attesta o maxi1110 poder de Deus e é o
primeiro Je\'er Jo pri1h·ipe o defendei-a n . 1
Esta liherJade, que é a uni...:a racional, sempre a Egrcja a dcfecndeu . E até mesmo u Egreja
foi a primeira a reivindicar os direitos da (onscicncia religiosa, introduzindo a dístinc~ão entre a autoridade politica l' a rdi~iosn. Porquanto, antes de
Christo dizer~: "Dac a Cesar o que é Jc Ccsar e a
Deus o yue é de Deus n, não existia quasi nenhuma
liberdade de consciem.:Í<.L mas ü ordem do Estado
determinava-se a rdi~ião que os cidadãos deviam
ahraçar. A E~rcja dcfcnJía a lihcrJadc de conscicnci<.1, quando defendia a incompctcnc..:ia Jo Estado nas coisas ccdesiasti...:as contra os perseguidores, e depois contra os impcradon:s d1ristiíos, yuc
atT~>gavam para si algt1111 direito cm materias de
fé ou de disciplina .
:z4fi (8) Princípios f!<'rat•s. Porém se é esta a
verdadeira nrn;iío de lihL:rdaJe de consciem:ia, pode perguntar-se, se algumas vezes o Estado ou a
Egreja pode usnr de coacl,.'.ão, se, pL!lo contrario, a
liberdade (omplcta de conscicncia e de cultos de1 1-laec· quidem vem, bac.: Ji1511a filiis Dei libertas. Ecclesiae
sempcr opla~a ~..: praecipuc cnr~ : ht•jus gene~is .libertatem sihi
constanter v111d1..:avcre Apostoh; sanxere scr1pt1s Apologetae:
rnartyres ingcnti numero, san~uine s u~ consecravere . Et qu!dcm
mcrito : proptcrea quod max1ma m J)e1 potestatem, et hornrnem
prini.:eps maximumque o!licium libertas haec christiana testatur.
Leão XI//, Encyd . Libertas. p . 114 vol. III ed . Desclée; que se
Lk,·e ter toda .
~ Redditc· quae ~unt Caesaris Caesari et sunt Dei Deo .
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a todos cnri.:edida . Pdra resolver esta que;;tiín, devemos fazer algumas advcrtencias.
l.8) Quando o cxen:icio da liberdade de consc1cncia permanece no fôro interno, só Deus é juiz
e só cllc o p<'>dc ser.
(•) Tambcm se deve considerar como certo, que
{a adhcsáo a uma folsa religião, e por isso a SLW
protissüo não é le~itima , porque não pode dar-se
direito ao erro. Mas a difficuldadc está em saher
se se'> a Deus se deve dar contas d'estc abuso externo da liberdade. ou se ella pode ser reprimida
pela auctoridade CÍ\'il ou tx:desiastica.
E na ven.JaJc: (C.1 A alma humana, na sua eleição interna, ou no exL·rcicio interno da liberdade
de consciencia 1 s< 1 dcpL·ndc de Deus, e não de nenhum podl'r L'X tcrn1 >; na sua manifestação dcvc
~ozar da mcsnw ith.kpcndcncia, a não exigir outra

coisa um h~m superior .
(d) Sabe-se pc irem pela experiencia que a liberdade de L'Liltos ahsolutn, jümais existira e a boa razão ensina que em nenhuma sociedade clla podl
n.istir. 1\[io ha llL~ nhuma sociedade civilisada v.
gr. l]lll' 1.:onsint<1 que os seus suhditos profossclT
uma rl'ligião segundo a qual se permittisscm m:
até prescrevessem sacriticios humanos, o furte
etc .
Porquanto a sociedade não impedirá que m
homens adhirrnn interiormente a esta doutrina, mm
impedirá que a manifestem por actos externos.
Eis o motivo pcm.iuc a liberdade de consciencia é limitada necessariamente na sua manifestação ao bt!m da sociedade, porque a nossa liberdade não pode causar prejuízos aos outros. Portanto.
o bem da .rnciedade a 11orma .rnprema .
·..i4 7. 1 Cl O modo de 11li1·cff da F.p:n~ja qua11/o â /j.

e

berdad~· de cu11sc:il'uâ.i. A duulrina da Egrcja ~obre este ponto, apczar de impugnada pelos Racionalistas, é
-:011sent;111ea ú ras;ío.
\.R) Porquanto a E~.rcja sempre ensinou e i:nsina que
ningucm pode ser obrigado a professar a rt:ligião que
riunca reconheceu por verdadeira: ((Costuma a Egreja
acautellar-se granderrn:nte, diz /,cão XIII, para que
ningucm, contra sua vontade, seja obrigado a abraçar a
fé catholica, scg11ndo 11 que adverte S. Agostinho, o homem não pode crêr scnfto qucrendou 1• Jwwceudo Ilf
fulminava com ;mathcma os christãos l1llc obrigavam os
·judeus a hap1isarem·sc ou perturbavam o seu culto.
Eram l:~111iparados ;1t1s inlieis os que nasciam e eram
educados 11a heresia. l{clativamente ao.s christãu.s que
negam a k, eis a doutrina de S. 11Wllli.l\: H.cceber a
fé é um acto da vontade, mas o conservai-a é de necessidade. Quando uma vez se tornaram subditos da Egrej a, ha obrigação de ubscnar as suas leis e Je n'clla permanecer, porqrn: n;ío pode haver nenhuma razão legitima dL: se afastar d'clla. Todavia -,empre sL: faz a distincção emrc hcrcjcs formaes ou aquclles cm que se
nifri pode presumir boa fé, e os herejc.s matcriacs. Os
prime!ros devem ser obrigados. t a manterem-se na fé;
os 11lt11nos pmlcm e devem nw1tas vezes tolerar-se 2.
Por isso a Egrcja nã11 quiz nunca coagir os homens
:1 abraçar a religião, mas, ,1ua11do muito, a cumprir as
, 1brigaçcíes jü tornadas, e taml:iem obriga os seus proprios subdito.s não tanto a a..:1os positivos de religi:ío,
quanto os prohibe de violarem as suas leis.
:i48. (bi ;\bs se a Egn.:ja niío pode obrigar ~l fé os
que estão f/ira, tem o direito de conduzir ü fé os seus
proprios filhos e por isso de empregar os meio~ pelos
quaes se removem os impedimentos qne ubstam a este
1 1\fa~1Wp(•rc c;I\ c rc solct Ecdesia, ait Lco Xlll. ut ad ampie:-.;111darn ti•.k.m çatholicam ncmo invitus cogatur, jux.1:_i ~uod sapienter Au~ust1111is 111011ct. c·rnlcre. non .Pote~t homo 111s1 valens .
S . theolor;. i' 2"~, 4. 10, a ..~. <.fr. P111s l '/ no breve de 10 de
m<1rço de 17~11, ondc s~ transcrevem os testemunhos de Bened .
X IV, S. Thomaz, S. Agostinho e Tertulliano.
i
Niio deve tolerar-se, se o erro fõr nocivo á sociedade
porque o crrn não d<I nenhum direi.to e a sociedade não ~??e sof~
1rer pl)rquc alguns erram nu hoa fe; se alguem de boa te p1l~as
~e •111c n furl" c·1·a li,·ito, nem asgim se pcrmittiria roubar.
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lim. E do mesmo modo que toda a ~ociedade tem o direito de reprimir tudo aquillo LJUC~ oll~nde ~r:wement~ <~
bem com.1111101, assim t:1mh~111 a 1.~gre1a pm a protegei os
fieis, pode rcpcllir os que d1ssemm1lrem o erro ou ~1 corrupç:ío no seu proprio seio,.do n;od<~ que ella o ,1ulgar
com·eniente. E obrando ass11n nao viola de. ma!1e1ra nenhum:1 a liherd:ide. mas protc~e a verdadeira hherdadc
contr:1 11s que abusam d'clla.
,
.
Isto ~ verdade, ainda mesmo que~ ~,gre1a chamas~e
em seu auxilio o poder civil para cohibir a propagaçao
do erro e da corrupçã<">. Porquanto, d'~ma parte o erro
não tem dirc1t1 >s, por outro lado a soc1eda~e tem º.dever de proteger a liberdade dos seus propnos subd1tos.
Por~m o homem não gosa de plena liberdade ~a ordem
- phisica, se~ todas as vezes qu~ vae _pelos ~ammhos, se
expozer ao perigo de s11l!rer v~nlcncia ~ ~ss1m na o:~em
intellectual os homens nao seriam perle1tamc:nte hvres,
se continuamente estivessem cxp~stos ao perigo de se·
ducciio sem encontrarem protccçac. Houve na verda~e
muitos d' entre os catltolicos que at~rmavam que se devia
deixar a cada um a sua completa liberdade e que o e~ro
só devia ser refutado pela ~~posição da verdade; Pore1~1
esta forma de liberalismo foi condemna_da por (r,·ego,.,o
Xf ·1 e depois por Pu! 1-!< na Encychca f?_uanta cm·,1,
porque rci~indicava o Jrrcrto par~ o erro. I•, algumas ve.zes convcmente o conceder a Liberdade, ou melh?r,_ d
1 'olera11ci,1 ; mas não podemos concedei-a como d1r~1to
ou tambem como praxe que_ deva s~r sempre preferida.
Esta opinião _defendeu-a S. Agostm~o por algum t~i:i
po, por~m depois conder~rnou·:•, e ensmou que o eri o
pode ser cohibido pela v1olcnc1a extern~, e, ao meno s<:I·
gumas ~zes, de\'e empregar-se, e ~1ss1gnala uma rasao
dupla : a primeira é porque o err~ e por s_ua nat~reza
tvrannico, a segunda p11r~1ue se da opprcss.ao das mtelIÍgencias fracas pelas mais rodcrosas, assim ~orno de
corpos fracos por outros 111~1S robust~S. ~Or ISSO a ~~
pressão do erro pel_a auctondade_ p~1bhca, e defeza_leg1~1ma contra a tyrannw d~ perse~Uiçao e da .s:_ducçao. ~e
0 genero humano estivera ~ outr.1 cond1çao, poderia
obrar--sc de outro modo, porem ~cha~do-se a ~ature_za
humana tal como agora estü, a historia e a!ª~ªº a~stm
o ensinam ; se se concederem os mesmos direnos a fal-

sidade e ao mal, como ao verdadeiro e ao bem, a falsidade e a maldade prevalecerão.
·
Logo os erros devem reprimir-se afim de haver verdadeira liberdade para o bem.
E até é perrnittido prevenil-os : se o estado tem o
direito de prohibir as coisas ljlle são perigosas, para que
os homens porventura nfio abusem d'e!Lis, '. gr., o porte d'armas'. a venda d'algumas bebidas, qual a ras;ío
p1:>rque não poderia elle tambem prevenir a propagação
do erro, não podendo remover-se tudo o mal súment<!
pela repressão ?
E' por isso pcrmittido concluir o que se deve dizer
sobre a liberdade de cultos : Os infieis ticam lines para
adherir ü sua religiêlo e professai-a como um Cillto familiar: tambem se tolera muitas vezes o culto publico, l.'.•1mo costumava usar-se com os Sarracenos e os Judeus,
principalmente cm Homa : comtanto que uma tal tolerancia se não torne pcrip.osa ao bem espiritual dos tieis,
porque em tal caso ;1 Ep.rcja de\'ia regeitar o culto falso
para proteger <t liberdade dos seus subditos, assim corno o Estado lançaria fóra do seu seio um homem, se :i
sua doutrina e acç<->cs se tornassem prejudiciacs ;í sociedade, fosse qual fosse a sua boa fé.
(C) Posto isto, é facil de explicar a rasão do mudo
de obrar da Egreja, principalmente na Edade 1\lcdia. El
L1 usou da coacç:ío, mas unil.'.<11ncntc contra os christãos
que obra\am de mü fé, ou contni os herejcs formaes,
que nií'? cumpri<_u~ as suas obrigacôes para l.'.om a Egrcja. Porem os 111he1s ou ;1quellcs que nasceram e foram
educados na heresia, gos;nam da liberdade de consl.'.iencia e de culto, com tanto que n<ÍO perturbassem a sociedade christã.
,
Porem a Egrcja, l.'.omo poder· espiritu,1l, nurjca c1111dcmnou nenhum homem ;í morte. Porém se vrcroraram
alguns abusos, ~stes devem ser at!ribt_1idos ü m;aicia dos
homens, mas nao ;i doutrina da Egre1a.
24q. i.O) lJireitus e deveres do /..,stado relativame11tc ,
.i libúdade de conscie11cia. O Estado, corno vimos, é
incompetente em mate ria ." de religião ; mas comtudo não
lhe de\C ser indiffcrentc.
!a) Se se tr;ictasse d\1111 erro que subvertesse os fundamentos da sociedade, como o foram as heresiçis na
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EJadc Mc:ditt. o Estado teri;1 l'Om certeza o direito de

º" proscrever: Porquanto, apes ,1r de não ser infallivel,
ha algumas verdades de senso commum das quacs pu Je estar certo ; e assim o Estado pode !egitirnamcntc
reprimir os que na praxe negam o direito de propriedade, admittem a polygamia e outras coisas semelhantes.

(bl () Estado não de tine. a doutrina, mas como qualquer pessoa privada pode vir no conhecimento de que é
divina a religião christã e tomar esta religião para lei
fundamental da sua constituição. E d'aqui vê-se que
quem aggride a Egrcja inflige injuria ao mesmo Estado
e pode ser punido por cllc.
Eis o que era a sociedade christã na Edade Media,
<lu:.m~o tloresc~a a unida~e _da fé. ~:lia tinha rcceb!do da
hgrcia os rnax1mns benct1c1os e ate cnl'otitrava n ella o
principio d;1 sua lirnwza.
.
.
E assim ,111em olkndi;i a l•,grqa, olfcndia por isso
mesmo o bcmfcitor da sociedade ; e t1idu aqudle que
tentava perturbar a 11111tfodt: da fé era réo d"ttm crime
maior do tlllC ;1qt1dle que fazia publicamente um furto;
p• 1rqu;111to o pm o L11rist;ío jull:\a \a qttc a unidade da fé e.:
a paz religiosa era mais preciosa Je <.lUC o ouro. E cio.; ; 1
rasão porque os herejcs er;1m condcmnados com tama nha severidade. Houveram com certeza muitos abusos~
por muitns vezes os Summos Pontífices recriminaram
reis e a lnquisiciio da H espanha, por irem muito além
dos justos limites. Porém não é permittido duvidar que
de,·em por direito ser punidos com penas tempo -aes o s
que a auctoridude ecclcsiastica declara herejes.
O Estadn n:ín sú pode, mas deve reprimir o erro religioso, porque os cid;1d;los teern direito a abracar livrc lllentc 11 hem e " rcrdadeiro. Porém este direito nüo pti,fl! licar dcscrnbarac;td11. se ;1 auctoridadc social u niio
proteger contra a t\Tannia do mal e do falso.
.
Além d'isso a ,:erdade religio~a é o fundamento da
sociedade, e por isso defendei-a~ é defender a mesma so·
ciedade.
Tambem deve esta protccção ti Egreja para ella attingir o seu fim. Por isso o Estado deve proscrever o
erru , m;1s não todo o erro e todo o · abuso, ·mas tudo
aquillo que pode prejudicar o bem da sociedade. Deve

os

do mesmo modo rcgeirnr a libct d ade de.: .:ttltos emquan ·
to nociYa <i sociedade.
2So. /',' ludo íslu ••Ít' jure d l't' I" se ". l'or~111 o ,111c
se chama liberdade de ci.111scic11ci;1, liberdade de pensar
e de fallar, podi? tofr1·,11·-se, l.]llillldo assim o exige u bem
social.
O mesmo se diga da liberdade
e cullOs : •Se a
Egrcja julga que não é licito 4ue haja Y<1rias espec ics de
culto divino, com o mesmo direito que a verdadeira re ligião, nem por isso condcmna os governadores das coisas publicas q~e ou por· motil'o de conseguirem .ilKum
bem ou rmpedwem algum mal, pelos costumes ou pelo
uso, suJp·~m com pari('11cia, 4uc cada um d'estcs tenha
lugar na cidade » (Tmmv1·tale Dei). Quando se trnda lL1s
deveres do Estado, a quest;ío é sómente do H~lado <"•l tholico. Por isso mesmo ensina o S. Pontitice que 11m
Estado l'odc tulcrar esta liberdade quando assim o cxip,c
o bem s11cial. v. gr. quando jú existe a egualdadc de
cultos, (.tll quando o reda ma a opiniiiu puhli ·a . E ate
mesmo o Est<1dn pode dar um concurso positi\o par<1
os actos da falsa rel igião, com tanto que sej<i materi ;il e
n;ío form<.•I, \'. gr. nomeando t>ll confirmando ns se11·.
ministros. E assim os SS. l 10111ilices não cu111..lcm11arn
absolutamente o que se chama liberdades modernas.
mas prohibem que sejam consideradas como direito:;
que devem ser concedidos ao erro ou ü falsa religião.
De1•(• us.u·-se d(• tofrr.má.1 t'm 1-.1.çâ'o do~ .1dj1mrlos
das cois.is. 1 Pur~m ;1 repressiio seria licita, se o bem da
1 Descnvoh-c clara1m:ntc c . •tc pensamento Lr Ci11iltá ( :,1110 /ica (_17 Oct . 1863}: ul-:sta'i liberdades se se l"onsidcram com '. > tire ·
se, isto é, comr1 pri1i-·ipios nniversat·s, Jcvcm omnimnJamcnh: r c ·
p ro\·ar -s..: . .. ~e se ac•citakm como lnp11tliescs, isto 0, \.'OlllO a<.: ..:ommudação ;i -:ondiç:io " \ l'"'i_al d\:~t;i ou d" a 4~1cll<1 1Kkão,_podc111
ser leg1t1m :.s, am<.1<~a s <.: 11cknJ1d.i s pdo ~ cathohco> :_ ':'_ c <•JS<t p11.:
dosa e ut1l usar eft.ca:i;mcntc 1fellas para bem Ja rchgiao e da JUS·
tica .» Isto mesmo j:i S. Thom.iz o tinha ensinado ('l.ª 2 • q. 10, a. 11 ) :
aÓ ·regímen humano ileriva Jo regímen divino, e deve imitai-o. ~o
r0m Deus, apesar_de omn iput.:nlc e summ '.u ncntc hom, perm~ttc
comtudo qu.: se taçam alguns males no um verso, que poderia im pedir : para que, tirados elles, se não tirassem maiores bens, ou
tambem se não seguissem males maiores. A mesma coisa succede
rnmbern no regímen humano, pois os que governam, toleram com
rastio ali:;uns m:ilc:;, par.1 se não impctlircm alguns l'cns ou taml>cm para <Jll<: n:io ,u..:ccdam maiores m;ilcs ...
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socieda~e

o exigisse; nem jümais se concede direito ou
ao erro, mas sómente ás pe~soas que erram
de _boa fc, as quaes teem antes direito a serem instnnJ~s J'.' que a serem obrigadas ; e, tambem no caso
b1!a fc, se. co1_1ceJc a tolcranci_a, mas de maneira que
11110 tique prc1ud11.:ado o bem socwl.
protc~çao,

d:

Conclusão: Definição e excellencia da Egreja
:!5

1. 1 .''

D{/illição. Antes de terminarmos estl!

~nh.: tado. é preciso que dc~1os a définição da Egre1a ~ que e como o summano e a conclusão de todo
elle .
,
A Egreja e na verdade a sociedade de home1n

11ia(!<~rcs re1111idus, sob o magisterio e regi;nen do~
lc;.;1t1111os past11rc.'i (' pri111.:ipa/111e11/c do Pontificc Romano, pda profissão da mesma fe e cumm1mhão dos
mesmos sacrmm.'n/os, para conseguir a eterna salvação.

1

Dize-sl' :
(li sociedade, islo L; , reuniüu de muitos. tendcn-·
do para um lim cunmmm com as suas fo~cas unidas.' comu provamos n. :!/ e scg.; e assim 'tka cxdu1do o Co11grcgacio11alismo.
11 ma socicdaJl' e 1·e/igiosa quando o seu tim é
º .c_ulto de Deus e a salv<.11;.ão eterna dos homens
v1s1vel llélo scí nos seus membros, mas tambem na
~ua co,nst!tui1.1:~0 ~ nos fructos yue produz (n. 1 o 1,
e scg.); md<{/<.'C/t11ef, ou que durarü para sempre
~cm mudança algum<.1 substancial (n . 105 e se".);
mdepe11dentc t' completa ou por si sutfü:iente para

CON~THUIÇAO

HIHkAllCHICA UA

EGR~A

.)1:l9

conseguir o seu fim (n. 1 oy e seg.); e assim fica
regeitado o Lesarismo.
·
()) De homens viadores, porqm· Ul!UÍ tracta-st!
sómente da Egrcja militante e náo da triumphantc
ou paciente.
(C) Sob o magisleriu e regímen eh:. ; nas quacs
palavras s_c dcdara ~ esscnc~a lf esta s~cicdcdc, que
e vcrdadcmuncntc h1cran.:h1ca, quer dizer: ha n'ella auctoridade infallivd para ensinar e poder supremo para governar, o qual tendo sido conferido
ao collcgio dos Apostolos e ao H. Pedro, reside
agora no corpo dos Bispos e no Pontifü:e Homano, como provümos n. 37-~19.
E assim a vcrdaJcira E~rcja nem e aristo(ratica nem democratica 1 mas vcrJaJciramcnte monarclzica, sendo o Pontiticc ex se infallivcl e tendo verdadeira jurisJicl,'.tÍ.O sobre todos os bispos e 1icis.
Porisso tin1m J'clla exduidos os mu/titudinistas, os
presbyteria11os, os episcopalia11os e os tiregos schis1nalicus l{UC rcgeítam o primado Jc Pontiticc Homano .
(d) Reunidos pela professada mesma fe etc.; e
por estas palavras se imfo.:um o:-. vínculos prÍtK:ipacs com que se ~mcm entre si ns membros da EgrcJª; a saber, o J.tmcu/o da mesmafe, porque a(;hando-se sujeitos ao ~esmo ministcrio infallivcl, protcssam a mesma te, que e a fc christá authcnticamen te interpretada; além d 'ísso o vi11c11/o dos mesmos sacramentos, poryue re(:onhccem os mesmos
meios visíveis da grm;a, os saLramcntos instituídos
por Christo e fielmente guardados pela Egreja .
. . Por este ~ado, ficam cxcluidos da Egreja os inn~1s, os _hcre1es, e até mesmo os cathecumenos que
mnda nao receberam o baptismo.
(1) Para conseguir a eterna salvação: e assim se
Thcologia

Doi;matic~-Vol, l ."
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dcd<fra o LOnscguímcnto da felicidade eterna e indircctamcnte o tim proximo~ isto é, a santidade sobrenatural qu: é o ~1cÍo ncccssario para obter a
ctc~na saln~ç~10 . P~ms_so .ª Egreja distingue-se da
sociedade civil, CUJO fim 1mmediato é o bem temporal dos cidadãos.
1
252 .. 2.º Excelle11cia. T:imbem por aqui se vê
quanto e_ grande a cxc_ellenc1~ da Egreja. Porquanto ella nao e outra c01sa mais que o reino de Deus
ou o reino de Christo sohre a terra e o atrio por
onde po~cmos entrar . para_ o reino dos ceus, cuja
cxcellenc1a enaltecem a porfia os cscriptores sagrados e os Padres .
(l) Porquanto a sua origem não e terrestre e
humana, mas deve considerar-se celeste e divina·
pois foi fundado por Aquclle que é o Rei dos reis e~
Senhor dos senhores, ao qual foi concedido tod~ 0
po.dcr no ccu e na tcrr?; adquii-iu-a com o seu prop_no ~anguc, de m_anc1ra que pode predicar-se da
Egreia o que se diz da propria graça : vale tanto
como o mesmo Deus!
(9) A sua duração não é momentanea, mas permanente, devendo permanecer firme e estavel até
ao fim do mu_ndo. Nem admirà; porque foi fundada sobre o fundamento dos Apostolos, sobre a
summa pcd~a .angular~ Christo .Jesus, e por isso as
portas do int:~no nao podem prevalecer num:a
•.:ontra ella : "J<.1s. que eu estou co!lvosco, diz 0 Senhor, todos os dias, ak á consummação do ·s eculo ». l
Cf. l'assagli,1, 1. 1, c. 3 e scjl..· H11rter n ri
Eccc ego vo~iscum sum, ~tt 'oominu~ ~m~-ibus diebus
usqu~ a~ consummartonem saecult . }Jatt. XXVIII, 20 . Porisso ~
Egre1a e compnr_adn a um navio que <~nda JJ.11ctu,tnie, sem seafun dm· : ".Nav1gat J-:cdc s1a mstruct;i fidct gubema.:ulo felici cursú super hu1us sacculi marc: h<1hcns Dcum gubcrmitorcmi angelos re-

371

(C) Nem L; menor a sua amplidão; pois vem a
proposito as promessas ~ue Deus fez ao auctor
J'.esta Egreja : "Pede-me e dar-te-hej as gentes para tua hcran\a, e a tua possessão chegará até aos
1..:onfins da tcrran; 1 realmente os Apostolos receberam a missão de pregar o Evangelho a todas as
Gentes; a toda a terra chegou o som da sua voz,
e até aos 1..:ontins do orbe as suas palavras, e hoje
pode ver-se nc.1 Egr'eja catholica a grande multidão, que ninguem pode contm, de todos os povos
e línguas.
(d) F' lambem aJmira,cl ~1 (1111:-.tituÍl,'.Üo hierar chica, onde se en(ontra simultaneamente a unidade perfeita com uma variedade multiplice, a summa auctoridack junta com a maxima liberdade;
n'ella resplandece a indivisível unidade, sendo um
unico, o Mestre e Legislador supremo, Christo
Jesus, de quem o Pontifiü• é vigario visível. E
nem é menor a JJariedade, tendo o Papa por 1..:011sclheiros e coadjutores os bispos dispersos pelo orbe catholico, os 4uaes tambem tcem sob a sua
au~toridadc os pnstorcs de sq~unda ordem, por
mc10 dos quaes apascentam os rchanhos que lhes
foram commcttidos.
E na verdade, a aucloridade do Pontífice é
summa , sendo clle infallivcl em ensinar, e supremo
cm governar . 1\tlas nem por isso se diminue a liberdade, mío" podendo o proprio Pontilice fazer
dogmas ou leis a seu bcll'prazer, mas achando-se
coar...:tado dentro de just'os limites, de maneira que

t

2

mi~es, portnns .:hor?s _omin!um s;mc.toru~1, ~rcc~à in mcdio ips;t
salt~rn.n. arhorc cruc1s, 111 qua ev~ngchcae ti~lc1 vehs suspcnsis, ftan te Sp1~1tu S . '..
portum para<l1s1 et sccuntatem quietis aeternae

att

dcdu.:rtur ... .';. f .l1r1sost .. ln Matt. VIII, 2:>1.
1 Postula a me, l'l <laho tihi g.::ntcs hcrc1litatcm t11am, cl
posscssioncm hwm tcrminos· tcrrac. ' Ps. li, 8.
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nada poJc senão cxpór as ver.dades já revel~das ou
(onncxas com as reveladas d-um modo mais claro,
ou estabelecer leis (Olll que se pro:nova mais efficazmcntc a ohscrvancia da lei divina.
Por tanto quem obedece aos d.ccrct-;>s do Pontificc obedece ao mesmo Deus, cm servzre regnare

est.

(1) E' porisso que a Egreja produz fructos ai:undantes de justiça e santidade: porquanto esta .e semelhante a um paraizo terrestre regado pelos quatro rios dos Evangelhos, no meio dos quaes cresce a arvore da vida. a saber, o sacramento da Eucharistia, e onde \.:rescem plantas Jc todo o gencro. isto é, a:- virtudes e as boas obrns.
· Por'-Jllé.lllto. como diz S. lreneo, 1 ((onde cst~ a
E"rcja, estü alli o Espírito de Deus, e onJc esta o
E~pirito de Deus, alli está a Egrcja e toda a gracau.
· Hcalmcnte a Egrcj:.t, assim como o prqp~io
Christo, e a JJia, seguindo a qual não erramos; e ~
J1erdade, e, ahrat,.·ando-a, não somos cngana~o~; e
a l'idd, e, possui11Jo-a 1 não morremos. lllummada
pelo mesmo Sul J<~ jus~íi;a, .espanca as trevas Jo
erro e da ignorancm; l1quclaz com o sc.u calor cclcsll.' os con11,:úcs Juros dos homens; teclmdu as
almas com ~ 1 orvalh11 da ~ra~a, e onde pullulavam
os espinhos d11s vióos, jü crcs(cm os lirios da virr;indadc, as rosas da caridade e as flôrcs de t.odas
as virtudes .
Porem todas estas L"oisas não são senão a prclibaL"áo Ja dcrna bcmavcnturanya, á qual nos conduz 'L'om scguran1ra a nossa mãe a Egreja.
A nós que ainda peregrinamo::; sobre a terra

IH. CONSTLTUIÇÁO HIERARCHICA DA 1-:<IREJA

3j:~

seja-nos licito exclamar do fundo do nosso coração : «Creio n 'uma, sa111a, calholic:i e apostolica
Egreja»; 1 e com o prophcta accrcstar: « Vi11de e
subamos ao 11umte do Senhor, e á casa dn Deus de •

Jacob, e e11sinar-110s-ha os seus caminhos, andaremos pelos seus ataíhos, porque·a lei sahirá de Sião e
apalavra do Senhor, de Jerusalem. • 2
1 Credo i11 unam, s.111ctam, catholicam et Apostoiic.:1m J•.'cclesimn. Este acto de fr expõe-no eloquentemente H. l>. L1cm·daire fConféren<.·es de N. Dame, :.tq Conf.'I A respeito do amor "
da ohéúicncia de\·ida ;'1 Fgrc j;1 Homana, di~'-·ursaram /. dt• .\tais .

tre,

llu P:ipe, Condnsion (oh. tradusid<1 cn1 portugucz),

Uo.1'.\"1tt•t.

Sermon sur l'l :nice de l'Eglise ; Fi.•1wlon , Mandcment ser la Cons
titution 1'11ige11it11s, X li; L1cordai1·1'. Considfr. '!Ir te svsh:mc d,.
J .anwnm1is, in fine.
·
~

Fenite

1'/ , 7s('1•11,f.111111s

.ui

11w1111•111 /)0111i11i,

,,d

d111111r111 [),.;

.lal'ob; 1•t doc.•bi1 111.1s 1•1'.1,, s11.r.,, 1•t .1111b11f;r/ii11111.1· i11 s1•111it1s 1'}11s, q11i.1
de Sio11 l'Xibit ll•x , 1•t wr/>1m1 1>11111i11i d1• .ler11s.r/1•111 . 1.~.1 . li, ·:.

-·--1 ·-l: b-i--E~ clesia, ibi et Spiritus Dei, et 1;1bi Spiritus Dei, illic
E.:clesin et mm1is F"'1tia. S. lre11. Haeres ., hv. 1111 .: . 24 1 n. 1.
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])as fontes fheologicas .
os prtnclpaH auotoras qu1 BSoranram 11br1 as

Fontas 1n111~oas

Entre os Padre• 1 S. jrenro (f. a. 177), AdverH aerescs Lib:i ~ui!1que ; ;:rrtullla110 ( f. a . 199),
Ltber de Pracscnpt1ombus, M1/r11e. P. L., t. li ; S .
.flgosfiq/to (.;jJo) De Doctrinâ christianâ, Migue P. L.,
t •. X~XIV, ~. 1 5 ; scg.: Vlc'!nk .Crrlnenn, Commorntonum, lJiK'w. 1 . L., p. h37 e seg.
Entre os Theologo• Catholiooa 1 S. J'homas .;'1_'(·· O. P. ( 1274-), S. Theologica, p. l, q. I; e
os seus Commendadores, muitos dos quaes por occasi ão
d'esta questão dissertaram não só sobre os Prolcgomenos á Thcologia, mas tambem sobre os Locrares thcologicos ; }Ytelcltior Gano, O. P. ( 1660), De Locis theo
logicis, em Mig11e Theol. Curs., vol. 1., p . 79 e seg.;
Fr· Ora11tes, O. Min . , Locorum catholicorum pro romauâ fide adv. Calvini Instit., Venetiis, 1564; Brllarntino, S. J. Controversiae, de Verbo Dei, Pragac 1721,
F· Xral/3. De Locis theologicis, 1770; J. Co11forfi,
be Verit. relig. christianae et theologicis locis, Neapo·
li, 1771; p. 7antburini, De Fontibus theologiae, Ticini, 1689; g. J"hi/, O. S. Aug., De Locis seu Fontibus theologiac, Româe, 1 740; J. V . .'Jaf'lbal~i. Dissertationes theolog scholast. dogmaticac de Locis theolog.,
s~s
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Pata vii, 172·.!~· Y . .C. Çoffi. (). P., Theol. scholasti
.::o-dogmat., vol. l; })trrone. S. J. Praelect . theol.
vol . IV de Locis theol . , Parisiis, 1856; ..J'I. Çl/Jg, D1
Locis theologici=-., Lugduni, Parisiis, 1880; j, .J. Fran
3 ..lin. S . J .. Tr. dC' Divinâ Tradit . et Scripturâ, Ro
mae, 187S; .Cambr•cf. Tract. de Locis theolog. Gan
Javi, 1890; })e Çroof, O. P. Summa apologetica d
Ecclesifi cathol. pars II, 2" ed. Ratisbonae, 1893; V•
canf, Etudes thl!ol . sur les Constit. du Concite du Va
tican~ Paris, 18q5, t. l, p. 36g e seg.; .]. J. Jer
fhler. O. P., ·rr. de Locis rheologicis, Taurini, 188~
C/. Schraõer, S . .1. De Theologico testium fonte~ Pa
1·isiis, 187)-1,; J(urter, }ffazzel/a, Gepe. Pesch. e outro
;.me tores modernos jü citados nos Compendios ou Prelt
çf1es de Theologia geral ou fundarnental, onde tracta11
da 'Escriptura i: dn Tradicção.
Entre os PPoteata11te• : J. Çt1rhard, Loc
i::ommuncs thcologici, Jenu, 1610: fibraham Ca/o)
Svstcma locorum thcologicorum; J(ageqbacq. EncvclCJ
p~tdie und Mcthodologic der thcologischen WissenséhaJ
ten, 1 H'.-{3; Crool(s and J(ursf, Theological Encyclo
paedia and ~~cthod0!ogy,.N. York, 1884; K: ,D. Smi
fh, lntroductton to Christian thcologv, N. \ ork, 1883
.]. ~rum"IOll~, lntroduction to the "srudy of theology
London, 1R84; ..J'I. Cav•. lntroduction to theology
Edinburg. 1886; C. ,Brlggs. The Riblc, the Churc'
and thc Heason, N. '\ ork, 181)2~
·
l h1tras ohras citaremos no decurso d'este Tractado.

Objecto, utilidade e divisão d'este Tractado 1
.lá demonstrámos o duplo facto historico, asa
ber, que a 1·eh/riáo christã foi divinamente revelad:

e que esta deve ser fü:lrnentc conservada e authenticamente interpretada pela Rgreja Catholica. D' aqui
surge uma nova questão, a saber, os varios dogmas
em que devemos .:r~r ou quaes são as fontes ou
logares d'onde possamos dedusir os argumentos
com que possam expôr-sc os dogmas catholicos,
provar-se e defender-se.
Porquanto, assim como Aristoteles, na obra intitulada Topica, descreveu os togares onde pódem
ir procurar-se os varios gcneros de argumentos,
assim tamhcm os thcologos julKantm neccssario
descrever os logarcs particulares d'ondc púdc cxpôr-sc a doutrina catholicu, conJirmar-sc, provarsc (' defender-se.
Por tanto, os logarcs thcologicos são jimles ou

thesouros onde os thcolo;.;m ptídem ir procurar lodo.'i
os seus argumenlV!i, para exp()r, provar ou reivindicar a doutrina da f(!.
D'aqui se seg~1c que este Tradado occupa na
theologia o mesmo logar que a Logica na philosophia e por isso é da maxima ntilidadc. Porquanto,
para que a thcologia scjn uma verdadeira scicncia,
é nccessario que os dogmas catholicos sejam expostos não s1'1 rcctamcnk, mas lambem sejam provados solidamente, e que d'cllcs se deduzam as conclusões conncxas por ordem logica, segundo o me-

1•

1 O priml:iro que redi!iliu a Tractado <las Fontes Tlzeologi
cas cm forma scicntiíica foi ~telchior Cano na sua excellente obr
dos l.ogarcs Thcologicos de 'tuc se serviram os theologos das epc
chas seguintes. PorJm, antes d'ellc, os Padres discursaram sobri
muitas questões relativamente a este tractado, pjincipalmente ~
lreneo nos livros contra os Herejes, Tertuliano no livro das Pres
.;ripcóes, ~- Agostinho na obra da Doutrina Christã, Vicente Leri
nense no Commonitorio, n' est:is ohns encontram-se muitas coisa
!;Obre o uso e valor da Escriptura, das Tradiccões e da rasão na ex

posição e prova da verdade catholica. 1)o mesmo modo os Escolast1cos reduimdo a doutrina revelada :ís leis mais severas da sciencia
ensinar:im hastantes cois;1s sohre a auctorid:ide da Escriptura ,:
dos l_'adres, quer nas ques_tó~s prévias_ para a exp~icação ~o line

das Scme_~ças, q.uer no prmc1p10 das ~~mmas de fheolog1a ou da
r~gra de te . ~>orem _desde o tempo da retorma, tornou-se necessario
d1sputa1: mais cop1o~amcnte sohre os togares theologicos, para
ma1-; efiicaz1~1cnte relutar _os pr~testantes que tinham a Escriptura ..:omo un1ca regra de te . Muitos theologos disl·orreram sobre
l·ste ponto ao 'Ji-. de Fide: uutros,depois de Melchior C:mo,cm trac _
tado espe.::ial dos l .o~arcs theologicos ou Jri Escriptura e Tr~dic
cão <:t s,·1ir.1der. ot•. .-it li . ~ .. ;
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thodo scientifü:o ; porém isto não póde fazer-se ~
constantemente se não recorrer ás fontes theolog
cas, cuja existencia,força e uso, o presente tractad
declara. Logo este tractado é necessario para !
cxpôr a theologia d'um modo scientifico.
2. As fontes theologicas propriamente ditas
primanas, são a Esl.'.riptura e a Tradicção, segui
do o Concilio Vaticano i: "Esta revelação sobrem
tural, segundo a fo Ja Egreja universal, declarac
pelo Synodo Tridcntino, contem-se nos livros e
cripto.o;, e, Sl~tn serem cscriptos, nas tradiccões, :
quaes n·1.'. chidas da bocca Jo mesmo Christo pel1
A postolos ou ensinadas pelos mesmos Apostolos se
a inspiral,'.áo do Espírito Santo, Je mão cm mão eh
garmn até núsu .
Hcalmcntc, a thcologia e a sciencia da revel
ção; e na verdade a fonte propria da revelação é
palavra de Deus, que s<> pôde ser de dois modc
escripta e ensinada. Mas, porque a theologia é un
sciencia e n<ío uma simples exposição da revelaçã
1N1-sc da philo.mphia e das sciencias humanas, con
loKa~·cs ou fontes secundarias e subsidiaria~, pa
1.·0111irmar os do~mas ou rei vindicai-os contra ,
ata_t)Ul's dos advcrsarios . Teremos, portanto, tr
artigos : 1 ." [)a Tradição; 2. º Da Escriptura; .
Das fontes subsidiarias.

. 1
«llac.: supernaturalis re~· elatio, secundum universalis 1
c!cs1ae tide~, a S. Trid~ntinà Synodo ·declaratum, continetur
l1br1s unp~rs ct smc scnpto t.ra~itionibus, quae ipsius Christi
ah Apostohs acceptac, at!l ab 1ps1s Apostai is Spiritu sancto dict
te qua~1 pe_r manus tra~1!ae, ad n_os u~que pervenerunt. Vat1
11u111, Lonst1tut10 l>et r il111s. d«: hdc Catholicâ, e. 2.

\ Existencia.
Da Tradição . Meios porque se transmi tte.
I Uso da theologia.
Canonicidade.
Da Escripturn , Inspiração.
I Uso na theologia.
Dn philosophia.
Oas Fontt•s
Das scicn(ias naturaes .
->li bsiJimia s
Da historia profana.

Art. 1. Da Tradicção
Falia remos 1 ." <la cxistcnóa da TraJi~ção, (0logar thcolo~Íu); :.! ." Jos varios meios porque
se tran~mittc; :~." Jo modo como púdcm formular-se os argumentos da Tradic~ão.

1110

§ I . Da

existencia da Tradicçào'

'.~.

Estado da questão.
Tral.fü:~ão em geral é a transmissão de al.. 11m;1 ,:oisa. P<'idc (onsi<.krar-sc Jc trcs mancirns
~ 11 se) obj~cliJ'amc11tc, ou sú aciÍl'a ou .rnbjeclil'ame11le, 0{1, linalmcnte, no sentido complexo, simultarn:a~cntc objcctiva e subjcctivamcntc.
A tradicção só objcctivamcntc considerada é
aquillo mesmo que se ensina ou a doutrina transmittida pelos maiores. Porém a tradicção activa ou
sómente su~jeclil'a é o acto ou toda a serie dos
i

AI

l).

1
,\/efrliiu.r <:,mus: o})· .:it. liv. III, cd. ~igne,
235 e seg.;
1Je/lar111 .. Jc.\'crho.De1,hv" IV; .Hurray, d1sp. XI ,vol. II, p .
5 e: seg.: l·ran;elm,,o~. e•~· t~ . 1 e s~g.; l11a ·rella, n. 31.8_ e
44
seg . ; De Groot, q . X_\ill, Sh1ade1 . ob. c1t . , p . 1, e. I, p . i3 1 e
::.cg.; Bel"lhrer,o~ . c1t. p . 1,1. I, e . 1, p. 11 eseg.; Vácant,ob .
.:it . p. :Hi7..: se~ .

1
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actos ou meios pelos quacs a doutrina se propaga
ou se transmillc .
Finalmcntc 1 a tradicl(áo no sentido complexo,
isto l:, simultaneamente ohjcctiva e subjectiva, indue quer o objccto ensinado quer o acto ou meios
porque a Tradicçáo se transmitte. Na praxe a tradicção deve considerar-se cm complexo, dependendo a aul:toridade da coisa ensinada do modo como se transmittc .
E na verdade, a tradicção pôde ser humana ou
dil'iua, segundo a doutrina que é cnsinada 1 é inven\ÚO dn rasão humana ou é divinamente reveladn.
Aqui traLtamos Ja traJicção divina . Esta tradic~.ãc~,
no sentido mais lato, ahn.11.;a toda a verdade d1v1namenll' r~·\'elm.la, trnnsmittida quer por cscriptos
yucr Jc viva vúz, segundo as palavras Jc S. Pau lo ': •Conserva e as tradicçúes que aprendestes ou
pela co111Jersação ou por carta nossa. J)
Porém, no sentido mais stricto, segundo se disti nguc da Esaiptura, a Tradicção abraça sómente
a doutrina que se transmittc, oralmente, e pôde definir-se: Doutri11a n•1 1elada não consignada nas sa-

t:radas Escnpturas, mas Jransmittida i11fallivelmmh' pelos fegitimos paslon•s de cdade em edade.
Diz-se :

(1) Doutrina revelada, para assim se designar o
nbjeclo da 1i·adicção, que ~ a palavra de Deus manifestada exteriormente ;

(D) . Vão
.
consignada nas sagradas

Escriplura~,

para assim se distinguir da palavra de Deus escnpta que se ~ontem nos livros diviname.nte_ inspir~
dos ; todavia nada obsta a que a tradICçao exprimida oralmente por Christo ou pelos Apostolos~ de1
Tenete tradilio11e.,·. quas <lídi.:istis, sive per sermo11em sive
per epistul.1111 nostram . // Tlie.~ .~ . li, 14 .

poís se recolha cm livros csl.'.riptos ~láo inspirados,
v. gr. nas ohras dos Padres , para d·cstc modo melhor se conservar e propagar ;
(C) 1)·a11smi1tida ;,!(al/iJJelmente pelos pas/01·cs da
J:,gr'é}a, para assim se dcdarar '! meio pelo qual ~e
conserva a tradic','.ãO e se transm1ttc ; mas este meto
é a E"rc1·a docente constituida pelos Bispos e
b
.
d
.
pelo S. Pontificc, os quacs,. c~1 .vista o q~1c tica
provado, gosam d? pod~r mfalhvcl de cnsm~r, e
por isso podem cns1~ar e interpretar, se~u~a e mfallivclmcntc1 as doutrinas reveladas por ( .hnsto e ensinadas pelos Apostolo~·'- . .
. .
4. (8) A ·~·~udiu,:ão d1v111a sub~1v1Jc-:-.1: cm d~ 
mi11ica, que 101 proposta pela bo((a dn propno
Christo, e aposJo/ica LlllC tem por auctores os Apostolos sob a inspirt.h,:Üo Jo Espirito ~unto : leem ambas a mesma auLtoridaJe, pois procedem cgualmcntc de Deus.
Porem a traJicçfio divino-apostulica Jcvt· lfo.tinuuir-sc não st> da tradic~;.\o ecclesiastica yuc foi
· int~oduzida pelos prelados da Egreja, pela auctoriJaJc que lhe foi (Ollú:dida P'!r Deus, como ~ a
observancia das festas e dos JCJllllS cm certos dias ,
mas tamhcm da tradicção merame11le apostolica
1..iue emana dos Apo~tolos., n~o como .inspirados,
mas como regedores Ja bgrc1a, qual e, v. gr., a
obscrvancia do dia de domingo cm vez do sabhado; porquanto a t~aJicção mc~amcntc apostolica,
assim como a tradh.:ção e a lct meramente ccdcsiastica, não vem immcdiatamentc de Deus, nem e
objecto' da fo divina, mas procede immediatamente da auctoridadc da Egreja, e pda mesma pode
ser modificada ou mudada, quando assim o reclama o bem commum.
Com rela11ão á Escriptura, a tradicção pode ser
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inhcsiva, declarativa ou meramente· oral; inhesiva
quando só contem aquillo que daramentc se comprchenJc na Escriptura; declarativa que declara
mais distim:tamcntc as coisas que mai.s obscuramente se contccm na Escriptura; meramente oral,
que comprehcndc aquilln que de modo nenhum e
significado na Escriptura.
5. (C) Posto isto, já podemos entender o que
os protestantes seguem a respeito da Tradicção.
Muitos negam absolutamente que clla é uma das
fontes theolo~icas, considerando cllcs 1 cm vista do
que fica dito, comi 1 principio fundamental, que a
Escriptura e a uniu.1 regra Jc fc e juiz supremo
Jas controversias, Jc maneira que os Jogares duvidosos devam SL'r interpretados por outros togares mais claros. 1 ( :omtudo alguns, principalmente entre os Anglicanos, mitigaram esta doutrina,
admittindo tradicçf)(.'S i11hesivas e declarativas, emquanto explicam com maior clareza a Escriptura :i;
porém rcgeitam as trndicções meramente oraes como fonte theologica distincta da Escriptura. Comtudo alguns dos modernos conhecem a Tradicção
como fonte distim:ta, mas não infallivel, sendo-o sómente para cllcs a Escriptura. :i
Esta s l·oisas kcm-sc no se, to dos Jq /\rtigosda Egrcja A11( Apud Sc/r,1ff, Crecds, ,-oi. Ili, !'· ~~q) : «A Escriptura Sa:;rada .:ontem tru{,1s .1s ,·,,;s,1s que são ne,,cs;arias para a s<Jlva~· iío,
Je maneirn que !lido o que n'ella se não l[ nem por isso sc po dt: provar que não seja exigido por al~u e m o crêr-se como artigo
o.ie fé,,. Assim tamhcm lVt•st111m1ast . l.onfessio (ap. Schaff, ob. cir.,
p. 6o5): .. Todas as vezes que surj.\c quaÍquer questão soóre o ver·
dadeiro sentido de qualquer Escrlptura, deve indagar-se e conhecer-se de outros logarcs, que fallam com mais clareza» .
2 Assim Gore, Roman Cmholic Claims, p. 57, diz que a Escriptura é na verdade r.:gra d e fé, mas é a Escriptura exposta pe ·
.
.
.
la Egreja. .
l
Assim Bnggs. ob. 1.· 11. p . í"• rc.:onhcce que ha umas i:er·
ta~ \'enfades ensinadas po r <:hristo e pela Egreja que não são esçrit

~licana

f
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6. Tlicsc : .11 7radicrtJo divina conservada • •zposfa pelo 11/'1gisterio aufhenfico da êgreja, é u111a
fonte fheologica disfincfa do escripfura e lnfalli-

vei

.
E' defc, segundoo Vaticanoacimacitado(n. 2).

Para se demonstrar a these, hasta provar que
ha tradicçóes distinctas da Escriptura que contem
verdadeiramente a palavra de Deus; porquanto estando já dc:monstrado que a Egrcja possue o dom
divino da infallibilidade no ensino, por isso mesmo
se segue que as tradic~óes divinas por clla expostas authenticamentt.:, stín fonte infolli\'cl de verdade revelada .
7. 1 .º A prol'ria Escriptura attesta lJUC são divinas as tradio;f>cs mío escriptas, que somos ohrigados a acccitar como palavra infallivel de Deus.
(A) Primeiramente desde Adão até Moysés, não
havia nenhuma Escriptura inspirada, e por isso
mesmo a doutrina revelada só se conservava pela
tradicção oral 1 que pelos maiores era transmittida
aos seus vindouros .\1as tambem depois de dada a
revelação a Moysés, permaneceram assim mesmo
não poucas tradicçóes oraes; porquanto o proprio
Moysés, já quasi nos paroxismos da morte, depois
de recordar os benefü:ios de Deus, dizia : u Interroga teu pae e te annunciará, e os teus maiores e dirte-háo )) ; 1 do mesmo modo escrevia o Psalmista :
"Deus, ouvimol-o, com os nossos ouvidos, os nossos pacs nos annunciarnm a obra que operou nos
seus dias •l • • • ~
Realmente os judeus criarfI que todos os desptas, mas foram ensinadas oralmente, mas accrcscenta que não
foram transmittidas por um modo infallivel.
1
Interroga patrcm tuum, et annuntiabit tibi, majores tuos
et dicent tioi. neut. XXXll, 7.
2
Deus, .1uribus nostri > audivirnus, patrcs nostri annuntiaY crunt nohis oru' quod opt!ratus es in dicbus <:orum . . . Ps . XLIII, 2.
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ccndcntes de Adão jnçorreram no peccado original, e que houvera para cllcs um rcmedio para se·
rcm purificados d'aquella macula de origem ; po·
rcm a este rl·spcito coisa nenhuma decerto se en·
contra no T~c/ho Testamento. Logo os judeus tinharr
tradicçõcs meramente oracs cm coisas que tamberr
pertcn1.:iam á fé.
E na verdade, da analogia entre o Vdho e e
~ovo Testamento já pode inferir-se com muita probabilidade que a mesma coisa devia succeder na
Lei Nova.
(8) Esta (ondusüo na verdade firma-se cm nãc
pm11.:os testemunhos tinidos do ]\T. Testamento.
(8) O proprio Christo não escreveu nenhum livro, nem ordenou aos Apostolos que cscrevc~em 1
mas antes que ensinassem de bucca. E com etfeito 1
enviando os seus setenta Jisópulos para as ovelhas
da casa de Israel que tinham perecido, disse-lhes:
"Ide, porem, pri.i1rae, dizendo que se aproximou o
reino dos cet1!'.n ; 1 cm segundo logar pouco antes
de subir ao (ell, assim fallou aos Aposto los: ((Ide,
ensin°:e todas as gentes ... ~ Prégac (não disse cs(rcvc1) o E,·.. ngclho a toJa a acatura" . :i Consta
d'cstas palavras . .tllc o munus principal dos Apostolos fóra o Je pregar e não o de cscrever. E isto
foi na verdade o que cites entenderam; porquanto
alguns d'clles nada escreveram, outros sómente
pOll(O; e sem intcnçüo de transmittir por csaipto
toda a rcvcla~ão , mas !->Úrncnlc quando se lhes oflerccia O(Gtsião, e para in(ukar mais alguma vcrJade em especial segundo a necessidade da occa-

- - -- -- -·---

Euntt:~ autcm p_r.iedicaft". dt..:ente~ quta appropinquant re
;\Jatt. X, 7.
Euntcs ergo, Jocete omnc~ licntes .. . Alatt. XXVII, 1~-:lO.
l
Praedicatt• (non i;,·rihitc) Evangelium omni çreaturae.
M.1rc, XV1 1 15,
.
.
1

gnum
j

~:

......

~oelorum .

2

siáo; o que se c.:olligc do facto de, a muior parte
dos seus escriptos, serem cartas compostas por uma
occasião especial .
Os mesmos Apostolus rt:comh1end<tlll aos seus
discípulos a doutrina revelada, rnfo para ser esaiptu, mas antes pura ser transmittida de ,.iJ,a J.'O{ :
"O ,1uc Jc mim ouvi:-.tcs por muit,1:') testemunhas,
isto deves rccommcndar aos homens tieis que forem l'apazcs tamhcm de ensinar os outros •. 1
E na verdade este mudo de obrar de Chrisll 1 e
dos Apostolos mostra assüs que eram si·, ensinadas
oralmente umas (ertus verdades y_uc somos obrigados a acccitar como rl.!grn de fé e font<: thcologica distinl.'.ta da Esc.:ripturn, porl1ue a nüo ser assim ordenaria Jesus Christo aos Apostolos y_ue cs,:revesscm todas as coisas que tinha ensinado, e ellcs deixariam cuidadosamente esçripto, antes de
motrcrcm, o · codigo completo da revcla\'.áo. Logo
(l) Se sómente a Esaiptura é regra de fé, a unica fonte thcologica, deve isto <Khar-se explicita e
irnplit.:it~mcntc siBnifü.:ado na mc:-.ma Escripturn.
Mas coisa nenhuma se a1.:lw n'dla esaipta a este
respeito, mas antes, por mai!'.> d'unw vez se attitma
expliâtamentc que as trnJi11:óes oracs distinctas da
Escriptura, devem ser tidas como regra e deposito
da fé . Assim manifestamente o diz S. Pari/o :! : "E
assim, irmãos, permanecei lirmes e segui as tradiçócs que aprendestes, quer pela conversação quer
pela nossa carta». Porquanto ay ui as tradições
uraes (pela conversação) são equiparadas aos escriptos (por carta) e a uma e outra coisa se deve
adhcrir com fidelidade. Nem serve o dizer com
'

1

'

Quac auuisti a me per multus testes, hae..: ..:omm<!nJ.i lidc!ib11:; hominíbus, 4uí iJonc crun( ct allios tlo.:crc. Jf Tim. li, '.! .
.
~ lta•r1c:. fr;itrcs, statc: ~t tcnl!tC tr.1Jitiu11es 411as ,!iJi..:i~ti>,
si\" per. .1·1-r111111!l'lll, s1,·c r,i:r epistolam nostram. li Thess.1l .. li, q .
2.'
1 hcolog1a l>ogmati.;a-Vol. V
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poucos protestantes, que aqui sê tra~ta sómen~e de
coisas disciplinares; porquanto de c01sas que dtzem
respeito á fé e aos costumes, d'isto _se tracta e~ toda a Epistola, como o concedem diversos opttmos
interpretes, até mesmo acatholicos.
Escreve cgualmente n'outro logar: «Conservae
a forma Jc palavras sans que de mim ouvistes na
fé e amor cm Jesus Christo. Guarda o bom deposito pelo Espirito Santo que habita em nós 1••• As
verdades que de mim ouvistes, diante de muitas te~
temunhas, deves recommcndal-as aos homens fieis
l.]llC forem idoncos tambem para ensinar os outros ... ':t D' aqui podemos formular o seguinte argumento: D'cstas palavras pode com certeza colligir-sc que Timothco f()ra instruido por Paulo por
meio da trndicção oral e que Tímotheo podia escolher mestres, yuc deviam ser tambem instruídos
de i,1fva VO\. E na verdade, no tempo em que S. Paulo escrevia esta carta, isto é, quando já estava'perto do fim <la vida, :i a parte notavel do N. Testamento estava escripta e divulgada; logo ainda depois de cscriptos os Evangelhos, ~ca sendo a ~r~
dicão meramente oral um dos meios de transm1tllr
as' verdades reveladas, e tanto assim é que se ordena a Timotheo que instrua mestres do mesmo
moJo, isto é, de viva voz, que tambem elles vão
instruir os outros. Logo a tradkção oral.será, sem
intcrrup~áo, fonte theologi..:a.
Debalde, por tanto, attirmam os lnnovadores
que esta tradicção oral deve extinguir-se pelas Es1 Formam hahc sanorum vcrhorum quae a me ,1udisti, in fidc et in dilectionc in Christo Jesu. Bonum depositum custodi per
Spirítum S. qui habitat in nobis. li Tim. l, 13-14.
2
Qu.:e audisti a me per muitos testes, haec c?mmenda fiJelibus hominibus. qui idonei ~rtmt ct alios doêere. Ib1~1. 111 2.
3

lbid; IV, <1.

cripturas; pois se .assir;n fôra os Ap?st.olos tinham
0 dever de advertir d'tsto os seus d1sc1pulos ; mas
cm vez de o fazerem assim, antes lhes ordenam
que guardem as tradicç~es ~ as transmittam ª?s
seus discipulos pelo mag1stcno oral. .' L~go_ a nao
se invalidar a auctoridaJc Ja prnpna l'..scnptura,
deve admittir-sc a tradicção oral como font~ thcologica.
Este argumento pode corroborar-se com todos
aquclles argumentos que acima a~dusimos par~t
provar que a Escriptura não é a urnca regra de fc.
(Da Egreja, n. 1 <i5-1<i7).
.
8. Antigamente os Protestant~s amontoavam mu1~os
para provar que naJ~ devta .a~cresce~tar-se á Escriptura, por 1s_so ;1uc clla. so p~r s1 e suffic1~nte. e qu~
por isso a trad1~çao o~al e om!11modamen.tc m~t1l ,e ate
perigosa, e devia rcgellar-sc. Comtudo ho1~ opumos e,xegeta~. são obrigados a confessar que a !Uaior parte d estes testemunhos não vinham a propos1to. Bastará por
tanto dizer poucas palavras sobre este ~onto.
..
(a) Oppâem estas pala''.ra~ de 'loysc:s aos Judeus .Não accresccntcis nem urc1s ci palavra.que vos fatio»;:_
mas não vem a prüposito ; . porq~c aqui. tracta-sc da. /ez
11l()S•1 rei1 que o po\'O hcbraJLo nao de '.la mudar, mas
guardar escrupulosamente, como se vc do contexto e
dos logares paraltclos. 3
•
P osto isto argumentamos assim: Ou estas palavras
. - ;
dizem respeito' aos .Judeus,_ ou tam.b cm aos l'I.. mstaos
110 primeiro caso porque sao ~1dduz1das contra os catholicos ? No segundo, porque nao observam os Protcst<1ntcs toda e só a lei mosayca ?
.
te:~tos

- --.---A t~~Ça

d' este argumento. ~inha-a ent~ndi~o J. H. N~w
ainda Protestante, Essays . Cnu~al and H1~tor1cal, ed. 18'.~·
vol. '· p. 1:.!5-12fi. lliz .lambe~ rcspcuo para ~qu1 o qu~ :screve e.
Brigg.< (lo.:. cit.); pois aúmnte-sc .ª ex1stenc~a da ~ra~1.;ao oral como fonte theologica, e o que se d_1z da SU '' 11:1fal11~1hdade fica refutado pelo que fica ~ito qu~ndo l~llamos da mfoll1b1hdade concedida ao corpo dos Bispos e a sua Cabeça..
.
.
?
Non addetis ad verbum quod vob1s loquor, ncc auteretts
nh eo. De11t. IV, 2.
3 J)e11t. X li, :.i8-Ji.

l/"11!
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(~l /usislem : S. Paulo escreveu aos Galatas . (1, 8) :
.. _.\ inda que nós ou um anjo do ceu vos evangelisc outra coisa ülcm Jo que nós vos evangelisamos, seja anathema,,; log<;i os .-iue prégan:i outra coisa ale~ do Evan~clho que foi pregado por S. Paulo, e por isso mesmo
as tradicçóes oraes distinct;1s d 'este Evangelho, são dignos de anathema. .
.,
Resp. A palavra li/em (pmdc:rquam) e em grc"o (r.~:í)
tem aqui a sig~ilicação de alguma coisa, não só füstincta
mas ti!inbcm d1\'Cr~a das verdades que S. Paulo prégara e u cllas c:o11/r,1rio 1.Porquanto S. Paulo escreve aos
Gaiatas. que depois du sua ausenda, tinhrun dado ouvido~ aos crrus Jos juduizantcsc por. isso mesmo ao Evangelho c:o11tr·..ffio ü prégação de S. Paulo, como consta
d 'csta:o> palavras: "Admiro-me de que tão depressa
abandonas~cb aquclle que vos chamou para a graça de
Chrbto para ~e~uirdes um outro l:'va11gelhe" ::! • .
Por outro lado, se pm·fc:,-quam cxcluisse tudo aquil lo guc foi prégado por Paulo, por isso mesmo excluiria
tambcm os livros inspirados que depois foram cscriptos
por S. Paulo ou pelos outros Apostolos, cuja conclusão
1~a \'crda~e u~ Prot':_St<tntcs não lJUer~m admittir : log?
e falsa a mterprctu('ao du texto Pauhno por elles ant1~amente propustu.
<r.1 J11sistem ai11.fa mais : porl.Juanto Paulo diz da Escrirtura: "Toda a Escriptura divinamente insp'irnd~, é
~1ti p;~ra ct~sin~r, para <Jrgumcmar, para corrigir~ para
mstruir na 1us11ça: para t]UC o homem Je Deus se1a perfeito , instruidu para toda a obra bóa ,.• 3 . Logo é bastante a Escnptura para todas as coisas neccssarias á .sal··
vacáo. Logo é inutil a tradicão.
· Resp. Todos vêem que ~ conclusão tem mais latitude do que as premissas ; porquanto se argumentaria assim : o ar puro é util r ~1ra conservar a saudc ; logo basta o ar ; logo ~ inutil a alimentação. E na verdade este
t Isto mesmo i.:onceJem-no de boa vontade os Protestantes,
v. g. Ellicot, The Handy Commentarv in h. loc.
l
Míror 9.uod sic tam cito transferimini ab eo qui vos voca,·it in gratiam Christí ín ali11d E11a11geli11m. Gal. I, 6.
l
Omnis s.:ríptura diviolitus inspira ta, utilis cst ad docendurn,
'fd a rgucnJum ,ad «,..,rrípíendum,ad t'rt1di.::nd11m in iu.stitià : ut per fry•u!- s it homo 1>ei, ad omrn: npu s lwnum in>tru«tus, ll Trm. Ili.
1i 1 e ~~~·

urgum~nto é regcitado por ser cheio de falácia ; e é todavia d'um tal argumento que se servem os adversarios ~
Portanto· o sentido de S. Paulo, como claramente se
collige elo contexto, é que toda a Escriptura é, na verdade, utifissima para ensinar, argumentar, etc., mas para
isto não é bastante só a Escriptura : logo não fica de maneira nenhuma excluida a tradicção. Vêr cm .\f11r1·av a
solução das restantes diftlculdades, 1. e. p. 513 e seg.
q. :.e .'1 Dos Padres. Os Padres antigos, assim co-

mo C)S proprios Apostolas (Onsideraram unanimemente a tradil'.çáo como lo~ar theologico distincto
da Escriptura e infallivcl.
Assim (A) entre os Padres Apostolicos, S. Ig11acio Martyr, segundo o attesta Eusebio t «cxhortava in(cssantcmcntc a que se adherisse á lradicção
dn."i Apnstn/os, e tendo-a j<í attcstado, jul~ou ncccs~ario, rara seg11ra1h,:a l' conhel."imcnto mais rertn
Ja posteridade, Jcixal-a (onsignada nos es(riptos>i.

Do mesmo modo S. Polycarpo, discípulo de
S . João, esacvia aos Philippcnscs (cap. 7): DeixanJo a vaidade Jc muitos e as falsas doutrinas vnltt!mos á doutrina que 1ws foi t!11si11ada desde o principio,. . Husebio cs(revc a respeito do mesmo S. Polycarpo ! : •Elle ensinou sempre aquellas coisas que
tinha aprendido dos Apostolos e que a E~reja ainda agora ensina~ e que sfto as 11nicas (oisas verdadeiras•>.
Do mesmo modo o auctor da ep. a Diog11eto
(e. li ): .. Tomando por mestres os Apostolos torna~e çlÓutor das gentes; as coisas que me foram cn1

Hortabatur inccssanter, traJitioni Apo&tolorum i11/1erer<',

quam quum te~tatus j:tm essct, :td sccuritatcm certioremve poste-

ritatis _noti~i:1m scriptis qrn?quc ~onsignarc necessa,rium duxit. F:u1. III, e. J6, M1gne P. G., XX, 228.
~ Hic en semper docuít, quae ah Apostolis dedicerat, et quac
etiamnum Ecclesin tr:tdit, et quac sola sunt vera. Hist. Eccl.JV, e.
1+, p. 33i.
'

S<'h . 1ltst. Eccle:>..
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sinadas, s~b!"°inistro-as dignamente áquclles que se
tornam d1sc1pulos da verdade. . . e estabelece-se a
fé dos Evangelhos, e guarda-se a tradiccão dos
Apos'tolos 11.
·
(8) No seculo segundo, S. Ireneo expõe tambem
mais claramente a mesma doutrina, como já o disS(.'mos (J?a f.greja, n. 88) e accrescenta: «Ü que
sm:cedena se os Apostolos não nos tivessem deixado as Esc,.ipluras, não seria necessario que seguíssemos a ordem ~a tradicção, q~c ensinaram aquel1cs a quem coní iavam as Egre1as !1 Com esta ordenal,'.á? c?ncordam muit<:>s povos Barbaros que crêem
cm Chnsto, tendo cscnpta sem caracteres ou tinia
por meio do Espírito Santo, a salvação nos seu~
coraç6es e ohservando com diligencia a tradiccão
dos antigos" 1•
'
logo, segundo S. lreneo, existem tradicções
apost~licas, di;tinct<~s _da Escriptura, e que, sem
a Esa1ptura, sao sutfü.:1entes para estabelecer a fé.
(C) 1\o terceiro seculo, Tertuliano ensina claramente que as questões theologicas devem ser deri'midas não só pela Escriptura mas pela tradicção.
Logo não se deve appellar para as Escripturas nem
n'cll~s se Jevc ~sta~clec~r o combate, pois só apoiado n ellas, a vrclona serza nulla ou incerta ou pouco
"!en~s. Porquanto, ainda que a confrontação das
l'..scnpturas fosse tal que convencesse ambas as
partes, exigia a ordem das coisas, que primeiro se
propozesse o assumpto que só agora deve ser disputado :-a quem compete a propria fé;> A quem
1

<iuid_ autem si nequc Apostoli qu1dem Scripturas reliordinem sequi traditwnis, quam
trad1d~runt us qu1bus commtttebant eccles1as ? Cui ordinationi
assentl~m multae gentes Barbarorum eorum qui in Christum creJunt, _s111e c~amcter_e vel atramento scriptam habentes per Spiriturn ·~ cord1bus sLus salutcmJ.et veterum traditionem diligenter
custodientes. S . lren., Adv . Haeres ., 1. III, e. 4 .
.

qu1s~ent no~!s, no!1nc oportc~at
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pertencem as Escripturas P De quem, por quem e
a quem foi confiada a disciplina pela qual se fazem
os chri-stãos? Por quanto, onde se manifestar que
está a verdade, não só da disciplina mas tambem
de fé christã, alli estará a verdade das Escripturas
e das exposições ou tradicções christãs 11 •.
Por esta rasão, se os Padres enaltecem algumas vezes a sufficiencia e a plenitude das Escripturas, não devem entender-se de modo que regeitam a utilidade e necessidade da tradicção; pois
muitas vezes explicam de tal modo a sua mente
que reconhecem ao mesmo tempo a força da tradicção; assim V. gr. S. Alhanasio (Orat. e. Gent.)
affirma que basta, na verdade, a Escriptura para
demonstrar a vaidade dos idolos e a divindade de
Christo, mas rcconhc~e no mesmo tempo a utilidade da tradio,:ão : ,, Rastam na verdade per se quer
as sagradas Escripturas para a indicação da verdade, quer muitos livros escriplos a este respeito por
mestres santos: e manuseando-os, entender-se-ha
d'algum modo a mente das Escriptun.is11 i_
Em segundo Jogar vituperam algumas vezes as
1 Ergo non ad ~ripll;lnlS provocandum est; ne.: in his .:ons ti1ucn,lt1m certamcn, 111 qu1hus a11t 1111/fo .1ut i11cert..z victuri.1 ('Ss1•t ,
aut par i11certae. Nam, ctsi non ita evaderct collatio sc;;ripturarum
ut utra~1que parcc111 sisterct, ordo rernm desiderabat, illud pri u~
proP.om 9uo~ nuny soh.~m d1sp1:1tandum est : quibus compctat li des 1pso ~ Cu1us s1nt scnpturae ? A quo et per quos et q_uibus tra ·
dita disciplino quâ fiunt Christiani? t:bi enim apporuem esse veritatem et disciplinae et fidei christianae, illic erit veritos scripturarum et expositionum, et omnium traditionum christianarum. Tertul., Praescript. e. XIX, lvligne, P. L., li, 31. Cf. e. XXl-XXVII;
de Coronà militis, cc. III-IV. Não pcrmittindo este Comfendio
amontoar outros testemunhos, pódem ler-se nos auctores cnados,
v · !l· ltfurray, 1. .::. p. 474 e seg . ; Schrader, n. 92 -e seg.; Fran1elu1, th. 8.
. ~ ~u~ciunt quidem p_er. se tuT sacrae Scripturae ad veritaus md1cat1onem, tum plunm1 de ea re Jibri a sanctis ma!Jistris
cQnuripti, quos si quis evolvat, intelliget aliquo modo Scripturarum mentem.
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tradi(çóe:.;, mas sómente as espurias, e não as apos·
tolicas, como v. gr. S. Athanasio, o qual (ep. 39:
regcita ns tradic.;,;õcs apocryphas: (<Algumas vez~
crnprehcnderam alguns descrever coisas ap.o cryphas e confundil-as com a Escriptura divinamente:
inspirada,, 1 .
10. 3.º Pela praxe dos Çonci/ios, cuja infaUibi·
!idade demonstramos acima. No C. 1'tlice110, os Pa·
dres allcgaram não só a Escriptura mas ta.mbem ~
Tradicção, como regra de fé, segundo o refere S
At'1a11asi<J (De Decretis l\ic. Synodi, n. 25), o qua.
rcprchcndcu os Arianos por ensinarem um erre
1.·ontrario ü doutrina dos Padres. Do mesmo modc
nn C. Ep'1esi110. segundo o attesta S. Vicente Li·
1·i11. t_Commonit ., n. :.iy), foram trazidas á téla sen·
tcrn,:as Jos santos Padre..,, .. afim de que, na verda·
Jc.·, conveniente I.' solcnmcmeme, por seu ~"OnscnS(
e decreto, se conlirmassc a religião do antigo dog·
ma, e fosse conJcmnadu a blasphemia da novida·
de profana,,~.
".'\cm d'outra muncirn se procedeu no C. Chal·
cúio11e11se, onde, depois de lida.a 1:arta de Leão, o~
Bispos damaram: "Esta é a fé dos Padres; esta e
ü fé dos Apostolos; todos assim o cremos» 3.
Com rasáo~ pois, definiu o Tridenlino:' "At·
~ t Quando9uidcm ag~ressi sunt aliqui describere sibi apo·
<'r)'plia. et cum mspinuii <l1vinitus Scripturâ confundere.
i
Ut ~cil!cct rite ~tque_s?lcmniter ex eorum consensu atquc
dcncto nnuqu1 dogmntts rchgio conflrmaretur et profanae OO\'i
iatis hlasphemin condemnurctur . 11-ident. sess. IV, apud &1
fi"~", EnchiriJion 11 . licjci .
• :i
lla<.'c lides Pntrnm ; haec lides Apostolorum ; omnes it:
~-redunus.

1
Pcrspkicns hanc ~critatem ct disciplinam contineri in li
hris scriptis, et sinc s.:ripto traditionihus, quae ipsius Cbri~ti on
:1b Apostolis ncceptae, aut ipsis Apostolis, Spiritu S. dictante
quasi per manus tratlitae, ad nos usquc pcrvenerunt, (Synodus
orthodoxorum Patrum exempla secuta, omnes libros tam Veteri:
qrn1 Novi Testamenti, cum utriusque unus Deus sit aactor, neç.

tendendo a que esta verdade e di&:iplina se c.:ont~m ;1os livros cs~ript~s, e: s~m cscripta, nas tra-

dtcçoes, as quaes rcccbldas pelos Apostolos da bo\.'.ca qo r;nçsmo Christo, ou ensiqadas p~los mesmos
Apostolas, por inipiração do Espirito Santo, como
de mão em mão, chegaram até nós, o Synodo, segundp o exemplo dos Padres orthodoxos, recebe e
nncra com eg11al espírito de piedade e revere11cia
todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, sendo Deus o auctor d'um e de outro as.
.
'
sun com? <~s mesmas trad1~çõcs, tanto as que pertencem a/e como as que dizem respeito aos coslu1~es~ como se foram. ~Í\:tadas ou oralmente por
Lhnsto ou pelo Espmto Santo, e conservadas na
Egreja catholicu por uma slll.'.\.'. t.~ssãn continua" .
neve notar-se ay_ui ~uc s1'1 se Jcdaram infallivci~ as tradic.:~l>cs que pcrtcn"·cm á fé e aos costumcs.
1 1 • 4.'' A rasão mostra a c011J1e11ie11cia d'isto.
Porquanto, a1~es~r ~a palavra esr:ri'pta oper se» ~e
l'.onsct·var mais tac1lmentc, comtudo considerada
· c°.1 separado,_ íka incomplct••, porque não póde exphcar-se a s1 mesma, nem responder aos varios
quesitos que nascem espontaneamente no espirito:
em quanto pelo contrario o rnagistcrio vivo e oral
póde explicar muitas coisas com maior clareza que
só obscura e implicitamente se encontram no~ esl'.ript9s.
E' por isso que nas escolas philosophicas vigorou scm~rc a tradicção oral, pela qual as palavras
e os cscriptos do Mestre fossem expostos mais plena e daramente; por isso tamhem n~s Academias
non traditimies ips.1s. tum ~d fidem , tum ad mores pertinentes
t~n9.uam vel ?rete.nus n Ch.nsto, vel a Spiritu S. dictatas, et coo~
unua succcss•<?!:!e m f!=c.clesaâ C."\tholicâ servatas, pari piPtatis ajftttu ar

r~1ere11fla
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e Universidades d'hoje, além do_s livros em que
resume a synthese das coisas que devemos apn:
der, ha professores que com maior latitude e e
reza ex.p6em de viJJa 116\ as coisas mais difficeis.
era na verdade conveniente que Christoinstitui~
meios pelos quaes a doutrina por Elle ensinac
fosse conservada e proposta do melhor modo q
fosse possível.
.
Logo era conveniente que além dos livros i1
pirados instituísse um magisterio vivo pelo qt
podesse explicar-se e completar-se a doutrina 1
velada consignada nos livros. Nem se diga que
tradicções orucs são necessariamente adulterad:
attenta a fra1ülidadc humana; porquanto existin
na Egreja uma auctoridade infallivel, esta podei
com assistencia do Espirito Santo, separar as v1
<ladeiras das falsas tradicções e guardai-as fi
mente.
~

II. Doa meios porque se transmitte, e
conhece a tradicção •

1 2 • O meio geral ou o orgão por onde a t1
diC1;ão divina se transmitte com segurança e se e
nhece, é o magisterio infallivel da Egreja, o qu
segundo o Valica110 t, é duplo, so/emne e ordinar
"Devem crêr-sc com fé divina e catholica todas
coisas que se contcem na palavra de Deus escri1
ou tradicional, e que são propostas para crêr, cor
divinamente reveladas pela EgreJa, quer por jui

1 Af. Gmus, oh. cit., liv. IV e seg.; Perro11e, n. 423 e s,
De Groot, q. XVIII, e scg.; Berthier.i.P· 1, liv. li, p. 233 e se
Lambrecht, {>· I, e. 2, p. 16 e seg.; repe, Pesch., n. 571 e si
!
Vatrc., sess. 111, cap. III de Fide.

solemne, quer pelo magisterio ordinario e umi•ersa/,, 1.
Magistcrio so/emne é aquelle que é exercido
raras vezes e por definições formacs e authenticas·
poré_m o ordi11ario é aquclle que todos os dias J
manifestado pela prégação continua da Egrcja. Fallaremos por tanto, cm separado, de um e outro.

I Do magisterio solemne da Egreja
.13. O ma~i~terio solemnc da Egreja ahraça:
li) as defimçoes dogmalicas dos Concílios ccumenicos ou dos Pontifices Homanos ou até mesmo
dos Co1.1cili~s particula~cs que forao'i recebidos pela E~rcJ3 n111vc~~al, ou foram approvados pelos SS.
Pont1fices por !<>rma solenme ~; por quanto segundo o que se d~s~c ;10 Tmcl. da Egreja (n. 176 e
seg.) estas dcf1111çocs são verdadeiramente infalliveis, e por isso são uma fonte theologica inteiramente certa;
(~) os S_ymbol~s ou profissões de fé feitas pela
Eg~~I~ ~ _authent1rnmente approvadas s; por isso
1
• Porro fid~ dív!mi ct catholíd ea omnía credcnda sunt
q_uae m ver~~> I~~~ scr.ipto v<:I tradito continentur, et ab Ecclesift
s1ve so~e'!"" 1ud1c10, s1vc ordi11ario et u11iversali magísterío, tanquam., d1vm1tus !cvcl~ta ~rcdcnda proponuntur.
.
- Ta~s sao M1Jev~ta11u111 !l por ~nnocencio I (ep. Jo} e Zoz1mo ~pprm fld? pela ~p1~tola 1 ra~torra;_ o Ar:ausica110 li confirmado por Bomtac10 II etc. Cf. Det1p11g., Ench1r. nn. 64, 144. Disse
em f<!r_ma solemne pela qual o Pontífice Ja; seus os decretos do
Com:~ho ~ P?r quanto se lhe _dispensa sómente a sua approvação
em l?~m,1 sm1ple1, como se taz commummente as defimções dos
~onc1ltos particulares .não são irreformaveis, m~s pódem ser consideradas como g~numo testemunho de fé dos Bispos que assis.
tem a estes Conc1hos.
.
,J Alguns referem os symbolos ao magisterio ordinario e
isto c verda~e .segundo algum respeito, em quanto hoje são recitados pelos tie1s, mas em~uanto foram solmnemente promul~ados
e api:irov~dos, pelos Concílios e pelos ·Pontífices, dizem respeito ao
mag1ster10 solemne.

lf
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que contccm a summa da:; verdades que devemo:
cr~r ; e por isso é uma fonte theologica omnimo
damente authentica.
1 .º

Das definiç6es dogmalicas

14. Estando já demonstrado que · estas defini
\,'.Ôcs são irrcformavcis, sei resta investigar o modc

como podemos conhecer quaes as verdades qu1
n 'e lias ha de fé para as seguirmos; porquanto nen
to<las as coisas que se lêem nos decretos e nos ca
noncs são ohjcdo de fé mas sómente aqucllas coi
sas que dirccta e immediatamcnte são propostas,
fo . Sfio estas, portanto. as que devemos traze
1lia11te dos olhos :
!_I) ~us Condlios s1'1mcnlc se propõem para crê
as coisas que se c1Kontram nos decretos ou nos ca
11011es; as coisas que dizem os Padres cm sessõe
ou congrcgaç6cs prévias, não são, como taes, objeí.'.
to de fr ~ por,1uc n'cllas os bispos não teem inten
dio de definir mas súmentc de discutir.
. ~·) Nos decretos, rnnones ou letras Apostolí
cas, deve cuidadosamente distinguir-se o objed
da definição dos moti11os ou argumentos em que si
funda; porquanto o objccto definido deve ser, rn
verdade, considerado de fé, mas não acontece as
sim n respeito dos argumentos apresentados, po
isso que muitas vezes os Pndrcs ou pontificcs, pro
ferindo-os, faliam, não corno dejinienles, mas com•
arguentes. Sohre tudo os argumentos philosophi
cos ou theologicos, que veem á téla da discussão
não pertencem á fé porque a mente do Pontífice 01
do Concilio não é definir alguma coisa, quandc
usa d'cstes argumentos; porem se o Pontifice ou e
Concilio allcga o texto da Escriptura de modo qrn

declare que deve ser entendido d'cstc ou d'aquellc
modo, uma tal declaração é infallivel, pois n'estc
caso o sentido da Escriptura é definido authcnticarncnte; 1 porém se o texto da Escriptura fór tomado como um argumento ad homi11em ou no sentido
acommodatido ou de quulquer outro modo d'ondc
conste que se não define o seu sentido genuíno, uma
tal int~rprctw.;ão n<io é de fé . ~ D'ondc se scHUC
cgmtlmcntc l)llC o lJUc se diss<' de passatp!m, as proposições i11cide11/es, e outra.-; ..:oisas scmclhanh:s 4uc
não Icem conncx<io ncccssaria com a coisa definida, de maneira nenhuma sã. 1 objccto de f~.
(D) Quando faz dclini\Õcs, o Concilio ou Pont;fü:c '1íão é obrigado a alguma formula dctem1inada,
mas basta qualquer forma de palavras pcliis quacs
cquivalentcmcnlc se dcdarc que a Joutrim~ é rcYelada, que deve ser lida de je, dogma catlwlico, dugma defé, verdade contida na .Escriptura ou na
palavra de Deus, perpetuame11le crid_a na hgreJa,
e11sinada pelus Padres, que t; a je de todos etc ; ou
que é.I doutrina contra riu e herêtica.• contraria á palavra de l.Jeus, cunlmria au Evangt>llw uu á doutrina Jus Aposto/us etc.; com estas ou semelhantes palavras se exprime com ass<.iz clareza que u YerJadc
opposta é objcdo Jc fé .
Fallando lambem geralmente, os canoncs que
1 Assim \". g. <1uanJo o TriJcnlino definiu (ses~. VII, Ciln.
:!\ as pa]aHas de Christo : «Se ljUõ.ilqucr não renascer J;i agua c
Jo Espiríto Santo" . .. Ji:vem cmcnJcr-se não metaphoril'amentc:,
mas Ja agua natural; i)U as palavras Jo Aoostolo mom. Ili), com
as quacs Jiz que o ~omem é justificado 'pela fr é gratis, devem
entender-se no senudo que lhe deu e exprimiu o consenso perpetuo da Egrejn (sess. VI, e. 8.)
; ·
2
Assim posto que alguns Concilíos tenham entendido as
palavras geracs de Christo: . «C.bi .d~o vel tres f1;1~tint ~onp-eg~:
tln . .. (,\J,1tt. XVllJ, 1.0), J~ mstttu1~ao dos Conc1hos, nao e de !e
que as ditas palavras tenham um tal ·s entido, porque o não declararam ' Cnáo de pa ssage m e n0 -c:ntiJ(1 acomm0Jntki0. Cf. .\f1w r.1y , .lisp. XVI , n. 27.

http://www.obrascatolicas.com

398

DAS f"ONTES THEOLOGICAS

DAS FONTES THEOLOGICAS

fulminam com anathema os que affirmam ou negam tal doutrina, contecm definição, com tanto que
l'.onstc que a coisa de que se tracta, não é meramente disciplinar.
O mesmo dizem muitos theologos dos · decretos cm que se fulmina cxl.'.ommunhão contra os
contradictorcs: comtudo, isto nem sempre se verifica, porque algumas vezes os Pontífices fulminaram com exl'.ommunhão ipso fqcto incurrenda os
que ensinavam ou defendiam proposições erroneas
ou escandalosas. t
(d) Erram, porém, os que dizem que sómente
nos canones do Tride11tino ou do Vaticano se contem doutrina definida, mas não nos capítulos que
precedem os canones; porquanto um e outro Con1..'.i lio exprimiu L"Om clareza a intenção de definir as
doutinas que deviam ser tidas como de fé n'alguns
capitulos; assim o 1i·identino no principio do de1..'.reto da justifü.:açiio (scss. VI): «Entende expôr
a todos os christ<fos a verdadeira e sã doutrina da
mesma ju!>"tifü:w.,:ão que o Sol da justiça, Jesus Christo, ensinou .... os Apostolos transmittiram e a Egreja cathofü:a perpetuamente conservou por inspiração Jo Espírito Santo, prohibindo mais stridamentc, que níngucm se atreva a (Têr de outro modo11 ... 2
O Vatica110 eguulmcnte (scss. Ili) traz estas pala- ·
1
Assim Alcxm1dre l'Il, depois de condcmnar as 28 proposi(fócs acrcsccnt11 ; ccSunctissimus, rc mature considcratà, statuit ct
Ji:c~cvit pracdictas propositiones, ct unamquamque ipsaru!ll, ut
mmmum tanquam scanddlosas, esse damnandas et prohibcndas ...
ira IJ.t quicumquc ilias aut conjun.:tim aut divisim docuerit •.. ipso
facto in.:idat in cxcommuni~·ationem.,, Cf. Murray, disp. XVII, n.
~i"I ·
7
Esponcrc intcndit omnibus Christifidclibus vcram s;mamquc Jo..:trinam ipsius justificationis, quam sol /'ustitiae Christus Jesus ... docuit, A postoli tradiderunt, ct Catho ica Ecclesia Spiritu
::>. suggerc_ntc perpe.tuo rctinuit, districtius inhibendo, ne deinceps
<1udcat l)l1Js4uam ahter credcre .. .

vras no prindpio do capitulo 1 : "A Santa Egreja
Catholica Apostolica Romana crê e confessa que ha
um só Deusn ... ; 1 e abaixo, cap. ·111: «A mesma
Santa Madre Egreja segue e ensina que Deus•> . . .2
etc.; e na verdade estas formulas mostram claramente que as verdades, comprehendid3S n'estes
capítulos, são propostas como objecto de fé ; por
tanto ainda mesmo n'cstes capítulos pode haver definições, com tanto que do contexto isto conste da. ramente segundo as regras já assignaladas.
.1 S. Até nqui temos tractado das definições dos
Conólios geraes ou dos Pontitkcs Romanos. Porem .os decretos dos Concilios particulares, ainda
mesmo nas definições sobre a fé ou so1'rc os costumes, não são irrcformaveis, tendo sido a i1ifallibilidade promcttida, não a uma provinl.'.ia ou nação, mas sómente a toda a Egreja e ao seu Chefe;
porisso alguns erraram de faLto, v. gr. o A11thiochense (a. 341), o Mediolaneuse (a. 355), o Seleucia110
(a.J59) etc.
·
· : ~: Todavia servem de argumento muito provav~t, pri"ndpalmentc quando muitos d'elles estão de
accordo sobre o mesmo dogma, e são rci;ommcndados á Egrcja commum ou pelo silencio ou l'.onsenso implícito.
Com effeito, dos innumeros concílios particulares até agora realisados apenas se c111.:ontram cinco ou seis, diz M. Cano, 3 que se afastaram da rel:ta razão ou via de definir. E até dariam certeza absoluta, se todos onnnimcmentc ensinassem algum
1 Sancta Catholica Apostolica Romana Ecdesia credit et
conjilel11r unum esse Deum . ..
?
Ead.:m san..:ta Mater Ecdesia tenet et docet Deum .. .
3 .\./. Cm1us, ob. cit.; liv. V,..:. 4. p. 361 e<l. Mi5ne.
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dogma como de fé: potque n'estc caso tefotrhos o
l'.onscnso de toda u Egreja. 1
!! . "

Dos S.,rmho/os e profissões de fé

~

16. (A) Dus Symbulos em geral. Symholo (gr.
,,.;;•1~0::..<.o·,) signifka tres (oisas, a colla~ão . ou collec~· iio de muitos n'um só, ou signal ou banJcira mi::
lilar. pela quul os solda_dos são conhecidos pelos
outros, ou tamhcm o sdlo dos co11traclos pelo qual
os pactos eram considerados como authenticos.
E na verdade estas tres coisas adaptam-se optimamente ao symholo da fo; porquanto são uma
certa (otlel'.\áo das Ycrdadcs que devemos crêr,
signal pelo 4mtl os christãos se distinguem dos inlieis e o scllo do pado que iniciamos com Deus no
baptimo.
Por esta razão o Symbolo pode definir-se a
t
;\1 prim:ipa1: s .:ollc.:~ócs dos Con.:ilios, 1.fUer geracs 4uer
p_roví~1..:iac~ são esta~ : Con.:.~liorum omni~m Ç_olfectif! re_gia, Pa ·

ris. •ti#; [,,rbbe ct ( .ossarl, S1":rosancta Conc1ha, Paris 1b71; Har,lui11, Com;iliorum O.: •)ll~tio, Paris, 1715; .Ma11si Sacrorum Conci ·
liorum nova ct amplíssima Collc.:tio, Florent. ct Venet., 1759. lbi
p,1riter inveniuntur epistol11e ct decreta Rom . Pontifü:um. QúoaJ
Condliorum histori11m, vide Helefe, Con..:ilicngeschichtc, Freiburg
im_Ar . , 1855-74; galli..:c red~ituin '.'Histoir~ des Concites•, Paris,
180., e seg.; quacdam volumma panter anghce versa sunt. lnsuper
'luoad Acta S. Pontificum, cfr. l.'onsta11t, Epistolae R. Pontif., Paris, 1/-21, cum additamentis Schaenemmm, Gottingac, 1729 "·el A.
Thíe , RrnunsbuH, 1Xl)8 : Plr. Jaffe, Rcgesta Pontificum Rom . ab
.:onditü E.:de~ià ad annum post Christum natum 11o8 Berolini,
1~S1: .:om .:ontinu_a'[ÚO ror :·1. Potl/iast, Bcrolii:ii, 1873; e corrcc ·:ncs 1>or Pres1mtt1, 1 Rel(cstl de Rom. Pontefic1 .. . Homa. 1874.
2
N<Jtalis A.lexander, . de Symbolo; de Symbolo Apostolorum; Màdrisius, Dt Symbolo fide1; L,1rerus, de An.tiquis Formuhs
tidei (quae omnia in venics apud Migne, Theol. Curs. VI, p. 11 e
~cg .1; C. Huller, An historical and literary account ofthe Forniu l ~ rics, Confcs~io~s ofFaith or Synibolic books of the f5· Çatholi.:,
(1reel;, and prmc1pal Protcstant Chur.;hes, London, 1810; P. Scha/f.
Th..: <.:rccds of <;llristcmlom, Ncw-York, 1887; De11;illger, EnclliriJir1n !'ymholorum <.:t Jcfinitinnum, ---por mu i ta~ n :1:cs cdictatl•l é
muito util ao$ candidatos 1.k thcoloi:da.
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summ~ sÍl~zples e ~'1:e1 1 e da~ verdades de fé, propo~ ta

pela J'..grc1a aos tie1s em s1gnal da ::-ua profissão .
A utilidade dos Symbolos é Jc trcs modos :
(1) para que os. que e11sinam tenham uma
e a mesma regra Jc fC, que todos propc11iham,
para que assim mais fo~il e cttirnzmcnte se conserve a unidade da f~:
()) para que os que apre11dem tenham á mão
uma formula breve de fé, que possam decorar e
ensinar frequentes vezes, naja brevidade instrua o
espírito sem onerar a memoria, cuja sunplicidadc
se acommode ü capacidade das pessoas rudes, e
cuja plenitude satisfaça <1s suas neú:ssidaJcs;
(C) para l)llC os Jicú se distingam dos inliei s pela protissúo da mesma fé e com mais segurança se
ufastcm Jos intieis.
Sáo trcs 11s Symholus principacs ljlle súo ucccitos como regra de k, mio só pelos Catholi~os, mus
t<1mbcm pelos ()regos e pela maior parte Jos Prn testantes, a sal°lcr: o Apostolico ~ o Niccno-Const<1 tinopolita110 e o Athanasiano, Jos quacs diremo~.
cm separado algumas pala \Tas.
17. (8) Du Symbulu dus Apustulus. 1 E' certo
que o Symbolo, que se chama dos Apos tolos, é verdadeiramente apostolico, emquanto nada mais ccmtem senão o que foi ensinado pelos Apostolos.
. Con~ron~rtc-s~ . s_c :ü tamhem apostolico pela
ongem, is to e, se !01 lello pelos mesmos Apostolos .
'._\ _ 111~~~ l)_arte dos thcologos admittcm hoje que a
1 Akm dos uuctores ~itauos, d. Gaspari, Gcschichte dcs
'l:haL!fsymhols und der Glaubensrcgel, Christiania, 18tiG-75 ; C. A .
.'i!varson. !hc N1cene a~d. Apostlcs' Creed s, London, 1875: J. R.
(,,1sq_uet, íh.;: Apo s tlc~ ~-recd a nd the Rule o f Faith in perioJi..:o
l>ub~111 Re1•11''!' · O.:r .. 1888, P·. :1.j.'í e >cg . , ~\p r . 18~1 ~ I'· :;o 1 e seg .;
B,~t1tfol. l.c S;mhole dc~ ~\potrc s , apud Revuc Bihlrque,.lan. i81 q,
l~·.lf' e ~ e;.;. ; J-,,uard. :-. P11:1T1:, ..:. ;\Ili: .l. ll.rn1,1â.-, l><i s Apo sto h :hc 1, );111(•..:11,hd; ,·nntni ss .•. Bcrlm, 11''.)'.! .
'fheol ogia JJogmatiça-Vol. ~ .·
26
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opiniúo que attrihuc a cada um dos Apostolas cada
um dos artigos de fé, é dcstituida de toda a auctoridadc ; julgam porém muitos que todo o Symbolo
fôra feito e approvado pelos Apostolos, antes de se
separarem cada um para sua parte do globo 1
Comtudo os Criticos modernos, ainda mesmo
Catholicos, ensinam com mais probabilidade que o
Sym~olo nada mais é senão a regra de fo proposta aos cathccumcn11s antes de serem baptisados,
cuja substancia os Apo'>tolos sómente ensinaram,
e que pouco a poli((> e succcssivamcnte foi recehendo outros additamentos, para melhor se precaverem e rdut<trcm as novas heresias que iam surgindo Jc todos os lados.
Porquanto os Artigos principacs já se cncontrnm nas Epistolas de S. lgnacio e nas obras de S.
lrcnco e Je Tertuliano,":! mas sómente quanto ü
substancia ; e desde 11s tempos apostolicos até ao
lim do sccul( 1 V, consta das '.'a rias formulas_ yuc se
rodem lêr nos Padres, que algumas palavras foram suü.:cssivamentc acrescentadas. 3 Seja o que
fôr, a sua am:toridadc é indubitavel, vindo a sua
1 O primeiro que cnsinoll isto claramente foi Rufino (410·1,
n qual no Commi.:111. in Symhol. Apost . , n. 2 . (Migne P. L. XXI,
33il escreveu o scguilllc : ui > i sc•~ssuri ( Apo~toli) ab invicem, normam sihi prim futurat: pradii.:ationis in i.:ommune constitllunt, nc
forte alii alio ab,iul"li, diver,.;um ali4uid his qui ad fidem Christi
imitabantur, cxpom:rcnt. Onmcs ir;itur in uno positi et Spiritu S.
rt:pl<:ti, !Jrc\..: istuJ futura..: sihi, ut Jhirnus, pracdii.:ationis indicium,
in unum .:onfcrcnJo 4uod ~cntiebant unusquisquc .:omponunt, at quc han.: .:redcntibus dandam e sse regulam statuunt. Svmbolum
aut c ~ ho~ multis ct j~stiss1mis ex i.::1usis appellari volue"runt."
~
S . lg11L1t ., ild frall.. c . ~1 ; S . /re11. , Adv. Haeres. 1. 1, e .
X, n. 1; 1. IH, e. IV, n. 1-2; Tertul. de Yirgin. velandis. e. I; Adi'.
Prax . , e. li. Cf. Schajf, ob. cit., vol. li, p. 1 1 e seg.
·
J
Alem J u s Padres já citados, cfr. Cyrpria11. , Ep. ad Magnum; Nov.1ti.111 . apuJ Gal!Jndi, t . Ili, p. 287 ti seg . ; Origc11., d e
Prin..:ipiis, liv . l, l'racf. n .. ~- 6 ; Grcgor. Thaumat. apud Gallandi, 1.
e . p. 3X5; f:uu/J . Coes.1r. apud So.:ratem, Hist. E.:des . , li\'. I, e. 8;
S. Cyril . Jlicros , Catc.:l1escs; etc. ToJos estes logares enumern·os J'. Sd1aj!: oh . .-it . vnl. li , W·.Í \

r·
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subst~mcia dos Apostolos e tendo sido os seus va-

rios additamentos approvados pela aul:toridade da
Egreja universal.
1 8 ..(•) ( > Symbolo dos Apostolos, segundo alguns, d1v1dc-se cm quartorze, segundo outros em
doze artigos: esta u.ltim~ .divisão é re(cbida ~elo
uso t.:ommum dos fieis e foi approvada pelo Cathecismo do Concilio Tridentino. E' distribuido cm
~rcs partes: na primeira, tracta-sc do Pae e Ja ohra
admiravcl da creaçúo; na segunda: Jo Filho e Jo
mystcrio da rcdempçiio humana; na terceira do
Espirito Santo, yuc é cabeça e fonte da nossa ~an
ctifü:ação.
Mostrámos n'nutro logar (Prulugumenus, na
71zeul., n. 1 1 l yuc a thcologia dogmatica nê.lo é outra coisc.1 senüo a exposição si.:icntitica Jo Svmbolo .
·'
S. 17zuma, (.!. '.!. lj. 1. a . 8) explica uptimamente de que modo o Symbolo abra\a todas as coisas
yuc são nccessarié.ls á salva1tão. Porquanto duas
coisas pertencem primariamente á fé, o fim ultimo
sobrenatural ou Deus apprchcndido pela visão beatifica, e o meio para attingir este tim, a saber a humanidade de Christo.
'
Porem o Symbolo propôc-nos as verdades
prim.:ipacs l)llC devemos crêr, quer áccrca da magestade da Divindade, isto é, a unidade da natun:za e a trindade Jas pessoas, as obras pruprias <la
Jivindade, 4ucr naturacs, como a creacão <1ucr
'
'
'"1
sobrcnaturacs (Orno a sanctitkação e a glorificação; quer sobre a humanidade de Christo, sua conu:içáo, nascimento, paixão, sepultura, descida aos
infernos, rcsurreição, ascenção e futuro advento
para julgar os homens. Logo.
1 ~) . Do S)·mbnln .:Vice110-Cons/anli11npolita110.
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Este symbolo yue se chama dos Padre~, para dist inguil-o do Symbolo dos Apostolas, foi começado nu C. '.'\iccno (:~:.6)~ augmentado no C. Constantinopolitano (:{81 ), approvado pelo C. Ephesino
(4:~ 1) e completado no scculo IX pela addição Fi-

lioque.
O Concilio 1Vicenv, para declarar mais expressamente. contra a heresia ariana, a divindade do
Verbo, ~cresccntou estas palavras aoSymbolo dos
Aposto los: "E n'um só Senhor Jesus Christo, Filho de Deus, nascido unigcnito do Pae, isto é, da
substancia do Pac, Deus de Deus, Luz de Luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não
feito, co11.mbsla11cial ao Pac, por quem foram feitas
todas as coisas que ha no ceu e na terra.'' 1
".\ada se t11..:rcscentou sobre a divindade do Esj'Írito Santo, l'orquc 11'm.iuelle tempo ainda não tinha sido ncgaJa ; suri:,in<lo porem a heresia dos
.Mal..'.cJonios, l]llC combatiam esta verdade, O C.
Co11sta11ti11opu/ita11u acrescentou algumas pouca~
palavras para reivindicar mais daramentc a divindaJt.: do Espírito San tu: "E no Espirito Santo Senhor e vivitirndor que procede do Pae, que juntamente com o Pac e com o Filho é adorado e glorifü.:ado; que foliou pelos Prophctas.» ~
Como porém depois alguns hercjes negaram
yuc o Espirito Santo procedia do Filho, julgou
o Concilio ser opportuno al..'.rcscentar ao Symbolo a partictila Vilioque para expressamente refutar
-· --1 Etin unum Oominum .lesum Christum,filium Dei,naturr
ex Patrc unigcnitum, hoc est, de suhstantià Patris, Deum ex Deo
1.umcn ex 1.umine, l kum vnum ,!e l>eo vero, genitum, non fac·
rum co11.rnb.\tanti.rfr111 Piltri; pl'r q11cm omnla fa·=ta fünt, quac ir
..:oc.:lo ct in terra .
~
Et in ~pirit11111 . , an.:111111, l>ominum l:t 'ivifi.:~ntem, que n
l'tllrc pni..:edi1; q11i «11111 l'atrc "' Filin ,-.1111t1l ll<loratur <:t ..:onglori·
licatur; '{Ui lo«utu.., 1:~t per l'rol'hctas.

este erro; cujo additamente foi usado primeiramente ~rn Hcspan!1a (an. 589), dc•pois na Jnglater~a. Com tudo Lcao 1fl recusou-se a sanccional~ s~> '.10 secnlo IX é_ 4ue foi approvado pelos p ~~
ttfiLes Romanos, nao com um decreto solem .
. .
. - J
lll,
mas _t:om a penrnssao e se cantar na missa .
. Soh:e. ~ auctorid~1de cfcste symh?lo nã~ pode
haver d1tfü:ulda?e 11~~1huma, tendo sido feito e approvad·º· pelos_ <:onc1l_1os gcraes, e a mesma particuia Fzlzoque fo1 conf1rmada não só pelos Pontificcs . Ron?anos mas tamhem pelo C. f1orentino. .
. 20. ~D) Do Symbolo Atha11asia110. Este .svmholo. e as~1m. c11am~1do porque, por muitos s~culos,
foi attnbu1do a S. Athanasio.
. O~ críticos d'hojc, porém, negam que Athanas10 se1a o seu
• nas.
. auctor,
d . por se não encontrar
o b ras gcnumas o S. Doutor, nem jámais foi allc~ado, quer pelas auctoridadcs, quer pelos Concilio~ antes do scculo VII, não obstante os dogmas
alh expressos terem sido muito combatidos 11 'aquelle tempo; e além d'isso jtí se encontram n'cllc
a~ f'?rmulas sobre o mystcrio da Encarnação que
so v1gora.ra111 na Egrcja depois do C. Gnalcedonense que fo1 celchrado depois do seu fallecimento.
Quem tenha si~o, porém, o seu auctor, ou cm
que tempo tc1.1ha sido cscripto, permanece incerto;
apesar de, mutto provavelmente, ter sido publicado
no seculo sexto, so~ ? falso .nome de Athanasio, para logo se lhe conc1har maior somma de auctoridade.
Seja ~ q~e fôr sobre a sua origem, foi approva~? pela ~gre1a e proposto aos fieis como regra de
te e .consignado no Breviario. Os Protestantes que
se d1z~m Orthodoxos, aceeitam egualmente ~ sua
auctondade mas não os Liberaes. Abraça a exposi-
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\ão thcologil'..a do duplo mysterio da Trindade e
da Encarnação com palavras claras e simultaneamente philosophicas.
.
'..! t . (E) ·Das profissões de fé. As profissões de fé
não são mais que uma exposição mais diffusa d'uns
certos artigos de fé contra os erros mais recentes:
porquanto tendo surgido novas heresias, principalmente desde o tempo da Reforma, julgou-se opportuno accrcsccntar aos antigos symbolos novas formulas cm que <lppan.·ccsscm condcmnadas as no\ as hcrc.~si.is.
.1\-;

da processão do Espirito Santo, do pão azimo e do
primado do Pnntifü:c Romano . .
" .
(C) A proliss:lo de fé prescnpta aos . une11taes
por 'tlrhano XIII e Bento XI\!: na Consttt. 1Vuper
ad nM, que J'um modo especial renov.a os erros de
Nestorio e de Eutiches. 1 O'onde se segue 4uc se
deve dar fé a l'stas prolissôes, sendo cllas o summario das 1.:oisas que se dc\'cm crêr, m~thentica
men te pnhlicnlio ou apprc>\ ndo pelos Pnnt 1fkes H11monos.

II. Do ma.12:isterio ordinartD e universal do.

prin":ipacs siio :

-

(1) A profissão 1i·identi11a, ou Piana, que assim
é chamada por que, por mandado do Tridentino,
foi prcscripta por Pio IV na Constituição Injunctum nobis, de 1 8 de novembro de 1 564 ; contem
o summario das (OÍsas que foram definidas pelo Tridentino e concluc com as seguintes palavras: ((Do
mesmo modo tKceito e professo sem hesitação todas
us outras ,:oisas ensinadas, definidas e declaradas
pelos sa~rados i..:anoncs e concilios ecumenicos e
prim:ipnlmcntc pdo saaosanto Concilio Tridentino ...

Além d'isto 1 por decreto da S. C. do Concilio,
de 20 de janeiro de 1877, devem accrescentar-se a
estas palavras as seguintes c<c ensinadas, definidas
e declaradas pelo ecumenico Concilio Vaticano,
principalmente a respeito do primado e magisterio
infallivcl do Romano Pontífice».
(1) A profissão que foi prescripta aos Gregos por
Gregorio XIII na Constit. Santissimus Domí'rms nosler, na qual, além das coisas que se lêem no Tridentino, se encontra a ~ondemnação e_special dos
erros admittidos pelos <Jregos schismaticos . ácerca

Egreja ~

:.!'..! . A Egrcja ensina não s,) por meio ~e definições solcmncs, mas tambcm_, todos os dt~s, pelo
magisterio ordinario que se exerce de vario~ modos, principalmente, porém, pela pra.'\:e universal
connexa com os dogmas ; pelo consenso rnoralmen.tc unanimc dos P~drcs e dos theolo!(OS; pelns dec1stíes das Gmµnwapíes Romanas, sobre nssun~p.to
Jo!!;matico ou moral, pelo .<wnso commurn dos ltcts,
e por varios mo1111me11tos hútnrico.~, que attcstam a
fr da Egrcja. Sobre estes pontos tallarcmos cm separado, para melhor se conhecer o valor das provas hauridas d'estas varias fontes.
1 .Q

Da praxe da Egre}a connexa com os dogmas

:i3. Sohre este ponto de vista podem cornprchender-sc os ritos publicos usados na celebração solcmne do sacrificio, ou na administração dos
Estas profissões Je fé lêem-se em. Den1inger, Enchir. n.
.
dos auctores j.í citados vê .!. l'rf. Vaca11t_, Le Ma~is1.:re onlinaire de l'Eglise et ses organcs, Paris et Lyon, 1R87.
1

~-~R
~ Além
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sacramentos ; ou as formulas das orações, e as vari;:is fest~s ou otfü:ios estahclccidos pela Egrcja ;
ou íinali11c11tc os usos sagrados connexos com n
doutrina. Pois n'cstas e n'outras coisas semelhan~cs pode manifestar-se authenticamente a fé da Egrc-

ra.
C >s ritos saµradns e os livros em que se conlecm, chammn-se I.it/111r1,1-ias. E temos com effeito
muitas Lithurgias, que se dividem cm orienlaes e
o~cidenlaes. i Entre as Lithurgias orientaes, as princ1paes siio a l.ilh11r!fia dos Aposto/os, que commummcnte sc attribuc a S. Clemente ; a Lithurgia de S.
'l71ia/fo que foi usaJa pela Egrcja Jerosolymitana e
Anth1oqucna, e, sq~undo o confessam os proprios
protestantes, é antiquíssima, e pouco a pouco mudada por S. Basílio e S. Chrysosthomo, prevaleceu
cm muitas Egrcjas d'Asia soh varios nomes e gosn
de grande auctoriJadc.: a Lithurgia de S. A/arcos
lllll' s(' attrihue a S. Marcos, recehc11 de S. Cyril/n
A/ex. a sua forma al·tual, e vigorou principalmente no l·:g~-pto; a Li1huq;ia Uysa11ti11a, que não é outra coisa mais scnüo a Lithurgia de S. Thiago, com
as corrcc~Õl·s de S. Basílio e S. Chrysosthomo e
additamcntos mais recentes, foitos pelá Egreja Greco-Rhntena. Entre as Lithurgias occidentaes occupa o primeiro lngar a Romana que se attribue a S.
Pedro; todavia recebeu varias mudanças, e se acha
consignada nos Sacramentarias de S. Leão, S. Gelasio e S. <~rcgorio; a Gallicana, que é muito se-

.
~ Ah!csi:n!am o~ Mon~mcntos lithurgicos Assemani, Codex
ht~rg_1cus . ~cdcsrae ~mrvcr~alis, ~omae, 1849, i3, vol.; Daniel, Codex liturg1cu~ eccl~srac. 1:1mvcrsahs, Lipsiae, 1847, 4 vol.; Martene,
l>c ant1q111s b:clesiae r1t1hus Antwcrp.iac 1-63
3 vol.· Re11audot
1
i .iturg~arum. Orientali11m rnlicetio, Pari~ii's, 17 ;6; De1;ringer, Ri~
tus Or1.entaht1111, \V1rcehurgi, 18fi:I: G1-1ar. Euchologium, sive Ri~1!ale ( m1ecorum, Pari~, 1Ci47; .'lf11ratrwi, Liturgia Romana vetus :
l710masi11s. Opera.
·

mclhante ús líthuq.dns orientacs: e segundo alf;uns,
foi trnzida Ja Asia por S . lrcneo; segundo nutros
passou da Egreja de .'Vliláo, cerca do ~cculo IV,para a Gallia; a Ambmsíana, que, recebida do Oriente. foi corregida por S. ()rcgorio, e depois d'cllc~
so.tfreu mudan..,:as successivas ; a <.Jothfra ou Mo~a
rabica, l.Jllt: é c~twlmentc a1lim das lithnrgias oricnwes, ttoresccu na Hcspanha 1 .
.
:..!4. Confessamos na verdade que o texto pn:mitivo d' estas Lithurgias, pelo andar do tempo, so!frera muitas mudanças; gosam todavia da max1rna auctoridadc, quando todas estão de accordo
sobre uma coisa respeitante á fé, porque n'este caso mostram a fé commum de todas as Egrejas, e
por isso mesmo s[in critcrio infallivcl da vcr(~ade ;
porquanto, se n'cllas se encontrara erro, erraria toda a l·~grcja .
.
:\'este ..;entiJo l~ vcrJaJcim o axioma cnuncwdo Í)or S. Celestino : ":\ lei Ja supplil.:a estabelece
a lei de crêr" (/.ex .rnpplica11di s/at11it lef{em credmdi).
Do mesmo modo a Lithurgia Homana, tendo
sido approvada pelos SS. Pornificcs, não pode conter erros Jogmaticos ~ .
.1
Niío podendo too.: ar n'e;;tes pontos senão Jc passa~cm, ~· fr.
Bocquillot, Traiu~ his1!1riq11c de la. lituqzic .; r,,~.:r,111ger. lnsttt.u~
tiom Liturgiqu~s; lL l'ah!wr, Ü~IJ;Cncs .htlll}\ICac, Lc~ml, 1832.,
,\-tarligny, D1ct1C?n . des Antl<;J. ~hret.t v~r~1s. L1t11rgi.e, .[..!11res /rtw giques ;. S1mlh-Clieetliam, Drctron . oi Chnstinn Ant1qu1t1es, na pa lavra L1turg1cal books.
.
.
~ Disst erros dog1u.1tiws; porque os erros h1stonco? r.odem
insinuar-se e de fr1cto se insinuaram nas legcnjas do Bre~rano, como o confessam optimos criticas, cujos testemunhos ve em De
Smedt Introd. ad Historiam ecclesiast., Gandav1, 1876, p. 179 e seg.
Nem de admirar ; tendo sido as licçóes do segundo nocturno escriptas n'um tempo, onde por toda a parte se espa]havam ohra.;
apo::riphas. T ~d avia ~ã~ s.."io para ~cs11rezar estas h.;:oes, sendo ve'.· dadeiras as c01sas pr111c1pacs que n el as se conteem e aptas par a
fomentar a piedade.

é'
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Porém se se trfü:tar de outras Lithurgias tomadas cm separado, não gosam de auctoridade infallivel, mas pódcm ser consideradas como a expressão da fé que vigora nas Egrejas particulares que
usam d'cllas, e por isso pódem apresentar-'>e como
argumento muito provavcl, a não se verificar que
foram depravadas e infeccionadas de erros.
() mesmo p1kic dizer-se de qualquer praxe stritarncntc conncx:.1 com o dogma: assim por exemplo a
praxe de nfto rchaptisar os hcrejcs, prova que o haptismo f1lra validamente conferido ; a adoração da
Eudrnristia demonstra a presença real de Christo
soh as cspccics : as ora<;ôcs pelos defunetos são
argumento da existcncia do purgatorio etc.
-i .''

Vo consenso dos Pad1·es e dos theologos ·

A doutrina Ja t-:grcja não se manifesta sómente pelas Lithurgias, mas tambem pelas obras dos
cscriptorcs ccdesiasticos. Escrzptores ecclesiasti01s d1amam-sc cm gcral os homens conspícuos pela d nu trina, os q11<ws permanecendo, ao menos por
algum ll'mpo, cm ..:ommunhão com a Egreja catholin1, dci.rnrnm cscriptos sobre coisas respeitantes :.í
fé e aos c,)stumes.
25. (A) Dos Padres 1. Entre os cscriptores ccclcsiasticos alguns chamam-se Padres. Este nome
1
Cei/lie11. llistoirc ~..:n~r. dcs auteurs sacrés et ecdés., Paris, 17:.i•i·ti:l, 18-'~·CÍ'.li /.. J·:: Dupi11, Nom•elle Bihl~otheque des Au1eurs ecd.:siastiqucs; an:-;hcc veN..1111, •A New H_1st~ry of Eccles.
\Vritcrsu, London, 1t>92 e scg.; J. /•esslcr, lnstuuuones Patrolo ·
~iae, CEnipontc:, 1Xfo cujus .nova ~d . a Jung"?ann correcta est;
l•i·eppel, L~s Pêrcs Àpostohqucs, l.cs Apolog1stes, etc., Al:çog,
lfandhuch der Patrologic, Freiburg, 187G gallice versum; B.
Sclmiidt, O . S. B. Pr.:ci~ de Patrologie, trad. par Cornet, Paris,
18~1, a111flice rcdditum :\fanual of Patrology, cu;â V . -!- Schobel,
~t Louis, 18q1l; Von 011o:Bardevlicwer, Patrolog1e, Fre1burg, 1~;
.1. R. Hogati, Clerical Studies. Boston, 1898, p . 482 e seg.
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foi dado cm primeiro logar aos bispos, quer tomados cm separado, quer principalmente reunidos cm
Concilio: porquanto ensinando a doutrina catholi...-a~ tornavam-se paes -das almas, segundo as palavras do Aros tolo 1: "Porquanto cu vos gerei em
Jesus ( :hristo pelo Evangelho» ;-porém depois deu-se
este nome aos varócs conspicuos pela santidade e
doutrina, que illustraram a Egreja com os seus es. criptos nos primeiros scculos.
Por isso, segundo o hodierno moJo de foliar,
cstahclcccram-.;<>c quatro notas para conheccr os Padres da Egreja : doutrina eminente e orthodoxa, pela qual ensinaram rccta e crudidamcnte a fé catholica; mas por este lado são excluídos os hcrcjes
formaes, ainda que foram eminentes pela sciencia;
santidade de vida, porque os padres espirituaes não
só ~evem instruir os filhos, mas conduzil-os á salvação pdo exemplo de virtudt...-s insigncs ; por isso,
apesar de serem separaveis a scicncia e a santidade, estão todavia unidas por vinculo cstrcitissimo,
nem süo considerados como 1>adrcs no sentido stl"Ícto aqucllcs que niío hrilham pela santidade; a11ti1:uidade, cm quanto que, segundo o modo rccchido de foliar, sümcntc devem ser considerados como pacs da Egrcja aqucllcs que ensinaram a Egreja ainda na sua infancia; por isso, segundo alguns,
a epoca dos Padres encerra-se no seculo VII ou
VIII, crnquanto que, segundo outros, póde estender-se até ao seculo XII, de maneira que S. Bernardo costuma ser chamado o ultimo dos Padres;
~nalmcnte approvação irnplicita ou explicita da Egre1ª ·

Deve com tudo notar-se que no sentido mais la1 N;;m in Christo Jesu rwr l':\'angelium eµo vos

IV,

1~ .
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lo cntn.· os Padres l.'ontam-se os escriptores do~

primciro.s scl'.ulos que floresceram pela crudicção
apesar de L'.ahircm na heresia ou serem suspeitrn
de heresia nu J'uma santidade duvidosa. como são.
Tnciano, Tertuliano, Clemente Alcx., o;igenes, Arnohio, La~:tancio, Euschio, Theodorcto, Rofino (
nutrcis . A sua m11.:toriJadc não é a mesma dos Padn·s, mas assim mesmo é da maxima ponderação'.
para saber o '-)lle a Egreja ensinara ou condemnara n'nquellc tempo.
Em segundo logar entre os Escriptores ecclcsiasti1..·1>s alguns foram honrados com o titulo de
Doutores da l~J.:n~ja, cm raséfo da sciencia mais eminente cm que excederam os outros. São oito os
que ~s<ío .conhc~idos por Doulorss maiores: quatro
na EgrcJa Occidental, a saber: Ambrosio Jeronv.
'
..
mo, Agostmho, <;rcgorio M.; e quatro egualmente na Egrcja (ircga, a saher: Athanasio, Basílio,
<.ircgorio "azi<mzeno e João Chrysostomo.
Além d'cstcs s;ío venerados (Ômo Doutores menores pela !·:~reja universal Hilario Pictaviense Cvrillo Alcx.~ Cyrillo Jcrosolymitano, Pedro Ch;vsologo, .João Dnmasceno, Isidoro Hispalense, Ber~ar
do, Pedro Damião, Anselmo Cantuarense Tho.\ .
,
maz J : llll1110, Boaventura, Francisco de Sales e
.'\ffonso de Liµorio.
~li. Para 111clhor se entender a auctoridade que
gosan1 os P<tdrcs, pôdcm considerar-se com.) doulnres priva,'.os e te!J:te,.mmhas da Egn!J°a; em quanto
d01~toreJ P':wados dtstmguem-se pela sua grandeauctondadc amda mesmo humana, já pela sciencia de
que eram ornados, jü pelo zelo da verdade; e arespeito d'cllcs p<>de dizer-se com Agostinho': «Estes
1

TtfEOLOGICA~

.p3

TlfEOLOGICAS

lsti sunt docti, S!"a\cs, sancti, veritatis acerrimi defensores advers11.; g.1rrulas vanitates, in quorum ratione, eruditi()ne, /i-

sáo doutos, graves~ santos, defensores acccrrimos
da verdade contra as vaidades dos falladorcs, cm
cuja rasãu, erndicção e liberdade, cujos tres bens
attribuistc ao juiz, não pódcs achar que Jcsprcsar
Porem emlluanto testemunhas Ja Egreja ou d_a
Tradiccão, distin~uem-sc lambem por uma audondade ~aior: por quanto n'cslc caso não cxpôcm
as suas opinióes, mas a propria doutrina da Egreja; e sendo por hypothcsc, simultaneamente doutos e verdadeiros,ditfü:ilmente púdem crrar, quando
são muitos a aftirmar sem hesitações a mesma doutrina, que sustentam ser a verdadeira doutrina da
fé .
E rnm cffeito faliam comoteste111u11has dd Fgrcja, quando ensinam al~rn_11a doutri~rn ~omo ~iivina
mentc revelada ou rc(cb1dn pela l<,grcia umvcrsal,
0 u de maneira que não pódc negar-se ou pôr-se cm
duvida sem detrimento Ja fé; ou attirrnam que a
sóen~ia contraria é heretica ou contraria ti palavn.i de Deus; n'uma palavra quasi do mesmo mudo que se conhece a Jeiinição de rc, se~undo (1 que
aóma se disse (n. 14).
.
Devem ser considerados como doutures privados quando, argumentam ü maneira de phil~>sophos,
usam de analogias e comparações ou defendem a
sua opinião de maneira que a contraria possa ser
defendida com probabilidade.
'!-7. Posto isto, damos as seguintes regras sobre a audoridadc dos Padres.
(1) O consenso dos Padres moralmente unanime,
em coisas de lé e de l'ostumes, e wn argumeulo cer J) .

f>rrt<1/e , q~1ac tria hn~ i\ judi,·i l rihuis ti, non pote ~ inv~nirc qund

spernas . .'i . .·l11;;11.,1 .• C r111 t1a .lulwnum, 1. li,..: . 101 n . .>7. ap . ,\11 -

gm:, I' . L . XI.IV 1 700.
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to da lradiccão divina. Dize-se moralmente unanimc, por qu~ traclando-se de (Oisa moral, e não

Em segundo Jogar tracta-sc do testemunho dos
Padres affi.rmando indubitavelmente, explicita ou
implicitamente, que alguma doutrina pertence á fé
ou á doutrina da Egreja, ou expondo por tal modo
a Escriptura que rcgeitam outra intcrprcta1Yáo como inteiramente intoleravel. Porquanto se faliam,
duvidando, ou propóem muit0s commentarios, ou o
sentido acommodaticio, jü não devem ser considerados como testemunhas da Egreja, nem a sua interpretação é infallivcl.
28 . (b) O lestemzmho de um uu de muitos Padres
em coisas de fe ou de costumes, co11stitue argumento
pruvavel cuja força se augme11/a Lauto mais qua11to
mais cresce u numero e a aucturidade dos Padres .
A rasão e porque os SS. Padres, l)UC eram pcriti:-.simos nas coisas theologicas e amantes da vcrJaJc, distinguem-se por uma grande auctoridadc na
cxpo~i~ão <las verdades da fr 1 tendo consagrado a
vida a defendei-as, e tendo os seus cscriptos recebido approva~ão commum; por outro lado (ada
um d'dles por si, não é infallivel, 1 e por isso a sua
auctoridade apresenta sómente um argumento provavcl ; mas quando muitos estão de accordo sobre
a mesma coisa como pertencente ü fo, o seu teste-

mathemati(a, não se requer unanimidade absoluta
mas moral, a qual existe, na verdade, quando um
numero muito maior de Padres concordam sobre
a mesma c01sa.
A razão e pon.1uc nem cada um dos Padres de
per si, nem cada uma das Egrejas, são infalliveis,
por isso pode a(ontecer que cada um dos bispos
de per si e até todos os bispos d'uma provincia
ec1..:lcsiastica errem, como erraram os bispos Afriu.mos, tendo á sua frente Cypriano, na controversia sohrc os Hchaptisantl!s.
Porem quando todos, moralmente, de diversas
rcgiócs e de diversos tempos, estão de accordo sohre ali;um dogma, temos um argumento certo da
tradk~úo; porquanto, se moralmente todos os Padres erras:-.em, por isso mesmo erraria a Egreja docente, o '-luc e moralmente impossivel, pelo que fica d ido; e ate mesmo o consenso unanime dos
Padres d'uma epm.:ha apresenta argumento certo,
sendo a Egreja indcfcctivel em todos os tempos. e
não podendo por isso mesmo errar em epocha nenhuma.
Oisscmo:-. : sobre coisa perlmcente á fé ou aos
costumes; porquanto nas s(iencias meramente naturacs, quer philosophiG1s quer historicas ou outras semelhantes l}lll' nüo tccm cunnexáo com os dogmas da fC, us Padres não são mais infalliveis do
que a propria Egrcja. A sua auctoridade n'estas
matcrias tem tanto vàlor 1..fUanto o das -rasões que
apresentam. 1
1
Assim ;\/. Cmw. 1. VII. e. :1.-Realmen!e os mesmos Pa,lri.:S muitas vezes nn exposição Jns coisas physicas, astronomicas,
ct.: .1 <ks,·n:vcm·nas, niío como são, mas coµio \"isivelmeme se fll<l-

-·

nifcstam, niíll .-01110 atlirmandn mas cnmo usanJo Jas palavras que
tinham om·iJo aos philosnphos que eram .:ui tores das sóen.:ias na ·
turacs, e cxpí1c a Es.:riptura Jc Jivcrsos modos segunJo os vario~
s~·st~emas qu,· mais lhes a~r_u_daram. N'cstas '?isas é ror tanto pe~
mitudo atfastar-nos dtt optmao dos Padres, ainda mesmo que sepi
c:ommum, mas dispensando-lhes sempre a devida reverencia.
t
E' isto mesmo o que diz S. Agostinho (Ep. 82 ad Hieronym., n. 3): nSolis iis Scripturarum libris, qui jam canonici appellantur, didicí hun.: defen-e honorem, ut nullum eorum auctorum
scrihendo aliquiJ crràssc firmissimc credam; alios autem ita lego,
ut quant:ilibct s<Jnctitate doctrinâquc praepolleant, non ideo verum
putcm, quia ipsi ita senserunt, sed quia m1hi vel per illos auctore>
<'<1nonic0s vcl probabilí ratione quod a vero non abhorreat, persuaJcrc potueruntn. A mesma .:oisa ensina S. Thomar (S. Theol. 1, q.
1, a. 1'1 aJ 2).
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munho attinge c.1 maxima probabilidade. E até me.i
mo o tcstemu11ho de muitos Padres insignes pela dot4
trina e pela piedade, que resplandeceram em div~rsa
togares e cdades, e ensinaram, como de fé, doutrin
de grande ponderação, sem ninguem reclamar) fa
culta um argwnento irrefragavel; porque em tai:
cin:umstancias .podem ser considerados testemu
nhas authenticas da fé commnm que sobre est
ponto vi~orava na Egreja ; porquanto se o que en
sinaram estivera cm contradicção com a persuaçã
commum dos bispos e dos tieis, haveria com ce1
tcza reclamaçfíes.
~9· (C) Q11a11do os Padres discordam verdadeir'
11u•11te, a .rna a11cluridade 11ãu apresenta arg11me111
firme, mas a11/t's dc:moflsb\Z que a coisa de que ~
tracltl fláo Jrira expliâtamenle definida.
Porquanto :-.e a coisa fora claramente dctinidé
não podiam dcknder a sentença contraria sem ~
tornarl'm herctico:-. . Alem d'isto, nas coisas de m<
ximo momento, mio se deve facilmente admittir
dissentimcnto dns Padres; porquanto acontece mu
tas vezes serem as suas contradicções mais app<
rentes do que rcacs, e nascem de não estar aind
inteiramente determinado o sentid1) das palavn=
de que usam; 1 por isso as palavras duvidosas qu
sotfrem um sentido reLto devem ser intcrpretad<:
benignamente 011 cxplil.'.adas por togares mais clé
ros. Porém se e manifesto o dissentimento, não
permittido torcer as palavras para lh'o tirar, mé
deve ser L'.<tndidamente admittido; porquanto nã
.Assim '" ,..;. l>imiysio :lh•x. tinha dito na verdade que·o F.
as clk mesmo explicou que esta r·alav;
tomada de passa/(em, pode e~\)licar-sc cm bom sentido, poi ~ en11
º" i-;rc,..;os din:-se r.r>tJ1nj; aquele que n;Ío s<i fahri c <i as i.:oi~as e :
ternas, mas lambem forma ª' ~«1p.;i1a,:<1cs ,1J i11tr,1 . ( S. Athmr.1.<. 1
sc nt. lJionp. n. ~1 <1p . .•\ litfllt', P. <i. XXV1 510). ·
. 1

IJAS FORTES THt:OLOül<..:AS

é para admirar que alguns Padres errassem, sendo
cada um d'dles por si fallivcis; wmtudo ainda mesmo quando erram devem ser tractados com respeito, porque, apesar de algumas vezes o seu cxpI:ndor se ter cdiJ?sado por um certo tempo, não
deixam de ser lummarcs da Egrcja.
3o. (8) Da aucloridade dos theologos. Aos Pa-·
dres succcderarn os theologos cscolasticos que rccmprchcndcram uma obra de grandeza colossal, isto
é, reuniram com toda a ,füigcn(ia as searas fecundas e ubcrrimas da doutrina espalhadas nos enormes vnlumes dos SS . Padres, e Jepois de amontoadas collocarnm-n<.1s como 1ú1m logar para uso e
comm'odidadc dos vindouros. 1 O seu schopo foi
dispor i;or ordem sL·icntifü:a as doutrinas dispersas
na EslTtpturn e nos Padres e adornai-as com rasõcs
philosophi(as. Tambem elles poJem ser L"onsidcraJos Jc dois modos : como testemunhas da fé e doutores pril'ados, l.jlll' argumenfarn á maneira de philosophos.
(8) Portanto, quando us lheulvgus de ludas as
escolas ensinam rma11ime111e11te que uma cuisa ·wio
sú verdadeira, mas tambt•m de11e ser lida de
t:atlwlica1 um tal co11sensu uprese11la um ,1rgu.mc11to
certo; porque n 'este (aso s<.fo verdadeiramente testemunhas da fé, e se todos os thcologos cm coisas
'-!LIC ·dizem respeito a fé t:rrmn, miando-se os bispos e o Pontifice Romano, por isso mesmo erra toda a Egrcja ; erram os iicis al.'.ccitando os erros dos
theologos.

e

te

\hr1 ,. r.rnwo-. Jo l'a..: ;

1 Magnac mohs opus <1ggress1 sunt, nímirum s<:geté:S doctrinac fe.:.undas ct uberes, amplissirnis SS. Patrum voluminibus diffu'ª ' • J1hgcnt..:r ..:on~ercn:, ..:oni;;estasquc uno velut loco ..:onder.::. in
postcrorum uslml ct .:'J mmod1tatem. !..eu Xfl/, Encn:L ./Eterni p,, _
tris, .i.. ,:'ur;. 1s7'.1, apl!J A~ta l.coni~, etl. lJcsdée, 1í. 1o·z .
. Chcolot;1a 1Jocmat11.:a-Vol.
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Isto mesmo o dedarou abertamente Pio IX :
"Ainda mesmo que se tractasse da sujeição que de
\'e ser prestada ao a(to da fo divina, deve comtu
Jo limitar-se ás coisas que foram defihidas po1
dcactos expressos dos Concilios ccumenicos do:
Pontífices Homanos e d'csta Sé Apostolica, m~s de
vem tambem estender-se áqucllas coisas que sfü
ensinadas como divinamente reveladas pelo magis
terio ordinario de toda a Egreja dispersa pelo or
be, e por isso são conservadas como pertencentes •

fé pelos theologus catho/ico.'f com consenso universa
e cons/a11/clJ.
. Porém se, attirmando muitos theologos que :
coisa é Jc fé, ot1tros discordassem, de maneira ne
nhuma somos ahrigados a dar assentimento ao
primeiros. Porquanto a propria existencia da con
trovcrsia mostra que a questão ainda está em juizc

(a) Se todos os theologos ensinam como verdadel
ra 011 certa alguma duulri11a que ex se di'{_ respeil1
â fc ou aos costumes, é lemerario regeital-a, a nã«
ser qu~ se aprcscntcma rgumcntos novos, primeira
mcn~e ignorados dos thcologos. Porquanto, d'um:
parte, "luando todas as es\.'.olas \.'.oncordam sobre ,
mesma coi~a pcrtcm:cntc ü fé, já isto se consider:
como argumento probahilissimo de verdade; ma
por outra parte, se se encontrarem novos arg.umen
tos Jos quaes (onstassc que a doutrina commun
1 Etiamsi ~g~rctur Jc illá subjcctiunc, 4uae lidei divinae act
cst pracs_tanJa , lm11tanda tamcn 11011 esset ad c::a, 4uac express:

nc~~tn1t!1~1.:~rum Crn_h.:1ho~um

aut Rom . Pontiticum hujusque Apo ~

S~J1s dc..:rc_Us ,Jct1111ta sunt, se,J aJ ea 4uoqul' extendend;
(1uac orJm.a~10.tot1us b .: .:lcslilc pt!r orhcm Jispersae magisteri
tanq_uam J1vm11u~ revclata tratluntur, iJeoquc u11ivers,1/i et com
ta11t1 <"º':'·~e'!·'·11 a c,1tlio~iás theologis ad fidem perti11ure reti11enf111

1oh.. ac

P1'!~ /.\ . l . 1~t ; _aJ archrcp. "ona.:. 21
.,·l"trnd ., n. 1:i.,b/.

o..,-:.

18•>:> 1Dei1ringer, E11

l t ..·tw ·trJridadc
.l
se apoia cm funJam1.:nto t aso, a s I<
1
fü:ari~ cnfraqucdda.
•• _
•
•, ••
, .
fel Porém l\uando Jza du1zsao c11t1 e
e' sas . c~-

1u

\' . d
,,.·mo que us thculogos d uma estufo
cu. las ' am a a111'"'"'P ·, ;ão cumo certa ou
.
•
•
· ·:
p1 uxzma a .ft ,
tivessem
a
su 0 1 1
l
_
b .. JT1.,.a-o 11 euliuma de abracar uma ta upt-·
/
nau
· · que a 1..01st1
. · ..
·- u1 o. .''º"~
·t· divisão bem mostraria
mao pois cs a
.
\
.1
.c d ll\i
' .·tuosa,
.J
.•
• por tanto é licito a qua quer ponuce
• . ·.

. d s rasõcs e abundar no seu JlllZO.
rar o pczo averdade entre os. Doutores EAsu>
, l·as·
. .
t
d t.
3 1. E, na
ticos S. Thomat d' Aquino, pr.m~1pc e mc_s rc e o'.
m'incntc e ,·om i.hreito e rasao, chama' '"'
dos ' e prcc
t . Àll ,r,./ico dcdarado patrono_de todas as
l i O Do li OI
'
t d J d'
. tho\·ti"
11..... 15 · .. F, na verda ... e ·ota· o·i um
csco1as 1...a
. 1 -'1 . ·ttihJo d'uma mcmona tac1 e tccngen h o uod e • • ' .
.
. .. . .
' . ; .ia intc"crnma amante 111111..amcnh..:
naz, ei um.1 ' 1u
t. ' . .
h
.'
da verdade ri~o de scicncw J1vma e umana, so
.'. .· mc"ffiº fomentou o orbL' com 11
~OOlJ)Uré.l d o ,1 s 1
~
'
J
ics e cnc.h1.:u-o dl' cxplcndorda ou. ,.
ca \or d as "tr1l 1l .
.
. d
. .
.
L'' t·
at ha .1 1,tcnnuJe Ja suet outrma '-lllc
na.,. '! r, ~1111 1
•
.
. . .
.. •
.
. ,
. t. . \ta arm·ls imm.:ttssmrns contra os crnao so . aLlt
•
p or
. a . nmbcm contra os recentes.
ros
antigos
m s por
<
·
.
.
mestre as ( )r d cns re 1·igiosas
c
isso t1veram-n 0
p .,. . . . . (' _
. A. d. . . . 10L1varam-nn os ont111u:~ e o ,on
a~
La cm1as,
.
d • Th . ·
·ilio Tridentino quiz que a Su1"!1ma e S.
omaz
.._ .
t ntc sobre 0 altar iuntamcntc c.om os
estivesse pa e
· · .
' li .
·
livros da sagrada Escnptura, par~ n e a se pr~t~. . nsclho rasócs e oraculos. E por ta~to max1rar LO ·
'·tori"dadc 11 as rnaterias thcolog1cas, a perna a sua at1e
•

·· . .
. , . . lo na questão Jo 111ut1w oi~e~uso, que po r
1 1 cmos u cxemp
t ·ul<rado como 1lhcttn e agor.1
,. 1 . foi ·ommumm.:n e 1 o
. ·
·
·
muitos sc1.u os . '.
titulo extnnseco
. . .,.
.111
1ga-sc como .lt..:tto •. ao menos
ror
.
. do ·ilis ct acer. mcmona ta.:11s et te ·
1_ Ili.e q~'.dem mge~~~itatis uni..:c am ~1 lor, llivin <
i human•!qu-:
..

·

rnn, vitae mtq;ernmu~,_
. r· tus orbcm tt:rrarum calore v1rtu5,·icn~i:i _pracd1ves_, s_ol_i ~º.111r~ .\orc, complcvit. Lt!o Xlll, Encyü
tum tov1l, d Jo..tnn.1c sp e

1

,1c..'ter11i P.1tris. P·
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sar Jc núo ser infallívd, e os ~1ue seguirem a sua
doutriua podem com pass_o fir~c pen.~orrer o campo da thcologia. Todavia nao ?evcm ser c~n
sidcradas ..:orno ...:crtas todas as c.01sas que i:ropoz,
por isso qw.: cll~ ·~~guinas vez~s t~llava du~'I~and~
e corrigiu as op1111ocs q.uc prn?e1ro propoz , ~as
aproveitarü muito exam111ar cuidadosamente atorça dos argumentos que apresenta.
.
Além d'isso, assim como ellc se apphcou ao es-:
tt idi> das sciem:ias do seu tempo e a combater os err1Js ~iuc então grassavam, assim do.mesmo modo
,1 thcologoi s~· qui1.er aprender ou c_nsrnar .~eg~nd<;> a
mcnk de s Thoma1., deve cultivar as sc1enc1~s
modernas e rdutar os erros Ja epoca, o que m~IL
tus vezes incukou Leão Xlll 1: «Finalmente, segmr~
do t<1mhcm n'isto o exemplo de S. !hom~z d'Aqu~
no tt"thi.llhae strcnuamentc na cons1deraçao das coisa; n~/uraes, em cujo genero as inve1?çóes ingen~~
sas dos nossos tempos t4- cmprehcnd1~as com ut1ltdadc. assim ,__- 0 1111! ...:om rasão sú1> admiradas cguaes,
assin; os vindouros <IS celcl~rarúu cum perpetua rc":ommcnd•H,·J11 l' l11uvor. •
:.!."

J)as Cu11grega~·ões Rumanas ~

J:.i. lAl A Egreja manifesta cgualmcnte o seu
sentir po.r nll'io Jas Congrcgai;ócs Romanas que
1

·1·andcm, S. ·1 ho111aL' . ,\,1uinati~ ct in ho..: c:o..:mpl':1n1 se·

rt.>rum 11 , 1111 r,1/i11m ..:ons1dcrauont' s~rcnuc aJlab?~etJs; quo
in ~~n.:rc nostroru"' h:lllj'<>rum m.~c111osa_.m\.Ctltu ~t .ut11Iter cau~a,
.. j,., 11 jur •: admirantur .1<:qu.1k~. '-''- \'usto11 pc:rretuJ ... 0mmenJa110
•ic e\ budt.: 1...:khr.ibunt
l >rat111 "' :•..:1cnuar1;1m ..:ultor.:s, 7 i:i1art_
"'
1 lct
t ,.,,,ri,· · H•I
1.· a 1.~-;
d. En-:vd. ,Eterm p,,
•·Y •n, d!'ll< . ' 1 ·
.
.'
SSo
q
·
t•·i,<. . , 1.,: 1.i11 . \pu~t 1 .111!1 hw s11, ..1)Aug. 1 . , 1': _1. . eti..
1~ JJcrtliia, ,,i,, c1t., 11. ·''.)'.:> e ~q:,.,J ·.A. 8.Mrl, I l~c Ronrn~!
Cume, \Jcw-Yorl- , 1 S~i-', ulii d1: Rom<1J11S Congrq;at . agnur p · '.1-'
'llli

~

; 11
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foram institliidas pelos S . Pontífices para expedir
os ncgo...:ios ccdcsiasticos. Publicam a maior parte
dos juízos ou dei.Tetos sobre coisas disciplinares, e
soh este ponto de \·ista trnctam d'cllns os rnnonís-

rns.
( :omt11Jn

al~unrns,

pri11(ip:il11wnte as dn

.~·.

(?/'-

ficio. do /11dl'x e da .\· I blill'flCÍtll'i,1, dãc) del.·i slit•s
dogmat i~· as ou 111oracs, 011 L·ondcmna nJo a 1~11m~i.-;
proposi\tks ot1 j'l'llponJo as l[lll' devem snhscre-

vcr-sc.

(8) E na vcrdaLlc, os decretos das Co11gregaçves
Romanas, ai11da mesmo cm materias de fe e de costumes 11ão são i11fa,'/i1•cis,. nem~ ex se, porque a infallibilidadc \>1111tifü:ia rnío p<idc delcgnr-sc aos Cardiacs ou a outras pessoas, nem por approvação
com'.11lllll dada pelo S . Pontifice, porque approvando d'um modo geral ou pcrmittindo que se publiquem tacs del'.fclos, não obra como Doutor Supremo da Egreja mas sómente como Chefe das Congregaçôcs.
Por isso estes decretos não são considerados
como irrcformavcis, a não ser que o S. Pontifü:c
os faça seus, a saher: publicando-os por sua auctoridade propria com <ls formalidades que se requerem para uma defini\ân ex cathedra: mas n'cste caso já não são mais decretos <la Congregação,
mas oraculos do Pontifice. Gosam comtudo da ma.xima auctoridade nas coisas de fé ou de costumes, e
apresentam um argumento que não é na verdade,
absoluta mas moralmente certo: pois são proferidos por homens doutos e prudentes que são delegados para este munus pelo Pontífice, e pódem ser
considerados como manifestação da doutrina commummcnk rc...:cbida na Egrcja : por isso mesmo
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mfo são iscmptos de temeridade os que se recusam
n obedecer-lhes.
Porém o assentimento que exigem não é assentimento de fé, mas assentimento religioso que prestamos á legitima auctoridade ecclesiastica; nem assentimento absoluto, porque não são decretos infalvcis, mas prudencial e condicionado, em quanto
H<h \.'.oisas de fé l' de l'ostumes a presumpção é cm
ra \'or do superior.
Alguns attirmam que n'cste caso basta o silencio
re1 1erencial pelo qual se cala das coisas que foram
dedaradas como tcmerarias ou não seguras, mas
não se exige obsequio interno da mente que qualquer é ohrigadn a dar s6mente em coisas inteiramente certas 4•
Com tudo a sentença mais commum declara que
se requer assentimento interno do qual fallamos
acima, jú porque isto mesmo o persuadem a prudcm:ia e a ohcdil~JKia devida aos superiores ecclcsiasti1..:os1 jü porque isto parece mais conforme ao
modo de follar das Congregações e dos Pontifi1.:cs ~.
PúJc ~omtudo ex~cptuar-se o caso extraordinario cm que ras1ícs !' ~ llidas e graves militassem
contra a decisão dada ~ porque n'este caso apenas
1 Boui:i.·, de Papa, part . li, sect. V, e. 5, ~ 5, vol. II, p. 485 .
uSed cum agatur de illil suhjectionc, quâ ex conscientiâ ii
omncs Catholici ohstrinE;untur, qui in contemplatrices scientias
mcum_b unt .. . sapienti_bl_ls cathohcis haud satis esse! ut praefacta
ecclcs1ae ~~o~mata rec1p1~n.t a~ venerentur, verum. ettam op~s esse,
ut se s_l~bl~cia.nt tum d~cis_1omhus, ctuae ad doctr!.nam p~rtmente_ s
ª. Ponuficus Congregat1omhus proferuntur, tum us doctrmae cap1t1hus, quae commum et conclusiones ita ccrtae, ut opiniones etsdem doctrinac cnpitihus adversne, quanquam haereucae dici ne•11.1eant, tnmen aliam thcologi.-am mcreantur censuram• Pius IX,
1., e. ap : DenjÍ111{· En , hirid., n . 1Hí. Alia testimonia lege apud
r 1·.1n:ieJ111 . oh . ;· 11 • I' . 1:ti l l' S{'~ . ; :\lfanella, de Virt . infusis, n .
454 <: 'C~.
i

p<'1dcm der rcprehendidos ~s varões prudentes que

suspend~ssem o seu assenttmento .at~ que a mente

do Pont1fice ou o consenso da Egreja universal se
tornasse ~onhecido.
·
4 ." Do assentimento comm11m dos fieis

i

. (A) A fé da Egrcja não só se manifesta pela ft:
dos ~ª:-;tores, mas tamhem pelo sentir comnmm
dos t1e1s ; porquanto o Espírito Santo espalha-se
por todo o corpo da Egreja, illumina as mentes,
para que as doutrin~s da fé ensinadas pelos l?astorc~
possam. ser entendidas convenientemente, e guardadas ~ntegralmentc pela grey cathoiica : esta é
por assim dizer, a iefallibilidade passiva da Egreja:
ou como outros querem, a~11fallihilidade em crêr
para se distinguir da infallibilidade em ensinar.
'
. . ~orém o consenso dos fieis, para ser criterio
mtalhv~J de v~rdade, deve ser certo e claro; porque se fôr.amb1guo 1 apresenta sómente argumento
provavel ;,$_oh~·e coisas defe ou de costumes d'alguma ponde,raçao, que se contém no conhecimento
explicito dos fieis ou n'alguma praxe constante;
por quanto se se tractar de coisas mais subtis
que só implicitamente são cridas pelos fieis, não
pódc appelar-se para um tal consenso: n'estc gcnero, diz ...\f. Cano:! se pedis a opinião vulgar do
povo será o mesmo que se perguntares a um cego o que elle pensa a respeito das côre~» · moralmente unanime, porque a Egreja particular 'não póde ser enganada.

- --1 --

.
.M. Ca11us, liv. IV, e. 6 ; Franrelin, th . 12 ; Egger En•h1r . dog_mat .. generali s, ~ · 192 .
.
' ~
2
.
Quo •f! gener~, au '~· C.:mus, s1 vulgarem plebis sentc nnam ~o~cs, re~mdc ~rit, ut si.a coeco sensum colorum postul:ire~ .
J1/ . <.anuJ, . , . p . .>40 cd M1gne.
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Posto isto. é faól entender de que modo e
sentir commLU11 Jos licis sobre al~uma Joutrirn
\_·omo divinamente n:vclada, seja um critcrio certc
da Tradicção divina.
\1) Poi" foi porisso que Christo instituiu um magisteri•, infollivcl, parn que n fé diristã -.e manti''c"st· íntegra e immad1lada ·•até que todos no•
achemos reunidos na unidade da féii 1.
Porém um tal lim não p<'1dc obter-se, se o corpo dos fieis, que permanecem cm communhão corr
pastores, niío adherir constantemente á fé recta
})on.1uanto, se por um tempo notavel, o corpo do~
fieis acccita como dogma de fé aquillo que realmente não foi divinamente revelado, desde entãc
toda a E~reja moralmente erra gravemente cm coisas de fé : o que é contra a sua indefectibilidade.
Por outro lado, se o (orpo dos Pastores gosa de
infallihilidade, o corpo dos Fieis que permaned.: unido aos seus rc~cdorcs,. não . póde errar n~
fé.
{al Por isso 11111ítas vezes os Padres usam de:
· sl·ntlr (omnrnm Jus Fieis, \_·orno d'um argumentei
invencível, contra os hcrcjes; porquanto, segundo
o attesta 5i . .lrenco, a doutrina apostolica i «é guardada na Egrcja pelo Espírito Santo, comr> n'um
·bom vaso um exccllcntc deposito juvenescens e/ ju1•en_escere faci,•ns ip.rnm J'as;» nem o Espírito de
Dens, diz Terluliano ª, «consente que ·a s egrejas enicndam no entretanto d'um modo, e creiam de outro
o que clle mesmo pregava pelos Apostolos,,.
1 B)

os

1 •. ilon~-~ o..:curramu> omnes in unitatem fidei.
2
ln E..:clesi;i a Spiritu S . ..:ustoditur, quasi in

vase bono
cximium quoddam dcpos1tum juvencscens ct juvenescere faciens
ipsum vas. Ad\•. llaercs ., liv. Ili. e. 24.
l
Sinit e..:clcsias alitcr intcrim intelligere, aliter crcdere,
quod ipsc per Apostolos pracdicnbnt. De Prescriptionibus, n.
2!'-2~ ~.

Por esta ra~ão S. Agostinho, ' Hrgumentando
conlrn os Pclagwnos, demonstra a cxisten-.:ia do
pec~aJo original 1_1os · mcninos 1 a necessidade que
e!les tee~~l do bapttsmo e da graça actual para o inic.10 da te l~ t.)ara a perseverança, pelo sentir comT~lll1~1 l~Os l1c1s, que 1.·onsidcrn como 11111 ar~umcntn
tirm1.'->s11n•, da k.
Porl.f~élll ~ 1 Sl' os li1.·is sii11 uui \'t'f"salnw11tt· l'llga .
nad1.>s, d11. J·1ct!nf(• l.irin, ~ .. é nc.:ccssario qu(· se dcdarc que todos os 1ieis Jc todas as cdades, todos
os santos, t.odos os castos, (ontincntcs, virgens, todos ?s ~lcngo:"i levitas, soLcrdotcs ... tantas ilhas,
provrnc1as, rcm?s, povos, na~6cs, finalmente quasi
todo o mundo tncorporado pela fé catholica á sua
cabcya, Cpristo, i~norarnm por tantos scculos, erraram, blasphcmaram, não souberam o l.Jllc crêram n; o que repugna evidentemente.
Logo o sentir commum dos fieis, claro e certo
n'algun•w doutrina como revelada. é criterío infal livd da Tradicção divina.
·

5.'' Da historia ecclesiastica
.. 34. A hi~toria ecdesiastica ou a narração scicnt_1hca das (Ot~as passadas respeitantes á Egreja é
· tonte th.~olog1~a muito util, cmquanto nos mostra
.qual a !e da bgrej~ cm todos os tempos, e d.c sacve a on~cm da rel-igião christii e a sua propagação,
.o progresso dos dogmas 1 .a s causas das heresias,
1
.. S . Agostinho, Scrm. z94, nn. 14, •í: Contra Julian .• li•·.
l. nn ..>1, h; De Dono perscvcr . n. 63.
,
2
• .
!\ecc;.s_c est 1;1t omncs ?~nium retatum fidelcs, omnes san o.:ll, omnes c~stJ, contmen~es! v1rgmcs, omnes clerici, levitae, saccrJotes · · . tot m_sulae, pro\'Jnc1ae, reges, gentes, regna, nationes, totus po~t~~mo iam prene terrarum orbis percatholicam fidem Christo capm •,!lcorpora~us, tan!o siec1,1lorum tractu ignorâssc, errasse,
~~js:fhemass<·, nescrsse qu1d crcd(~ret, pronuntietur. Commonitor .;
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incrementos e cxtincção, os costumes e usos de
fieis: porquanto d'aqui podem deduzir-se argt
mentos certos quanto aos principaes dogmas d
fé.
•
Para usarmos rectamente d'esta fonte dev
~uidadosamcnte attender-se ás regras da a;te cri
tica, já para separar os documentos genuinos do
ap1x:ryphos, jú para confrontar sjmultancament
os varios testcmLJnhos dos historiadores e exami
rrnr a sua am:toridadc. 1
Por~uanto um ou outro historiador, ainda qu
grave nao apresenta argumento certo mas sóment
provavel : porém se todos moralm~nte estão ac
cordes sobre o mesmo facto, temos um ·argument~
certo; e se se .tractar de materia dogmatica ou mo
ral q~c possa Jtdgar-s.c c?mo manifestação da fé d;
Egre1a, obtem-se o cnterio da divina Tradicção.
. 1., para melhor ~e ~ntender isto, pouco temos <
dizer sohre os prmc1paes documentos de que <
theologo pode usar.
3 5. (A) Das Actas dos Martyres. Com este no·
me dcsignam:se os escriptos~ e'm que estão consi·
gnadas as coisas que se praticaram 11os interrogatorios e supplicios dos martyres.
. . Porqu_anto já desde os primeiros tempos, os Pontth~es c_ L?1spos com summo zelo trabalharam para
que os. feitos. dos martyre.s fossem diligentissima~en~~ mvest1gados e escr1ptos integerrimamente !.
1
Não é n~ossa intc:nçã?.expôr as regras da critica. Sobre est~ ponto pode ler-se com utilidade "Homorato de S. ltfariâ Réfiex1ons sur les rég_les et s~r 1'1;1sage de la critique, Pari~ 17 ;3; De
Smedt, l_n,trodu~t10 :~d H1st~r1am eccles . , Gandavi, 1870; Principes
de la Crittque h1stor1que, L1ége et Paris 1 883
2
Assim no ~;atal~go de Félis na ~ida de Clemente lêem-se
~stas r,alavr!'s : «H~c fec1t septem regiones et divisit notariis fide lthus l!.cde~1ae, qm gesta ~artyrum sollicite et curiose unusquisque per rcg1onem. suam d1hgenter perquireret.» Vê outros testemunhos em De .'Smedt, lntrod. :1d Hist. eccles. p. 112 e seg .

[IA!' FONTES TltEOf.OGICAS

Comtudo muitas das Actas tão sollicitamente colligidas. pereceram não só pela diuturnidade dos
tempo~, mas tamhem pela malícia dos perseguidores.
.'1.as depois, restituída a paz á Egreja, os christãos exforçaram-se por reparar esta perda, colligindo cuidadosamente as que ainda restavam em
tahuas pubfü:as, ou fazendo novas actus segundo
varios testemunhos. No entretanto alguns d'estcs
Jocumcntos pereceram no tempo dos Barharos, c
porisso fizeram-se outros, que não attingem a auctoridade dos primeiros. E' porisso que ha necessidade de usar de uma edicção critica e, segundo as
varias circumstam:ias, discermir os verdadeiros dos
falsos e duvidosos . t
Posto isto, é certo que os martyres nas suas
respostas cm presen~a dos juízes, c?m ~azão sã<~
considerados como lestemu11/ias da fe: pois pela fc
1.~stivcram promptos a morrer, e expunham candidamente o qnc tinham ouvido da bocca dos seus
Pastores sobre os dogmas christáos; de maneira
que da confronta~ão dos sen_s tcst~mu.nhos pode
coHigir-sc com certeza o senur da Egre1a sobre os
principacs mysterios da fé.
Portanto se quasi todos estão de accordo na
affirmaçáo d'uns certos dogmas, Y. gr. na divindade de Christo, eternidade das penas do inferno,
etc., temos um argumento invencivel da fé christá.
36. (8) Da Archeologia sacra. Com estas pala1 Trabalharam muito para fazer esta discripção .º~. socios
Bollandistas, Acta Sanct?rum, Antuerp. 1643 .e seg.; P,ar1~us, 186i
e seg . ; Ruinart. Acta pr1mo~11m !-1artyrum smc~ra, 1ar1.s.,168("
tta1isbon. 185ci; P. Allard, H1stone des Persécuuons, Paris, 188.1\.
18Qo; cfr. · Van de Gheyn, S . .1. ap. l'.1c:Tnt, r>ict. de théoL n:i pa l:ifra .ktu .~ do.~ lvfartyrs .
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vras SL' designa a scicncia das L·oisas antigas ot
dos velhos monumentos que dizem respeito ús i.::oi
sas sagradas. <)s principaes d' estes monumento:
sao:
ti) 1.i.-; edificios religiosos erigidos pelos chris
t :ío . . , 1111 Jest·11h'rrados , 1.: omo ~ão os templo...:, bnsi
lil·as, l•ap1ist.l'ri1 .-;, alt:trl's, i.::ata1:umhas, 1..:rypta.-;, sl'
p11krns: n1h1nilos l'k .; são dt.· cspt.·i.::ial pondcral,'.ã1
as ( :atacurnhas de Hnma, onde se encontram tan .
tos ,·cstigios d:1 ft.; diristii l' da praxe, pelos quae~
se podem uinflrmar nfto pou1.:os dogmas; 1
(b) imaKL'm esculpidas ou pintadas, como o sãc
cstatuas, s<.m.:ophagos, vazos, pinturas nas paredes, pinturns nos ,·idros e outras coisas semclhanh:s;

~

(C)

eis e 11/ensilios, como vazos ql.1c conteenn sangue Jos martyrcs, os instrumentos do martYrio, as relíquia:; e rclicarios;
.
ifl 11u!dalha.~ e i11scripçóes, com que os antigo~
tici~ L'Ostumavam exprimir a sua fé l:om summ<1
sinL"cridaJc para memoria pcrcnnc. ~
11w1

1

Todos este..; monumentos, apesar de nem sempre mostrarem cm si a exposição dara da doutrina .
principalmenll' st.• forem tomados separadamente:
.~ rc·spt·ito d't:stas •:oisas vC:: A . Bosiu, Roma sotterranca.
Homa, 1u:b; /•. Ari11ghi, ll11nia suhll:rranc·a Romae 1(151· Perret .
l .es 1:at:k<imhes de Honw, Pari~, ...~.í:i; mas'prin.:ip;lmen:c J. B .
,f,• R.oss1 . .l<oma sottcrrnnca ..:nsttan", 1XG4 e seg ., Bullettino di
· /\rchcolo~1a; l\'orllteolt• ,711J Rrow11/mv, Roma sotten·anea; P. AI·
l.1r.t , l~omc soutcrr<11nc, l'art', 1 ~77; Armellini. Gli antichi cimiteri
cti !foma
e d'ltalia; Lczioni di :m:hcologia cristiana Roma 18r.
2
llrwnarntti.• (k~erviiz ioni so_pra iilcuni fr~mmenti di ~·asi
nntichi .. .yircnzc, 171t;; ..1. Bo~/,1ri, ~cu_lture e pitture s:.gre ... R~
ma, 1734-.:>4; R. (,arn.cc1, Vctn ornau d1 figure . .. Roma, 1858; F.
R. de Ross1, lmmai-:1111 sccltc Jclla B. V. Moria Roma 1863 · D11ra11d et l>rid011. Manuel d'lconographic chréti~nne, Paris, '1845 :
Husenbetlt, Emhlems of Saints, London 186o.
·
·
3
Ze1ccari,1. l>e \'Ctcrum christian~rum inscriptionum usu in
rebus theolog!s, Pczzai:ia, 17tí 1; :1 . .Alai, lnscriptiones christianae ;
.!. B . dí' Hossr , l11sr11p11oncs chr1!>tlanae: Romae, 185 7.
1

muitas vezes illuminam os animos com luz mais
viva do que os livros escript?s, po1~ i~so que apr~
sentam deantc dos olhos a vida religiosa dos antl•Tos christftos e por isso mesmo a sua fé.
~ E' toda\'Ía conveniente que, para maior intdligcnl..'.ia J'cstes monumentos, se comparem muitos e se leia ao mesmo tempo o que os Padres cs~
'
.
.
c.:rcvcral11 a respeito d'clles, porque assim nao so
poJe tirar-se um argumento provavcl; mHs algumas vezes certo, quando na verdade ha tantos h!stcmunhos lk um e o mesmo dogma que nüu pode
negar-se t.flle k>nt aido pela J·:~rcja universal.
Assim '" gr. as inscrip~6cs que se encontram
nas Catm:umbas, tomadas juntamente e corroboradas com os tcstc.m unhos dos Padres, mostram claramente que jú desde os primeiros tempos os ~an
tos foram invoL·aJos pelos fieis, que se otfrrcc_iam
supplicas pelos dcfunctos e por iss~ já ·cnliio vigorava a fc na existcncia do Purgatono. 1
:{7. (C'! Da hútoria dos dogmas . Para intclli;..\cl~-·
eia da theologia, consta evidentemente que umtnbue muito a historia dos dogmas.
Porquanto ha um certo progresso na cxp1>si~úo
Jas verdades da fo 1 como se prova no Tr(lct . da h.;,
emquanto que as verdades que primeiramente foram propostas implícita e obscuramente, no decurso dos tempos ou por uccasiãu
hcre~ias ou_ applicai;ão da philosophia á theologia; mais explicita
e distinctamentc são declaradas: porquanto os suc1..·cssorcs dos Apostolos rn.lo viram Jogo nem dar~
mcntc todas as 1.:oisas l.Jlle se continham no dcpost-

d:

1

(:f. T Sh.1/ia11 , A p<1ge from thc theo logy of the Ca<a-

'· um li ~ . apud .·lmer. E ceies. Review, jan. 1 ~'.1~, r· ~o 1 c se!i. Argu ·
menta c\ cha.:olo)o:i<i dc~umpta brcvuer c:\.pon!m~s de, Verbo l11c.1r11 ., n. :>o\ .ie Sao·m11e11tis, n. '.! 1, de E11charist1a 1 n . -'~, Je Deo
Rcmw1eml .: n. ·fl t!t.: .
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to da fC, mas só succcssivamente, segundo se lhe
offere\.."ia opportunidadc. .
.
. .
Portanto a parte da historia ccdes1asttca que
descreve accuradamente a historia e o progresso
Jos dogmas é muito util para distingu.ir os dogmas
da fé das meras opiniões e para os defender contra
os Protestantes e os Racionalistas; nem pode entender-se convenientemente a exposição de qualquer dogma sem primeiramente se delinear a sua
historia. 1 o' mesmo se deve dizer da historia das he-

a realidade da natureza humana de Christo, porque julgavam ser coisa indigna de Deus o unir-se
pessoalmente á natureza humana, porisso mesmo
reconheciam a sua di,:ind~dc junctamcntc com a
Egreja como verdade indubitavel: o que pro\:a
certamente que este dogma já n'este tempo fôra
commummcnte crido.
Basta accrescentar umã coisa só, a saber, que
nos tempos modernos é coisa muito util delinear a
l'iistt>ria dos dogmas, para se refutarem quer os
Radonalistas que affirrnam que os dogmas catholicos naiceram naturalmente segundo o costume
dos systhcmas humanos, já os Protestantes que affirmam que muitos dos nossos dogmas são corruptellas inconsideradamente accrcsccntadas as doutrinas apostolicas. 4

resias.

Porquanto os hcrcje~ de dois °!ºd~s podem ser
testemunhas da fé quc vigora na Egre1a :
(1) 4uanto aos dogmas que !mpugnan!: p~r
quanto se negaram algu~a dout;1m~ e ~~r isso ~º:
ram lmwados túra d~ · seio. da Egr~Jª' Jª ~emos a
mão ·um argllmento mvcm.:1vel ~a fc, qu~ n aquclle
tempo era comnmmmente rcccb1da ; assim quando
os SaheHianos foram condcmnados por negarem a
distin~ão real das trcs divinas pc~s~as, ~larame~tc
se vê que a Egreja crêra n'csta d1stmcçao real LOmo dogma de fé ;
(a) quanto aos dogmas que se manteem; po~
quanto se, depois de se tc~cm sep~rado. da Egreia
encontrámos àrtigos que toram cridos simultaneamente pelos· hcrejes e pelos Cath<;>licos, te~os um
argumento certo d'aquclla ~é antiga que v1gor~va
na Egrcja antes de serem. d ell~ expulsos; p~nsso
4 uanto os herejcs são mais ant~gos, tanto mal~ estamos certos de que as doutrmas que e~am LOmmuns a elles e aos (Utholicos, são apostohcas.
E assim os Do(ctas l}UC no II seculo negavam
. ·, Cfr. /'. J:logan. ~h. cit. p. 155 c ..sc~.: Y1,es Le Qu;rde~.
.loumal J 'un Evcquc, J>a~ts, 1879' _t. 1, p. n8, P. de /,7 Barre, S. · ·
La Vie Ju Dogmc cathohquc, Paris, 1&)8.

III. Do uso da Tra.dicQào na Theologia
38. De dois modos podemos usar da Tradic\áo para provar a thesc thcologica~ por via da discussão e por via da prescripÇão.
1.º Por via da discussão prova-se a these, quando se apresentam e examinam testemunhos para
provar que a coisa de que se tracta, se contem verdadeiramente no deposito da revelação.
Porém n'este ponto é preciso distinguir cuidadosamente entre os documentos que, tomados sin' A este respeito poJem ler-se Natal Ale.t:ander, Historia
ecdcs. cum notis Ron..:aglia et Mansi, Luccae, 173q, Venetiis 1749;
Pet.ivws, Dogmata theologica, Paris, rt)44, 1865; L. Thomassinus,
Dogmata thcolo~ica, Pari~, 1t~ 1861; JÇlee, Manuel Jc l'His~oirc
Jcs hog~~s chrcuens; Ginuu/fuac, Htst?Jre Ju t'>o~rnc cathohq~c,
Paris, 18hf>; A. Harnac~. Dogmengesch1chtc 1 anghcc v_ersum J!istory of J?vKrrz.1; Grundtss Jer l>ogmengesch1chte, an~hce Outlmc:.
ot the H1storv of .l.>ogma, Ncw-Yi;>rk1 1893; porem neste ponto o
auctor <leve Íér-sc com cautella por ser racionalista.
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"Ularmcnte são irrcformaveis, como são as defini'
~ôcs dos Condlios
e dos Pontl.fices Romanos_, e os
que, considerados cm separado, a~res~ntam somente um argumento provavel : no pnme1ro caso, basta
um testemunho daro e manifesto para que a these
seja de fé, com tan~o que, corntudo, s~ attendam
as regras acima cnsmadas (n. 14); porem, no segundo v . gr. se se tnu.:ta de _Padres theologos ou
de monumentos sagrados, nao basta um ou outro
tl::-.tcmunho, para constar com certeza que ~· trer!
dadc exposta feira, ao m~nos por tempocoi:s.1der~
vcl, nida pela Ewcja u111vcrsal; porqu~ ahas nao.
teríamos um argumento pleno, cm vista do que
, acima lica dito.
E' difticil tomar este modo de argumentar nos
Cumpendios de Thcologia; ~ por . e~ta razão nas
qucstócs Jc maior pondcra\U0 1 dehmaremos o modo de l'rocedcr, l..'.Ítando ao mesmo tcml?o os tcstc1m111hos principac~; porém ~los out~os diremos somente poUCi.IS palavras, mats rara tJlUSlntr do que
para provar a thcsc, c cs(olhcrcmos aquelles_ que
náo s1'1 expõem a vcrd<~dc, mas tamb:m .a tornam
mais dara por analogias, comparaçocs ou argumentos.
Além d'isto, quando argu~enta~os contra os
Protestantes ou contra os llac1onahstas, deve attcnder-se ú antiguidade dos ~adres e de º?-tras aui.:toridades; porquanto histonca e apologelzcament~,
yuanto mais são antigos os donm~entos] _tanto ~a1~
nudoridade revestem. yuando sao mais prox1mos
·los tempos apostohcos em yue se prégava a pura
dbutrina de Christo

ti

. ..·,---l:sH: i,:cm:ro ,1c

provas apre::.cntam -nas Thoma_s~iano,. nas.
obra> .:itadas,àssim .:omo os auctorcs da obra Perpet111te d.e la Foi
( uanto ;Í Euch.iristia ..:omo notaremos nc seu Jogar. . .
.
1

E' porisso "}UC e muitas vezes conveniente seguir a ordem l.:hronologica, mas não allcgar promiscuamentc S. lgnacio M. e S. Bernardo, S. Clemente e S. Chrysosthomo, como algumas vezes fazem os thcologos.
Em segundo lagar, devem allegar-se, em todo
o caso, sómente documentos ge11uinos, mas não
Jocumcntos duvidosos ou apo<.:ryphos, 1 e por isso
Jevcm empregar-se U1> edições criticas dos Padres,
onde as obras duvidosas cuidadosamente se separam das gcnuinas .
O theologo pode usar da lradic~ão não só para
Jcmonstr1.1r que alguma coisa e de fé, mas tambem
para confirmar e il111strar os dogmas da nossa religião. Porquanto ~ 1.JUando vemos que var6cs, proximos ao tempo dos Apostolos, illustres pda sua
scicncia e santidade, professam a~ verdades que hoje
a Egrcja segue, hastantemcntc com isso .tica confirmada a nossa fe, ainda que não possamos pro
, -ar "llle csht~ foram prolcssada:-. por todos os Pa dres; tamhcm çonsta d 'aqui cgualmcnte, contra os
1>rol estantes, l}llC dias nüo :-.ão 1.:orruptellas, recentemente inventadas.
•
Alem d'isso nas obras Jos PaJres cncontramse muitas comparações, analogias e razóes com
que se cxpôem os dogma:-. com côrcs vivas, para
maior instn11.:~Jo e cditicução dos fieis.
3~>- '.!." Por 111a da prescripção procede-se com
maior hrcvídade. A prescripção entre. os JUristas,
e o modo de argumentar, pelo qual se conclue do
facto da posse para o direito, por isso que, consideradas convenientemente todas as coisas,. a usurpa1 Podem _l'.omtudo escusa r-se 0 ~ ;mtigos thcologo~ que, po r
.
lalta de ,01Jc..:çar1 .:omp!t:ta e a..:curada do s Padres, enganado!> a!
~un~as ve1cs por ;dguns f~lsario_~ ~itaram ~o.:umcnto ~ apo.:rípho~,
pore m o ;iprcs..:ntal-os ho1e s<.;rJa 1gnorancw ve11cwel.
Thi:ologia IJogmatica-Vol. z.v
:t•'i

http://www.obrascatolicas.com

DAS FONTES THEOLOGICAS
()AS FONTES THEOLOGlCAS

çáo é moralmente impossivel. Assim, do mesmc
modo nas coisas de fé, quando a Egr~ja, por longos seculos, esteve na posse de algum dogma que
era univcrsalmc~tc crido,. com rasão se i 1~fer~ qrn
aqucllc dogma e vcrJude1ramente apostolico e dimana do rro_rrin Cl1~istn, por isso que a mudanç<i
ou adultcraçao, consideradas rectamente todas ª'
coisas, é moralmente impossivel.
·
,
Este argumento consegue força especial, quand~> ~1 verdade de que se tracta é pratica e de grav1ss1ma pondcn11;ão, e não só aú.:cite pela Egreja
Ra~ana, ma:-. tamhcm pelos gregos schismaticos e
( )ncntacs como dogma de fé. Poryue, n'este caso,
a mudai1,:a era muito mais ditticil não admitti~du <~~ 1ieis, sem pr?tcsto, uma ta't mudança, e
alem d isto nem os latinos quereriam receber esta
adult~rnçãc dos gregos, nem estes dos latinos, nem
os Unentat·s d'uns e J'nutros, cm rasão das dissensôcs hostis l.JllC os separam.
. Resta portanto que esta verdade tenhá a sua
origem 'dos Apostolos e do mesmo Christo, segundo ..ª1'.!t.1cll~s palavras de~ .. Agostinho 1: ((O que toda a f..,greia segue, nem f01 estabelecido nos Condlios, mas sempre foi 1 >hscrvado, crê-se rcctissimam~n te que só foi ensinado por auctoridade Apostohca n.
Porem algumas vezes os advcrsarios exforcam-se
po_r quebrar a força do argumento, assignal~ndo a
?n~e1?1 'd'um dogma a este ou áquclle auctor; cuJª d1tticuldade póde duplamente resolver-se de dois
modos : negalivame11te exigindo dos adversarios as
provas d' esta asscn;üo e reflltando-as historkamenQuoJ u11in~r,11 t.:nct E~..:.lcsia, nc~· Con..:iliis institutum ól,
rc.:l~ntum ~st, non111s1 Apostolicà au..:toritatc traditum
rc..:11s:<nnc crcJrtur ..'I . ..turr11s1., Contra Donatist., liv. lYi e. 2 .
4
.

1

,,.J :c1_11j•cr

te, mostrando v. gr - por todos os adjunctos~ que
um tal auctor náo podera, em tal tempo, espalhar
esta novidade na Egreja universal; positivmne11te,
allcgando auctores mais antigos que já tinham ensinado o mesmo dogma t.
D'este argumento usaram mí.o poucas vezes os
Padres, principalmente Tertuliano no seu livro Das
Prescripções, onde diz (e. 28) 2: a E' porventura vcrosimil que tantas e tantas (cgrcjas) tenham errado
n'uma ~ó foi} Não ha nenhum cxito unico entre muitos acontecimentos; devera variar o erro de doutrina das Egn.:jas. Porém aquillo que se encontra
um entre muitos, não foi inventado mas cnsinadon.
Art. li Da Escriptura sagrada

40. A Esl..'riptura sagnida 3 é a palavra de Deus
C.\·cripta, 011 a 1..'0llcc~~áo de livro~ que, escriptos sob
11 i11spiraçáu do Espil"Íto Santo, tem a Deus por auctor e como laes foram entregues d Egreja. Que esta t! uma fonte theologica, não ha nenhum christáo
que o duvide; porém para que melhor se entenda
a fon;a dos aq~umcntos tirados da Es~·riptura, examinaremos trcs pontos: 1 ." •JllLWS süo os livros catl(micos e por isso mesmo inspirados; ·2.·· cm que
1
~~11..:ontr<ir<b c.::-.crnpJo, ,J"c~tc argumc.:11to no Tr. J,,,, S.1.:r.1111e11tos. n. ·~:; i.' ~..:g., Je F11ch,1ristid. i1. :n, d.::.
.
~ E..:quiJ vcrisimilc est ut tot a.: t:mtae (c.:..:.::l..:siac.:.1 in unan1
tiJcm crravaint: Nullus iutcr muitos ,,;ventus uhus cst cxitus :
variasse debucrat errar doctrinac Ecdesiarum, Ct:tc.:rum quod
;1pud muitos unum invenitur, non cst erratum, sed traditum.
3 Scriptura sacra vocatur etiam Scriptura, Liber Scriptu1·,1<'. Lih,.i, Bihli.1 (,graece Te• Bl~i.·ri·-, T<> n:~j ill), quia cst liber per
c.\o.:dlcntiam; vd sacrae Scripturae, sacrae Litterae, Libri sacn,
iivin.1 S<"nptu,..i, dfri11.i Bibliotheca, dil'initus i11spir,1tae Scriptur·:re etc.; ci. f~ornely, Historie a ct Criti~·a IntroJuctio in C. T.
l.ibro~ sa.-ros, Parisiis, 1885, vol. l, p. H) e scg., vel .;jusdcm opt:ris Compcmlium, 18111 1 p. q. e se,;.: l'igouroux·. M~111od Biblique,
~, ... '-'d. 1:--:~1.~, , nl. I, n. :!.
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sentido foram tacs livros jnspirados ; de que modo
pôde e deve u thcologo usar dos livros inspirndos
pura cxpôr as verdades da fé.

I. Canon dae Eecripturas

1

4 1 • Estado da questão
(1) A palavra grega r.Y«a·• designa no sentido proprio o instrumento de que usam os artistas como
de medida; por isso mctaphorkamente significa a
medida e a norma das coisas; principalmente, porém, uma i..:oisa cm si perfeita, e por cuja norma todas as i..:oisas devem ser reguladas; e, tractando-sc Jc i.."<>Í!'as de fé, alguma rc~ra de fé ou de
verdades llllC devem ..:rêr-sc. E' n'estc sentido que
as Esaipturns se chamam canonicas por isso que
são, sob al~um respeito, regra de fé; porém depois
a palavra Lamm designou toda a collecção ou cathalogo dos livros canonicos.
il) D'alluÍ se dá a entender qu~ ha ditforen~·a
:,(ientitka entre ca11011icidadc e inspiração; porquanto dilc-~c impirado u livro, que escripto sob <1 inspiração do Espirito S<1nto, tem a Deus por auctor;
·· · ··-,--J~ia11chi11i, Vindi..::ia<.: canonicarum script. Vulgatae latinac .cdit ., Homac, 1Hº; Ch . F . Schimid, Historia antiqua et
vindica tio ,·;rnonis sacri. Lipsiaê, 1775 ; J. B . Jfalou. La Lectur,,
de !JS. Bibk cn linguc. vulgaire, Louvain 1 · 1S4ri; B. F . Westcolt ,
History of thc Canon of thc N. Tc~t., Cambridge, 1855, London,
1889; Ed Re11s:s, llistoirc du Canon des Ecrit. Stes, 5trasbourg,
186j (anglke redditum curâ D. Huntcr, EdinburF:, 18Q1 ); A. Loisy.
Jlisto1rc du Canon <le l'Anc . Test .. J'<tris, 1ôc,o; Histoire du Canon du N . Test., P;1ris 18111; Tfi . Z.1hn.Gcschichte des Neutestamentli\'.hcn Kanon!., Erlar1~cn, 188q-~)f1; F. Vigouro11x, Manuel
Hihliquc, n. 24 e scg.; Di.::tion. de la Hible, vol. ll, 18QS, voce Cano11 Jes f.'cript111"t'S. p . ili e se[( . ; D. Gasquet, Tne Canon of
1hc N. Test. ap. D11bli11 Revie1v, 0.:t. 18q3; T. 1.\fullen, The Ca·
non oft.~c O . T .. siamcnt~c"· Yo_rk, 18')2·; Va11 JÇ.1stere11, LcC~
nnn .lu1I, ap
f\e1•111! R1b/1,111c .l1111lc1 1!\1it>, \" .~n1' e «ei-; .; o..:toli ·
p . .'-7 ~ t ' '"!.: . ; Unggs. 1icn.:r:d Intrnd11c1inn trJ thc stud y of li.
S-:ript !'lcw Ynrk . 1S'.l',1 .
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porém canonico é o que não sú é inspirado, mas
como ta/foi reconhecido pela Egr~;a, e por isso authenticamentc recebido no Canon.
Ao menos especulatü•amente póde dar-se um Ji\TO inspirado que rnío seja canonico, ao passo que
10Jos os livros L·ammicos são por isso mesmo inspirados; porém cm co11creto o~ thcologos usam indiscriminad<1mcnte d'estes nomes, porque de facto
todos os livro.s sagrados e inspirados são fü> mesmo tempo canonicos. Nem é todavia inutil a distincl,'.áo entre 1..~ anonicidadc e inspiração t; porquanto é muito mnis facil prornr historica e scicntifü.:amcntc o facto externo da canonicidade, do que o
facto interno da inspiração; além d'isso os protestantes que iniciaram n caminho contrario (Oa Egrcia n. 16í 1 ,·êcm-sc cmhrulhados nas maiores difü..:uldadcs.
(C) Entre os li\'ros sa~rados, uns dizem-se prolocanouico.~. porque foram os primeiros que foram
rci..:onheddos como inspirados por toda a Egreja, e incluidos no canon ; porém os outros deutrocanonicos, por isso mesmo que só foram inseridos
no canon depois de algum tempo, cm rasão das duvidas que surgiram sobre a sua auctoridade n'algumas egrejas.
Os Protestantes negam commummcntc a inspiração d' estes : "Porém os outros li•:ros (deuteroca11011icos), como diz S. Jeronymo, a Egreja lê-os para exemplo da vida e para formar os costumes,
mas não se serve d'elles para confirmar dogmasn ~
1 Sobn; esta distinc.::áo houve discussão no C. Vaticano,
e pàrece que a questão foi resolvida no sentido exposto cm Grandtratli, oh. cit.; p. 51 e seg.; vel Acta C . Vatic . ed. Lacens.,
PP· i38, 1~,n:>ese".
?
cAlios autem fibros(deuterocanonicos),ut ait Hieronvmus,
legit _quidem Ecclesia ad exempla vitae et forroando!> mores, il.Ios
:rntem :id dogma ta confirmanda non adhibet .. . Assim os Anglica-
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Contra estes l'xporemos e rci\'indicarcmos o cano11
·l 'ridentin1 >.
..p . Thes<' : 6 Canon dos /iyros sagrados determinado pelo 7ridtnflno e coQ/irma~o pelo Vafica1/0. deve admlfflr-s11 como aufheqfico.

r de.fé, como foi definido pelo Tridentino (Ses.
IV\ onde depois de l'numcrar todos os livros do
Velho e do No\'O Testamento que se conteem na
cdicdo da Vulgata, se accrcs12cntam estas palavras:
"Porém se alguem não acceitar por sagrados e canonicos os mesmos livros inteiros com todas as
suas partes, como foi co-;tnmc lêl-os na Egreja e
se contccm na antiga cdicçáo vulgata Latina ... seja anathcma" •. Esta doutrina foi confirmada pelo
Vaticano 2 : "Se algucm não rccehcr como sagrados e
canonicos os livros inteiros da sagrada Escriptura
com todas as suns pnrtl's, como os enumerou o Concilio Tridcntino, l' negar que foram divinamente inspirado-;; seja anathema ".
Estas du<ls citaç(ícs bastam para os Catholicos,
sendo a Eµrcja i11fallivel cm coisas de fé~ e por isso mesmo cm dct(•rminar o c<lnon; mas para reivindicar a fé da E~rcja é conveniente que cm pounos n . G, artigo trinta e nove, cJ 15ti3 cm Schajf, Creeds, p. 4QOq1. O s livros deuteroc:monico·s assim resenhados: do Vel. Tese.:
ºTobias, Judith, Sapienti.:1, Fcclesiasticus, Baruch, dos livros i'lfachabeus, Esther, X, 4, XVI, :i4; D.-miel, Ili, 24-go, Xllll, XIV; Jo Novo Test.: ep. aos l kbrcos, S. Thiaico, li PeJru, II e III S . João,
Judas, Apo.:alypsc, al~un~ fragmentos Jos Evangel. de S . Marc.
XVl,'.1-20; Luc. XXII, 4>-.14; .ln.1. VIII, 1-12. Os livros que chamamos dentcrocanon1.:os .:hnmam-nos os Prote stantes apocryphos.
. 1 Si quis autem lihros ipsos integras ..:um o nibus sÜis partibus, prout in Ecclcsi<'i catholict: lq;ii consueverunt, et in veteri
vulga~â Latinâ ~ditione habcntt1r, pro sacris et canonicis non sus,·cperit . . . A. S.
~ Si quis sa.:rnc Script11rac lihros integras cum ommibus
, uis partibus, pro11t illu> '.--. Tridcntin:i. Synodus recensuit, pro sa ..:ris rt canonii.:i s 11"11 susc"perit1 aut cos divinitus inspirato;; e$se.
negaveràt: A. S Constit Dei l'"i/ius, can . 4 de Revelationt .

i.:as palavn1s resenhemos os doi.:umcntos historii..:os
J'ondc foi feito o canon, quanto ao Vclho e Novo

Testamento.
43. 1 •º QuanJo ao ca11011 do Velho Testamento~
Confessamos na \·erdadc que o canon recebido pelos Phariscth que viviam na Palestina comprchendc sómente os livros protocanonicos. E' certo que um tal rnnon jü antes do tempo de Joscpho
(scculo 1) f<)ra determinado e recebido : porquanto
este resenha explicitamente os livros que com rasão
se cn:em dii1i110s como conhecidos dos Judeus, di·
tal sorte que cst•n·am promptos a dar a vida por
cites. 1 E' porém ponto controvertido o tempo cm
que fora i..:onfcü.:ionado.
Os catholicos attrihucm-no mais commummcnte a Esdras, '-tuc finalmente promulgou a Lei, mas
não podem provai-o por argumentos apodicticos, ~
de modo que é pcrmittido concluir com D. Calmct: :\ão ha nenhuma auctoridadc certa da '-ttrnl
conste que Esdrns escrevera~ renovara, colligira ou
instaurara os Livros sagrados. :: Diga-se o que se
disser a respeito cresta questão meramente histori1 •Apud nos ncquaquam innumcrabilis cst librorum multi tudo dis~identium ct inter se pugnantium : sed viginti d110 Jumtaxat
sunt totius temporis descripti!>f\em continentes, qui merito creduntur divú1i. Ex lus quinque quidcm sunt Moysis . . . Porro re ipsâ
manifestum c>t quantii nos vencration~ lihros nostros prosequamur. Cum enim tot jam saecula affluxcrint, nemo 11ec adjicerequidquam tlec ab iis demere .wt mutare quidquam a11sus est ; sed omni bus Judaeis statim a prim:l nativ itate congenitum cst ut haec scri ·
pta credant Dei dogmata ct cio, inhaercant, ac pro eis, si opus sit.
libe11te1· mori.111tur». (Joseph. Contra Apion, L f, n. 8). Nota comtu do J'. Katl1eren, 1. e. 5~ 7 e scF. que Joscpho expõe aqui muito provavelmente a mente Jos Phar1,cus mas não .1 de todos os Judeu:;
que \·i1·em na Palestina.
~ Vê a exposição i.l'estes argumentos em Cor11ely, lntrod. p.
3o e scg., Compend. p. 14 e seg.; l'igoul"Dux, Dict. de la Bible, 1.
e~, onde confessa que a coisa não é certa : «Ratioui co11.wmtaneum
J>iiietur tcncre Esdram praccipuas hahuisse p;:irtcs in determinatione l..1nnnis• . . . (p. 140).
J
Comment . t. 111, p. 356 e sc1-1. cd. 17:1+
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é ~erto que não sú os livros proto-canonicos,
mas tambcm dcutcrocanonicos, se conteem na versão grega Alexandrina dos Setenta interpretes, de
maneira que com rasão pode inferir-se, que todos
('Stt•s foram tidos por sagrndos e inspirados pelos
Judeus AlcxanJrino..; . 1
Posto isto, dL'vc examinar-se n ylll' Christo ('
os Apostolos assim L"omo os Padres e os Concílios
<.'nsmaram a este respeito.
-l4· (A) E na yerdade, Christo e os Apostolos
serviram-se dos livros deutcrocanonicos juntamenlt~ com os rroto-canonicos e canonisaram-nos, não
com uma d~finição formal, mas pelo seu uso. Primeiro que tuJo quasi todas as citações que se acham
no N. Testamento, são tiradas da versão Alexandrina que· ahrnn~ia os livros dcutcrocanonicos ;
além d'isso n:ío rnras vezes alludcm aos deuterol·;mcmicos mío nw11os que aos proto\'.anonicos. 2 E
na n·rdadc, s1~ c)s niío l·onheccram (Orno canoni'ºs: indusiam os fieis uo erro, servindo-se, promis\'.uamcntc l" do mesmo modo, de todos estes livros.

\'.J.,

l
De vnrios modos se explica a discrcpancia entre os Judeus
de Alexandria e os da J>nlestina. Dizem alguns que os livros deuteroc-:monicos foram primeiramente referidos no canon dos Judeus,
t~ dc•pois foram exduidos pelo> judeus de Palestina, mas conserrn•los pelos Alcx:mdrinos, ma<> uma rnl opinião niío se funJa em ne·
nhnm :ir~umcnto. !\1as é- talve7 melhor dizer que os Palestincnses
que eram olistinadissimo~ n:is \'Clhas tradk~·õcs, não quizeram re•cher no cunon o<> livros sagrados recentemente escriptos, ao pas~o que os Alexandrinos de vistas mais larf:as, os acceitaram de bóa
V?ntade: porquanto as palavras de Joscpho (1. C.J poê:liam ser entendidas assim : .. Desde Artaxcncs at0 ao nosso tempo cada um
,l'clles fora'.11 cscriptos, mas nem todos os livros mereceram auctoridadc egual aos precedentes porque não tinha sido acuradamentc
•!xam!,nada. a succcssão d<?~ ~roph~tas•.
·.
- Ctr. .l.1c. 1, 19 l!t t.cc/1. \. 13; Matt. VI, 14 ct Eccl1. XXVIll,
z ; I Petr. 1, 6 ct Sap. 111, :i e seg.; Matt. XXVll, 39 e seg. et Sap.
I~! 17 ~ scg. etc.; \í? outros exemplos cm C8rne{v, p. 64; para se
vc:r a força do ar.1(11ntcnto Jeve )er-~c o texto grego.

Logo Christo e os Apostolos tiveram tarnbem os
livros dcutcrocanonicos como sagrados.
..t-5. (8) Os Padres dos trcs primeiros seculos
receberam como canonicos os livros deuterocanonicos, corno o confessam os proprios advcrsarios 1
A~: sim S. Cleme11te Papa, cita Jo mesmo modo o
livro Ô<' Judith que o livro Jc Esther , e d'clll' cn1110 de Tohias transcr<.~\'l' as palavras; usa cgualmcntc dos livros da Sabedoria e do Ecclesiastico ;
do mesmo modo Bermas cita a Sabedoria, o F.cclesiasticn e o 2." livro <los Machabcus; S. Polycarpo serve-se de Tobias ; S. ,,.eneo cita egualmc~
te alguns testemunhos tirados dos dcutcrocanomcos; e assim nos mais . ~cm ras~io portanto se allcgam cm contrario ns testemunhos de S . .lustino, de
~~-. l~filitão Sard., de Origl'lzes: porquanto, o primeiro, argumentando (ontra os Judeus, por mais
d'nma vc1 declara \Ili<.' clk q11er súmcntc argumentar com aquclk-s li\'ros ,;uj<t auLtoridadc t.; admittiJa pelos ad vcrs;irios; porém os Jois ultimos, nos
togares 1.:itados, querem dar s1)mcntc o canon . dos
Judeus (da Palestina) e por isso não podem tazcr
a resenl1a dos li\TOS deutcrocanonicos. D'onde com
rasão se concluc que o testemunho dos Padres d' este tempo é moralmente 11nanimc. E na \'crdade,
quem acreditarü que os mais antigos Padres, que se
apresentaram como ~uardas vigilanti ... simos da dou1 Assim .r:. Re11ss iob . ..:it., p. ~l9 ..:J. 1~ti:l) : uT~eologi huius
tcmporis (li sacc.) Vctus Tcstarncntum nomss1 graeca. vcrs1onc .~e
ptuaginta intcrprctum cognoscunt, 1dcoquc nullum d1~cnmei:i mstitmmt inter canonicos ct apocrypho.~ (deutcro-ca_nm:ucos) l.1~ros.
Hos allegant ddem fiduciâ ac istos, 11sd~m h()nonfic1s. nomm1b~s
cos appellando i.:amdcm auctoritatem e.is ascnbendo e1dem msp1ratiom innixa~». E nem d'outra maneira falla S1mday, o qual
além J'isso i.:screve que as definiçóe_s roman.as ~os Deute-r.oca_nonicos podem eonciliar·se com os t:ictos h1stoncns. (lnsptrauon,
1893, p. ~;'>1.
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trina recebida dos Apostolos, allegaram, simultaneamente l' Jo mesmo modo, os livros dcutcro\.'.auonicos l' protocanonicos, se isto não o tiv~ran~
aprendido dos Apostolo~ e dos varões apo~tohcos ;>
Logo tacs liffos foram tidos como canomcos por
Chri~.to e pelos Apostolos .
. . .
Porém, no quarto e quinto seculos, os mms ms1gncs Padres, an menos a maior parte, citaram, nos
seus cscriptos, os livros deutcrocanonicos como
Escript uras canonicas. Deve na verdade confessarsc qul' algHns, principalmente no Oriente, f~l.laram
bem pouco accuradamcntt: da sua cano111c1dadc,
porquanto conversando co~ os .lu~eus, e por outro laJn não encontrando nestes livros a mesma
-;uhstancia de doutrina que nos protocanonicos,
dm·idaram da sua canonicidade, apesar de reconhe1..·l'rem de ht>a vontade a sua canonicidade. 1 Toda via não obstante estes Doutores, a opinião commum, fundada no uso constante da Egreja, prevaleceu, e s1'>tncnte ficaram alguns pequenos vestinios (ontrovcrsia na Edadc Media.
l".'
-tfr (C) Pnr outro lado os decretos dos Con~i
lios e dl)s Pontilices H.omanos pozernm a questao
fóra Lh· controvcrsia. E assim o Concilio Hipponense (a. '.{q3) t.' os dois C1mcilios Carthagine\eS (3974, ~l) fiz.crnn~ o c~tthal~>go das divinas Escripturas,
onde estão mdmdos 1untamentc com os outros os
livros Jcutcrn-l."anonicos. -!
1

En-t~·i:. ~sks spo mai,; ccl.~bres S:;~tlianasio (EpÍ$! i~st. !~)l,

S. t:yrillo H_1eros. (C:i~cch. IV, -':I, 3\ . ._,ti), Rii.fno, S. _.le1~n) mo
(in prologo (1alcato), ."i . •1tlian.rs~u (1. e.) cscre~e o s~gumtc. KQu1
(dcutcroêanonici) in can~~em 9uidem non sunt relati, sed quos. Pa~
trcs statucrant lq.;endos 11s, qm nuper acc:ss~run.t et catech.1zan
arque pi_cta~is iloct~inam d1scc:c studen.t : Sap1e~tia Salom?rus et.
S:ipicntia S1rnch, Esthi:r, Judith,. Tohias, do~crr!n:i quae ~ocatu1
Apostolorum ;:1 Pastor• . A respeito cl'cstes vc Cornely. lntMd. p.
QO e se~.; Compend., p. -.?S : se~. _
•

?

ApuJ Dr111ingrr. l·.ni.:hmd., n. 49,

FO~TES

Tf-11'01.0GICAS

J111wce11civ I (a. 405) i, assim como o decreto
gdasia1111, publk:adn n~> quarto ou 4uinto scculo, i:
Leão XIII 1.195-8 16) no decreto sobre as Escri-

pt11ras apocryphas usam a mesma linguagem.
O Co111..". Trnllano (a. 692) realisado pelos gregos l'Omo ~:ontinuação do VI C:onc. ccumcnico n·cchcu o mesmo l'athalogo. E os gregos actuaes, afr
mesmo '1s -.;chismaticos: ainda o L'.Onservam: o qt1l'
com certeza não foriam se não estiveram certos da
sua apostolicidade.
C:o1T1 rasão pois o Tridc11ti110 definiu a qutstão;
p0rquanto ainda no caso de se Jarem historicamente algumas duvidas, ..:nmpt.'le na verdade ü Egrcja
infallívcl resolvei-as e determinar o canon d'um modo authcntico por frm;a da auctoridade que lhe foi
C())nmcttida por Christo.
4-7· Quailto ao ca1101i do N. J'cslame11to.
1A) O EvanKclho foi pregado primeiramenk ~k
viva voz, e os Apostolos não csl."rcn;ram senão
quando -;(• lhes offoreceu l'llsejo opportuno para o
fazer, L' urgindo nc..:essidadc especial ; porquanto
nunca tiYcram ( 1 proposito Je consignar nos seu~
escriptos a summa de toda a verdade christã .
Por isto, nos tempos apostolicos não havia nenhuma collcc~;ão completa e official dos livros do
N. Testamento, 1rn1s esta foi-se formando sw.:ccssivamcntc; ~ e os inicios do canon cvangclico estão
envolvidos n'uma certa obscuridade: porquanto os
que ouviram a voz viva dos Apostolos, mais raras
vezes appcllavam para os seus cscriptos nem tinha
Apud Dt•11jil1ger. n. 5~.
l-;to mesmo s:lo ob~igados a confessal·o os proprios Prott:stnnt<' s npcsnr d'isto militar contr:i os .;eus principios da regra da
tt' . A~sim entre outros lVatkins. i\Iod.::rn Crit1cis111 :rnd th<' Fonrth
Gospt"l , Bnmpton Lect . 1~90, p. 140-141
1

~
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prcvaleódo n'aqucllc tempo o costume de referir a
citacócs de 1'erbo ad verbwn.
Comtudo S. Pedro já falia d'uma certa colle
cção das Epistolas de S. Paulo que equipara ª'
V<"lho T csrnmento. "O nosso carissimo ·im1ão Pm1
lo t'S1..Tl'Y(·u-vos s Cf!,lllldo a sabedoria que ~hc fr
üllh.:cdida, Ja mesma maneira em todas as car
tas que os indoutos e inconstantes depravam assir
como tamhcm o fazem ás restantes Esffipturas».
Do mesmo modo S. Paulo parece attribuir auctc
ridadr canonica ao E,·angdho de S. Lucas, quar
Jo L' 011l formula snlcmnl' udicit Scripturau allcg
as palavras d1..· ( '.hri-;to como se lêem no tcrceir
1·\·anhelho. :!
48. (B'i ( >s Padres aposlolicos muitas vezes, quar
do •.:itam os textos Jo '\ . Testamento, usam das fot
mula-. com que t"· 1.:ostt1111c citarem--sc sómente e
liHos ._·m1nni1.«1s . Assim S. Clemente Papa aj/irm
qttl' S . Pa11l11 l'S1..Te\'l' aos Corinthios divinamem
ilzspfrddo ; :i na cpislola cscripta a S. Barnabé,
Evangelho de.· S. M.atheus é citado como parte d
Escriptura ; 4 S . lg11acio M. antepõe os Evange
lhos ;ís Prophccias : «E' neccssario vêr o que di
zem os Prophetns mas muito principalmente o qu
diz o Evang1..·lho n. ~ D'<h.lllÍ se pode inferir que, j
no principio do scculo segundo, havia uma cert
collec.;ão que comrrehcndia os Evangelhos e é
epistolas dos Apostolos ; porém esta collecção cor
1
Carissimus fratcr nostcr Paulus secundum datam sibi s
pientinm scripsit vobis, sicut ct in omnibus epistolis ... guae indoc
et instahilcs depravant, si.:lll ct ceter.u Scripturas. li Petr. li

1 5-11 ..

I Tim . V, 18: d . /,ut'. X. -; .
Ep, ad Corinth ., n. 4í·
• Ep. Barnabae, n. 4.
_" Oportet attendcre Prophetis, praecipue autem EvangeJj,
Ad Smyrnens., 7, ~.
~

tinha tambem os livros dcutero-canonicos, afora
quatro ou cinco epistolas : 1 e na verdad:.: esta cxcepção cxpfü.:a-sc facilmente se se attcndcr que ~s
obras dos Padres são poucas e o seu . schopo nao
fôra de modo nenhum fazer um canon con:ipleto.
Porém no segundo e no terceirn scculo Jª se encontram testemunhos. mais distinctos e m.:curados
sobre 0 Canon do Novo Testamento, quer nas
obras dos Padres, quer especialmente no j~·agmen
to Muraloricmo que exhibc os livros considerados
como canonicos na Egreja H.omana ~ d'onJ~ i.:..o.nsta que n'aquellc tempo todos os livro~ .Jo "'\ ·. ~ estamento se e111..:ontravam no canon, afora a hP,1stola au.,· llebn:us e a ~-" de S. Pedro. Porém, na E~re
ja Alexandrina , jü no principio do s~culo terceir~,
existia a collccçáo inteira, tendo Onge11es conheumento de todos e só dos livros do nosso c'1:non. ':!
Além d'isto, por occasiáo das hcrcs1~s ~~s
Monta nistas (que affirmavam que as. r:ophcoas _tc1tas pelos .:oriphl'us d~ :-.cita~ cra~1 d1v111a~cn~c m~
piradas) a Egrcja ens111ou que .so eram mspira~o~
aquelles livros qul.! _lo~am csl..'.nptos pelos Apos~~
los ou pelos seus d1sc1pulos, com a sua_ a~pro\<1ção directa : e assim se cstab~lec_cu_ o cntcno ~~cio
qual os liHos ~anonicos n~a1s ta~1lm~ntc podian~
distinguir-se dos não canonicos. ~:. assim .o Pasto1
de llemuzs, que foi lido em mrntas cgreps co~o
cscriptura canonica, foi retirado do canon ; porem
a epistola aos Hebreus foi. conserva~a, apesar. d~
se pór em duvida a sua ongcm Pauhn~, i:orque se
julgava ter sido cscripta por ~um dos d1scipulos de
S. Paulo, com sua approvaçao .

:i

.:c11t<1
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1 Para ..:1·idcn..:ia ,.fi,to podem lêr os lndicc ~ que f"tmk "''- ' e"
;Í cJi..;ao dos l'<idn:s Ar?stohco~.
~ Ol"igt'11 ., in Jos. 1 hom11. n. 7, 1.
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No quarto se..:t1lo, segundo o testemunho de Euscbio, 1 a maior parte dos livros do canon actnal
cra~1. ~~xcitos por todas as cgrejas; poucos (as ep.
de l'hzago, Judas, a II de Pedro, a T e II de João)
eram reconheci~os por muitos, mas o Apocalypse
era por al~uns tido no numero dos espurios, porque pareeta tm·orc(cr os erros dm millenarios. Porém depois os Concilias provinciaes e os Pontificcs, de que fallamos acima (n. 46), introduziram no
...:anon todos os livros que hoje acceitamos como
canonio1s, de maneira que na edade media apenas
restava alguma duvida de terem sido inspirados;
íinalmcntc
o. ·fridentino definiu <J questão , LOmo
.
l l 1sscmos acmw.
4~1. D'aqui e pcnnittido co111.:luir que na verdade :"e encontra nos documentos historicos dos primeiros scculos 11111 .fimdamenlo solido, apoiado no
qual a auL°loriJadc i11fallivcl da Egrcja, com assisLencia do Espírito divino, determinava com certeza
o canon l.'.omplcto ; porém a rasão privada, só com
argumentos historicos, podia provar, na verdade, a
canoniddade de alguns livros mas não de todos,
cm rasãn das duvidas que surgiram a este rcspeitÓ
cm varios tempos, e ainda hoje perseveram entre
os Protestantes.
N'cslc sentido escreveu .'i. Agostinho: ~ «Eu
não acreditaria no Evangelho, se me não movc~se
a isso a auc.toridadc da Egrcja catholica» ; nem
com menos clareza falia C~Yrillo Jerosylimitano: J
•(Aprende cuidadosamente e aprende-o da Egreja

4uaes são os livros do Velho Testamento e quacs
os do Novo ... Medita com fervor só estes. e manusca os que (om confüm\a certa lemos na Egrcja" . E assim s~· (onfirma o que dissemos da regra
de fé. 1

1

F:u.\l'Ó., fli , t. l•,cclcs., Ili, :.).
Egn vcro Evangclio non 'cr..:deri::m. ms1 me catholicac L .
~Je;,1ac commO\cn::t auctoritas. Contra ep. fundamcnt .. e. 5.
, :i _ StL1<li"'"• idquc.: "" Ecdc.:sià, 9uinam V; Test. libri, qui \·cro. Nov1 s1~1t, d1s.~c.: . .. c.:o' -~ol?s s.t.udio_sc med1tarc et versa quo~
cuam m ~.:..:lc.:sta cum cc.:rta hducrn lci;1mus. Catcch. IV, n. 33, 35.

II Da inspiração da Sagrada Eacriptura ~

5o. Esta jü averiguado que todos os livros de

um e outro Testamento, enumerados pelo Tridcntúw, são (anonicos, e por isso mesmo inspirndos ;
mas para se tornar mais patente a auctorid<.1de que
se deve attribuir a estes livre >s, e ne(cs~ario examinar a 11alun.·z.a e cxteusâu da inspira\Ü<>. 1·:· uma
quc~tão de facto e não de direito: porquanto não
se pergunta o lllt ,Jo como Deus podera inspirar u:-.
livros sagrados, ma~ Je que modo 1 de fado, os inspirara, e por isso pude rcsohcr-sc por auctoridade
quer da Escriplllra quer da Egreja, 111'-\S 11á'<1 pela
1 De Ecc/esi.i, 11 . 167.---Com rasão es.::rcvc Vi11 Hiiç:el (Th e
Chun:h and thc IJihle, Dublin Rwiew, o.:t. 1895, p. ~84) que sómente pode f1rovar·sc com arg~IT!entos historicos o 1111clt'<! do Vc.:~
lho e Novo · estamcnto como divino, porc.:m os outros livros so
pela au~toridadc da Egrc.:ja podem si.:r tidos como c.anonicos. btf•
mc:>mo o rc.:..:onhc.:..:cm alguns l'roll.:stantcs; ass1111 úure (l .ux Mun
di, p. 283) dit que ,·;ida Jia se torna mais ditlicil até na~ Es.:rlrturas ~cm a fi.: na Egrcja .
.
.
.
.
.
2
M. C,m11s, oh. cit. 1. 1, e. 1t1 e ~cg.; [-,.. Scl11111J, I•c.: mspm.1
tionis Bihliorum vi ct rationc, Brixinac, 188~ ; Frmtjl'lin. de Trad .
ct Script., Jc Jiv. S..:ript. th. :z e scg.; Ala;ri>lla, lk Virt. infusis, n.
•1+0 e seg.; De Groot, q. xy1, a. 4; Bel"tlzier, ')I L' scg.; C~r~iely.
Compend. Appc.:nd1x I_, p. ti:z3 e.: s~g.; V1go1~011x, "°lanuel ~1hhquc,
11. 8 e scg.; Pesch, 11 . t.ioS e seg.; frpe, n. ibo e scg.; A. L_o1s.r:, L~.s
Etudcs Bibliqucs, Amiens, 1894, p. 6o e.; .seg.; Dausch, D1~ S~hnt
tinspiration, 18~11 ; P. ~rucke;, Questt.ons actue\les. dEcr1t,ure,
Sainte, 181).:;; B. l\1anfy, fhe Bible doctrmc of lnsp1rat1on, N.1 ork
1888; lnspirarion, ,\ clerical Symposium on aln what senze, ai:id
within \1 hat limib, i:; the Bible the \Vord of GoJ,,, London, 188J ;
S.znday. lnspiration, 11'~13 : VJcant . .ºh: cit., t. 11 p. 456 e scg.;
<:1i.im·i11, lnsp1rc1t1on Jcs d1vmcs E.:riturcs, .Pans,_ 1897; Leçons
d'lntroJ. <iéncralc, 18'.1~; Re1111e Riblique, abril 18'.10, p. 19'); o..:t.
18'..Jli, p . .f~.'i; j<m. 1~7, P· 7·;·
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rasão. E' todavia neci~ssari~ que ~~temos desde já,
cm pou~as palavras, as varias opm1óes e erros que
tem havido sobre este ponto.

5 1. 1 .'' Varias opiniões.
(A) Os antigos Protestantes exageraram a noção de inspiração, ensinando que todas as coisas
tinham sido escriptas, Spiritu S. dictante, de maneira que os auctores sagrados nada mais são senão
pennas de que o Espirito Santo usava. 1 E até alguns chegaram H dizer que as mesmas consoantes e
as vogaes, com a pontuaçâo, foram dictadas no texto
original. Porém hoje rcgeitam commummentc esta
theoria meclza11icae dictationü, e muitos foram cahir no excesso contrario, ou coarctando nimiamente a inspir<t1,·ão, ou admittindo ~ma inspiração geral e vaga, ..:omo a que se attnbue aos poetas e
aos oradores, t' ate mesmo a cada um dos Christãos. ~
. (8'1 Entr_c u-.. Catl~olic~s. poreri1, houve quem
dt·ssc a no1;au lk 111sp1raçao menos accuradamcnte.
(ll .~lgu~1s 1.·?111 Holden c Ja?n, 3 _julgaram qut'.
P.ªra a msptra\au hasta a asszsle1Z~1a do Espirito
.S~1zl<~ ~aray.recaver os err?s; e _assim a inspiração
nao tuna d1tlcrença da ass1stencia promettida aos
Pontífices.
1
Assim Q11e11stedt (Thcol. didactio-polem., I 55: •Solus si
a..:~urntc loqui velimus, S. :-cripturac au.::tor di.::cnd~s est Prophct~c vero et Ap_ostol_i aucto_rcs dici_ non r.o~sunt nisi per ~atachre
.~111, utpotc tJ.UI pouus 1>c1 c.1lam1 ct Sp1r1t11s S. dictantis notarii
tuerunt», Mais expressamente lambem a Formula consens Helvet
~·. 2: nHehra_eu~ Vct. Tcst~mcnti. codex, tum quoad consona tu~
quoad \'Ocaha ~1vc puncta 1psa, s1ve punctorum saltem potestatem
fbl:-:·1:u"'°' (inspíratus)".
~ Assim Cofe1·idg_t", Co~fossions
an inquir!ng Spirít, Lettt:r}; M..i_uricc Thcologtcal l·.~says, p. 33'), Com bridge. , RS3; it;J
pantcr [,ihcr.tln cl f..'nitm·ii.
·
J
Holdlm. Arndvsi' füki div., .fa/111, lntrndqd. ad divinos li
bros V. T. 1 t. I, ~ 1. .

oi

449

(t) Outros com Lessio 1 1 disseram que para a
inspiração bastava que o livro, cscripto por indus.tria humana, seja dcdarado iscmpto de todo o erro, por approvaçáo divina subsequente; alguns, indo
mais longe, affirmaram que alguns livros não se
~ornaram sagr~dos senão pela approvação da Egre1ª que se segwu. ~
(C) Outros, finalmente, ensinaram que a inspiração não se cstcndiu u todas as coisas que se lêem
na Escriptura, mas sümente ás coisas de maior pon~
dcração, prim:ipalmente ás que dizem respeito á fé
ou aos costumes ou com cites tecm connexão. 3
Tambem alguns poucos se persuadiram que a inspiração, apesar de se estender a todas as coisas,
não torna es auctorcs sagrados iscmptos de todo o
erro, principalmente nas coisas historicas e scicntificas. 1
5:?. Da 11at11re'{a da inspiração. Porem a doutrina catholica loi de tinida por muitos Concilios: o
Tridcntino, renovando o decreto do Florentino,
declarou que Deus eo auclo1· d'um e outro Testamellto; e o T"'alica110, ampliando esta declaração (Constit. Dei Filius, c. :.!.) diz: "Porem a Egreja tem-nos
por sa~rados e rnnonicos, não porque foram cscriptos sú por industria humana e depois approvados pela sua auctoridadc; nem sómente por que
contem a revelação sem erro; mas porque foram escriptvs pur ilzspiração do Espirita Sautu, e tem a Deus
--··

.

1 Lt•ssid .:omtudo a.:rcsccnta 4u..: este lino não pode dizer"" inspirado a não ter siJo composto por instincto divino. Cf. Aa,z
Vatic., ed. L<1ccns., p. 140.
2 Assim Haneberç, Historia rcvel. hiblic.:e ed. 1850, o qual
t~~avia depois do C. Vaticano corrigiu louvavelmenw a sua opimao.
3 Esta opinião expol-a J. H. Newman no periodico The N111eteentli l.'e11t11ry, fev. 188+
1 Cfr. J)i B.1rtolo, Critércs tht!oloi-;iqu.:s, Paris, 1<::811, I'· 2.'4
(; ser;.; .\fgr. d' ll1dst, La Qucstion 13il>liquc,
·
Thcolosia l>ogmatica-Vo). ~-·
29
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1

)tl.»

.

.

.

(A) D'cstas palavras se vê que os hvros.msptraJos são divinos, não só cm razão da matcna que
LOntcm, mas lambem cm razão do auctor; não só
contem a palavra de Deus, mas são verdadeiramcn tc a palavra de Deus cscripta, de maneira que
Deus é verdadeiramente o seu auctor, isto é, a causa etficiente principal. t

·,
,.
";f
~.
·\

E com dfcito Deus pode ser auctor de qualquer (oisa de muitos modos: como causa universal
de todas as ohras, para as quaes coopera por concurso natural ou pela graça; como causa particular 1111ica que, sem concurso de outra, produz todo
o seu cffcito; como cau.~a particular principal, que
usa d'algum agente prin1.2ipal como causa instrumental.
E na verdade, lkus é auctor dos livros sagrados d'este ultimo modo, emquanto usa do escriptor humano como instrumento.
E' portanto duplo o auctor da Escriptura: Deus:
que é a causa principal 1 e o escriptor sagrado, 9u(
é a 1.2ausa instrumental, não meramente mecamca.
mas intclligcntc e livre. :i
Porquanto u inspirat;áo não cxduc o trabalhe
- - ··, E~~ vcro Fcclcsi;1 pro s.1cris et c:inonicis habet, non ide(
quod
human;\ ind11 stria conl·inn;1ti , ,u;i _d cinde auctoritate sun
"l'rroh;1ti; nc,· i,lt:o d11mtax;1t q_u? d rc,·clat!oncm sme.e~ro.re .:on
tincanr; scd proptcrca quod, Sp1nt1! ·~ · 111sp_
1r,rnte Cf?l!SLript1, De1111
/r,1br11t .111cl11t·o11 , atqt h! ut tak s 1p~1 Ecdcs1<i e trJth!l s,unt.
.
i
Isto mesmo 1kdaro11 npt1mamentc J. H. J\·ewmcm (l\1
11ctcc11tli C<•11f11ry, fcv . 1 !{S-t, p . 18S.
.
J
Isto j;í Õ tinha exposto S. 1710111.1; (QuoJh~et VII, a .. L
ad :'>): Auctor priifl:ip.~lis sacrnc Scnp_turae est Sptrnus S ., qu1 11
uno verho sncra c S.:rtpturac 111tellext1 multo_ plura quam per ex
positorcs sa..:rnc: Scr_ipturae cxponan_tur1 vel d1sc~rnantur: ne.c e~
ctiam i1Kom·eniens quod homo, qm fu1t auctor 111~t_r11mentalzs sa
crac ~CJ ip111rac, in uno ycrbo p_lur;~ mtclht:erct ... CL P<!gues, Vn_
rcnséc J<; s. Thomas sur l'(mrm1llon, l{çyue;_: tho~ISlCi mars 1~:

'º'''

•

proprio do escriptor; por isso que o auctor do livro

dos !\lachabeos affirma que colhera muitas coisas
do livro de Jasão, e que tomara sobre si um traha- ·
lho que não era facil, mas um negocio cheio de vi;_
gilias e de suores; 1 Lucas declara que em todas as
coisas sobre que tinha cscripto: fizera indagaçóes
diligentes ; ' e João diz que escrevera as coisas que
tinha visto. :i
Logo de maneira nenhuma se exclue a industria, o estudo e o emprego de testemunhas e documentos. 4
53. (B) Porém de que modo Deus e o homem
cooperem para u composi\áo dos livros .sagrados,
assim o expõe felizmente f,eão XIII (Enc. Provide11tissi111us, 18 de novembro de 18~)3 ) : cc Porquanto ellc mesmo os excitou e move11 a escrever por
virtude sobrenatural, assistiu de tal modo aos escriptorcs que s< ·> rectamcntc concebessem na mente
e fielmente q11i\essem esaever e exprimissem udquadamentc com verdade i11fallivel todas e só aquellus coisas que elle mesmo ordenava: aliás não seria
clle o auctor de toda a Escriptura» . 11
H.cqucrcm-sc, portanto, tres coisas para a inspiração:
(1) moção elfü:a:- da vo11tade para escrever.« excilcwit d movil,, ; amda mesmo quando o cscnptor
li M,1Cft,1b ., li, '. )/.
1.11(. 1, :i.
1 .!0.1. XIX, 35; I .10.1. 1, 1.
·I Isto expõe-no re.:t;11nente E . Levesq11e, Essai sur la natun .: Jc rlnspiration, ~cvue des F~cultes Cat_h. _de l'Oue_st, Déc. 18~i\
p. 21 1, .111f!lh:e rcdd1tum 'f!re l\a~11re <!Í l~1blirnl ln_sp1ra~1on, ~ew
York 1:-;qh; ctr. Rev11J B1bl1q11e, L lnsp1rat1on des Livres SS.; L lnspirati'on ·ct lcs cxigcnces d~_ la Critique,_ avril ·ct juille~ 1&ji.
~ N:im s11pemat11~al1 1pse v1rtnte tia eos :id scrabendum excit,wit et 11wvit, ita scrihcmibus astitit,utea omoia"eaquesola quae
ipse juherct, ct r ccte menteconciperen./,.et fideliter consci:ibereve/knt, et aptc in[:rl(ibili ve1·itcr_te exprimerent : se cus, non 1pse esset
auçtor sa.;rae Scrapturae umversae.
1
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fol·to os t'S(riptorcs sagrados tinham consciencia
Ja 1.fü·ina inspirn1;tio, porque parece isto mais con\'enicntc <1 um in'>trumcnto racional.
(C) Assútencia divti1a, para que o cscript()r não
omitta L.·oisa alguma das que Deus quer que fiquem
consignadas ou lhes accrcsccntc qualquer coisa, ou
principalmente para que não caia em erro propriamente dito: como abaixo mais largamente será declarado.

54. Por aqui se pode fazer ideia do modo l'Omo
ridas.devemos julgm .as varias opiniões acima rc.'fc(1) A'tio basta para a inspiração a assis/encia dijá por4uc a palavra grega Ou;r.vr"<1'!',,,, pela qual
se designa a sagrada Escriptura, 1 significa impulso antecedente, t• niio s'>mcntc assistencia negativa; jú porque as Jcfini1.,:óes ex calhedra do Pontífice Romano, não podem dizer-se inspiradas, apesar de serem foita s sob a assistcncia divina; por
outro laJo a simples assistencia não basta para
que Deus seja o uuctor do livro.
(1) Nem a approvação subsequente déve ser equiparada ú inspiração, porquanto o bispo, approvando o livro, ainda mesmo depois de o ter lido ziztegralmente, não fica sendo auctor d'cste livro. Afortiori é insutficientc a approvação subsequente dada
pela Egrcja: porque esta não pode creai- a inspiração, mas simplesmente declarai-a.
(C) Por outro lado, não se requer a inspiração
para que se dictem, quer os pensamentos quer as
palavras,
-·-·------ mas é bastante que o auctor inspirado,
t'Í11a,

• II Tim . Ill, 16. A palavra grega signitica etymologicamente a.fflatu divi110 actus e entende-se d'aquelle.~ cujo.> escriptos ou
discursos
xicon,
ibi.de\·em referir-se ao impulso divino; cf. Schleusner's Le-
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sob o influxo da luz divina, forme o conceito d
coisas que se devem escrever. 1
D'aqu1 se pode entender a razão porque os a1
ctorcs sagrados referem d'um modo diverso o me
mo discurso, apesar d'aquelle, cujas palavras .rcf
rcm, não as ter dito senão d\1111 modo; o que su
cede não só no sermão de Christo sobre a MO!
tanha, ~ mas tambc111 nas palavras de Christo qua
do instituiu o S. Sacramento da Eucharistia. 3
I·: assim tmnbcm podem explicar-se muit.
contradi~\:ócs appare11/es, v. gr. quando Christo o
dc1111u aos A11ostol11s l!llC nada levassem no carr
nho 11isi l'irt!{a la11tu111, segundo S. Marcos,' neqi
l'Írpm1, segundo S . LtKas; r. os Evangelistas ni
querem referir as proprias palavras de Christo m
sómente o seu sentido: porquanto a mente do S
nhor era que os disl'.ipulos Jogo que cmprehende
sem viagem, a fizessem mesmo sem bastão: se p1
ventura o não tivessem logo á mão.
E é talvez assim que pode harmonisar-se a co1
troversia sobre a inspiração verbal: se por ella !
entende mechanica dictatio, l..'.omo foi defendida pel<
antigos protestantes e talvez por poucos cathol
cus, <leve ser com certeza rejeitada; se porém !
diz que cita consiste cm as palavras serem escolh
das pelo escriptor sob o influxo e por isso mesrr
sob a inspiração de Deus, pode e deve admitti
se, porquanto os livros sagrados, segundo o v;
Cf. S. Thom. z. z. q. '(~-l, a. 2 ad 3; De Verit. q. 12, a. 1:
Ct: _,._/ali. V-VII; L11c. 'I, 20.
Matt. XXVI, 2t); Luc. XXII, 19; Afarc. XIV, 22; J C01·. ~
23 . .\-lm·c. VI, 8.
4 Luc. IX, 3.
~ Cf. Leve.çyue, 1. .: . ; J. Bnmeau, A pa!?e of contempora
history on Rihlica inspiration apud Amer. Eccles. Review, marc
1896.
1
2

3

7 .'.'

tica110, foram cscriptos sob a inspiração do Espirito

Santo.
55. 2." Da exlenção da Inspiração.
rA) Segundo o com.:eito da inspiração acima dado,
'
segue-se que cita se ex tende a to das as c01sas
nem pode lcrnitar-se a coisas de fé ou de costumes. Isto mesmo já os theologos o dedusiam das palavras do Tride11lino (1. e.) <n.:om todas as suas partes•>, posto que
\

I

estas palavras mais directamentc se refiram ás partes dos livros, cuja canoniódade ou gcnuidadc eram
postas cm duvida; porem Leão XIll (En~ycl. ProJ1ide11tissimus pôz o caso f1'>ra de controversia : "Porquanto não deve tole;a:-sc a razã(~ dos iJUC se d~
sembaraçam d'estas d1fficuldadcs,nao duvidando dizer que a inspiração divina pertence ás coisas de fé e
de costumes e nada mais,,. 1
E na verdade, Deus não pode ser auctor principal dos livros sagrados no sentido exposto, se
não .inspirou todas as coisas que n'elles se conteem;
porquanto, apesar dos mesmos escriptores terem a
sua parte na ~omposiçáo d'clles, todavia nada escreveram senão lJeo excita11te e/ adjuva11te, de maneira que toda a obra é de Deus, como causa principal, e do cscriptor como causa instrumental livre. ~
5(;. (8) D'aqui se sc~ue egualmcnte que todo o erro formá! e positfro jica excluido das sagradas Escripturas. Isto mesmo o declara e approva Leão
1
Nec enim toleranda est eorum rntio, qui ex istis <liflicultatibns :;e'e e'.l>pediunt, id nimirum dare r:ion dubitantes, i~1spiratio
nn11 di11inam ad res .fid~i morumque. 111.h!l P.raeterc.1,pertmere . .
1
Ohjectn -se muitas ,·ezcs que e md1gno de Deus o .msp1rar
coisas insignificantes, como a~ que s~ li?e~11 v:.gr. cm Toh. Xl,9; porém isto nnsce do falso conceito de msp1raçao; logo que se :idm1tte que a inspir:icão não é revelação ou. dictação mas inf11.1.xo de
Deus sohre o ei;criptor, facilmente se entende que os esc~1ptores
sagraJos, que ticam livre sob um tal intluxo, referem as c1rcumstancias que se accommodam ao seu e~genho, sem que a magestaJe divina se incommode com estas c01sas.
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Na ':c1:da~c t~o longe cstü de podt.~r
mtrodusar-se na dn·11ia 11~sp1ra1,:ão erro algum, quanto<' cerloyue dia por s1 mesma não súexduc tod11
t·rro, mas cxdut.·-n e repellc-o necessariamente não
podt•ndo Deus, ljUC L; verdade summa, st.'r ah~olu
tmncnte at1dor de nenhum erro.
. Esta tº tt fe antiga e constante Ja Egreja, defcrnJa com sentcn~a solcmnc nos Colll:ilios Florentino (' Tridcntino, finalmente l·onfirmada e mais expressamente dedarada no C. Vaticano. Nada importa que o Espirito ~nnto tomara os homens como instrumento para escrever, como se não o au.:tor prim~rio mas os cs~riptores secundarios po~lcsscm dizer alguma coisa de falso. AquelJes que
JUigam '-)Ue nos togares authenticos dos livros sagrados pode ha \'l'r [llguma l.."oisa falsa; estes nn verdade
pervcrt~m 1111 a 1H>1,·ú~) catholica da inspiração divina, ou laH·m o propno Deus a uctor do erro., f.
l\adél mais ~luro. E isto mesmo, por outr9 lado, se deduz lo~Kamcntc Jos precedentes. Porquanto Deus, s11mmamcntc vcraz, que nem póde enganar-se n~m cngalll~r, não púde permittir que o erro p1_-upnamc11te ~1to se ensinuc n'um livro de que
e~lc e o auc.tor. t. na_ verdade, segundo o que fica
J1to, Deus l' verdadeiramente o auctor de todos os
11

1
. . , T~ntum vcro abcst. ut divina e inspirationi error ullus suhessc possu, 111 ca per se 1psa, 11011 modo errorem cxcludat omncm, scd tnm rn:.:cssario cxcludat ct respuat quam necessarium
cst l>eum, summa_m Vcritatcrn, nullius omnino êrroris auctorcm
esse. 11~,c~· cs! :m~1~ua et, C?nstans fide~ Ecclesiae, sollemni e1iam
scncen~rn ln Conc1h1s dct~mta Florentino et Tridentino· confirmata <lemque atquc e_xprcsslll;~ declara ta in C. Vaticano .. '. :Nihil admo<lt~m re~c!·t Sp1ruum S: assun1~sisse h?min_es tanquam instrumen~.1 ad_ sa!bc~dum_, q':'as1 non. qu1dem pnmano auctori, sed st.:riphon~u.s m~p1ra_us qu1dp1mn fals1. cl:ibi potuerit ... Qui in locis aut cnt1c:1.s L1bror um sacroru~ qu1dp1_a m falsi contineri posse existiment, 11 profccto a11t _cathohcam dl\·inae inspirationis notionem
perl'ertant, aut Deum 1psum crroris fociant auctorem.

c;...,
4• 1

livros do Velho e Novo Testamento, logo não ha
l'rro nenhum propriamente ditn na Escriptura .
)7 (C) Comtudo, como mui sabiamente o adverti• e. Pesch. ~ . .1. (nh. cit. n. li19), por força da
i11spiral,'.ão nem todas as ~:oisa são do mesmo modo
verdadeiras 1: «Porquanto, posto que todas as sentenças da sagrada Escriptura sejam inspiradas e
infallivelmcnll' verdadeiras, deve todavia notar-se
que a algumas se11/e11ça.ç inspiradas não co1111e111 a
11crdade

absoluta mas rclativa)J.

Porquanto o Espirito Santo escrevia l'ªrn homens, e por isso csat'via de maneira que podessc
ser por ellcs entendido; por isso accommodou-sc ao
uso de fallar dos homens, e nas coisas de que costumam fatiar segundo a apparcncia externa, foliou
do nwsmc, modo que cites faltam~ ou, melhor, per. mittiu que os auctorcs ..;agrados escrevessem. As~
sim v. gr. a Es1.:riptura falia Jo giro e occaso dó
sol, da lua, assim 1.:01110 da maior parte das cstrcllas
etc, nflo segundo a verdade objcctiva das coisas,
mas segundo o modo de fallar; porém, se algucrn d'este modo de escrever acommodaticio julgasse que as coisas se tinham passado, como apparccem dcscriptas, de11ia allribui/-o a si mesmo, se
·

fos.çe i11d11sido a erro.
Isto mesmo já o tinham entendido alguns Padres theologos. Assim S. Thnmaz escreve 2: <<Mo~'• ·-Quamvis autcm omn.!s sentitiac S. Scríptnrac sint _inspirarne et info!Jihiliter vcrac, tamen hcnc notandum est qmbusda111
sententii.~ inspiratis 11011 absolutarn, sed relatiwrm 1•eritatem conve11ire.
~ Moyses rudi populo loquehatur, quorull! imbecillit~ti condescendem illa solum eis proposmt quae manifeste seJ1su1 ªfPªrent. S . th~ol., 1, q . 70, a. 1 ad 3. f!n Jerem . ..:_. X XVIII,\, 1011, P. 1. . XXIV, p. 855) o qual depois de advertir que _?S Setenta
na sua versão não chamaram Anamas propheta, para nao parecer
que chamavam pr?pheta. o qi:e não. era, accresc:entou º. s~guintt;:
«Quasi non multa m Scripturis sanus d1cantur,111st.-t opm1011em 1/-
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sés foliava a um povo rude, e condescendendo com
a sua ignorancia, sômcnte lhe propôz aqudlas coisas, que apparecem manifestas ao sentido». Leão
XIII sanccionou este principio (l. e.)•: ,e Sobre a
equidade ~resta regra deve ter-se primeiro que tudo cm consideração que os escriptores sagrados,
ou mais propriamente o Espirita de Deus que foliava pela sua bocca, não quizera ensinar aos homens as coisas que não haviam de aproveitar á
salvação de ningucrn; por isso antes de tractarern
rcct<Jmentc da exploração da natureza, descreviam
e tractavam algumas vezes as proprias coisas, ou
e. quodam tra11slatio11is modo") ou como o discurso
commum dos lw111e11s o permillia nJaquelles tempos, e
hoje o pcrmitte sobre muitas coisas na vida quotidia• na, entre os mesmos homens scientificos ... O esçriptor sagrado sejjuiu as coisas que apparecem sensivelmente ou as que o mesmo Deus, fallando aos
homens segundo a sua capacidade, significou lrnmanu more» .

Por consq.1;uintc, nas coisas scientificas) e, segundo alguns t, até mesmo nas coisas historicas, a
li11s temporis, .q1111 K_t>S/11 . n:fe~1mt11r, et 11011 j11xtaJq1wd rei veritas
co11t:1wl:. 11~ . L L"onlirma 1 ~ 10 '.".m º ..L' ~cmplo Je José que no Evangelho e chamado Pª" pl·la SS . \' 1 r~cm , apesar de ser sómente
pac put.1111'0.
. 1 llc cujus al'<Jllil'.1lc ~·ci;:L!lae in c.onsi.dcrac!onc sit primum
sc·n~lnrc.s sacros, SL'll ver!us Srirrtum D~1, qu: per 1psos loquebatur,
i:olu 1ssc 1sll1 docL'rc hom1ncs null1 ~alut1 protutura; quarc eos, po tiusquarn exp~ora11011l' l1l natural' recte perscquantur, res ipsas aliq.uando dcs,:n.hcrc et tranarc :1u1 quodam translationís modo, auc
sr..:uc C<m1111w11s sermo P.."r. <'~I /a<'b,~t tempora 1 hodie.que de multis
fcn rclius 111 quot1J1an:1 nla, 1psos inter hommcs sc1entissimos . ..
Scrip~or saccr. e,1 scc11t11s t•s/ q11ae se11sibiliter apparent, seu quac
Deus 1psc hommes alloqucns ad eorum captum significa;·it humano
1'UJl"t, .

•

Assim S . J1•rOl1J'mu, (ln Jerem . e. XXVlll v. 10-11 P .
L · XXIV , I?. 8!')) o 4ual ~e pois Jc. ler ad\•ertido q.;e os Set;nta
na sua vcr~au, nao chamam a Anantas propheta, para que não parecesse que chanrnrn phopheca aquelle que o não era, accresccni

Escriptura empregou muitas vezes o modo de foliar ou de narrar que se usava n'aquellc tempo,
nem tracta tão sollicitamcnte de chronologia e geographia, como os cscriptores modernos, não sendo o seu scopo ensinar as sciencias humanas, mas
sim o caminho da salvação, de maneira que os
factos alli referidos são antes occasião de cxpôr
rilgumas verdades moraes. Por isso, cm taes materias, não se deve procurar a verdade completa e
absoluta~ mas sómcnte a relativa, a saher~ a que é
consoante com o scopo do audor 1•
E na verdade apenas p1'1dc succcder que o livro,
ainda mesmo escripto sob o influxo do espírito de
Deus, seja absolutamente verdadeiro cm todas as
matcrias, ainda mesmo scicntiticas; supponha-sc
v. gr. que Moysés f()ra instruido sobrenaturalmente na astronomia, geologia etc.; certamente que não
podia escrever sobre estas coisas d'um modo scientifico, como se faz nos livros modernos ; porque
aliás no decurso dc muitos scculos não seria entendido, e atl; mesmo as suas dcscripçócs, não obsta : 1>uasi11011 mul!a in S.:ripcuris sanctis dicantur,jux/,1 opiniom·11~ illi11s frmporis , q.110 ge:~l.1 r~·f<'rrmtur, e/ 11011 juxta q110~ rei
l't!n"1s cm1/111ebcalo. E .:onhrma isto ~'o m o exemplo de Jose, que
no Evnngclho é tamhcm .:hamado pela SS. Virgem pae Ju ~en~or,
posto <\LI~. rcalm~ntc . só o fosse pulatil'o Cfr. de S~11cdl, Pn!1c1pcs
de la ( .rruquc h1stor1q11c, Paris,.' R83, I'. 56. nnt. " ; Fr· .. Cl.lrke,
in folio Tlic 1:1blet, 18 ~ 14, p . 1oü; I'. Hiigel, Oul?lm Rcv1e.w, \. e.
p . 296 . Pon~m aquelks que julgam que tudo aqu1llo se relerc n~s
livros historicos, é verdade ahsolulamc nte e sob todos os respeitos, confessam simulrnneamente 4u c ainda nã~ fóra definido
quaes são os livros do "!ovo Testamento verdadeiramente h1storicos; assim Fr. Lucas S. J. (The l\fonth, junho 1894, p. 154)
escreve que em parte nenhuma da Encyclica se declara quae~ são
os livros verdadeiramente historicos mas sómente aquelles hvros
que apresentnm caracter historico não estão sugeitos . ao ~rro . _
A proposito cscre\•eu Sch,rnj (Theol. Quart-Schnft, 189) 1
p. 18H).
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tantc, cm si mesmas. Ycrdadciras, n'aqucllcs 1('111pos seriam tidas como falsas •.
Ern, pois 1."onvcninte1 que os auctores sagrados,
c111 ta1..·s· coisas sl~ a...:ommodasscm ao modo commum Je faltar; nem n'isto ha erro nenhum propriamente Jito, pois o seu scopo era descrever as coisas, não ~:omo são objcctivamcntc, mas como se
mostram.
58. Feitas estas observações, já será mais facil
resolver as ditfo.:uldades que propõem os racionalistas modernos 1.:ontrn ::i ,-crdade das Escripturas.
Primeiro yuc tudo, que algumas erratas se introduzirnm na sagrada Escriptura, quer por culpa
dos amanucnscs quer intcm:ionalmcnte, todos o
confessam de boamente; por isso Leão XIII. diz
(1. e.)~: "PúJe aL·ontcccr que algumas tenham sido introJuzidns L·om menos hoa intenção pelos
aman11c11sL·s quando t..•scrcviam os livros; o que deve ser julµaJo com ponderação, nem facilmente
deve admittir-sc, a 11;.fo se demonstrar por alguns
logares.
Além d'isto quando o sentido genuíno d'um togar
Juvidoso 1 deve por isso mesmo ser interpretado
cm sentido benigno . Porém se tirnm algumas coisas que seja Jitfü:ultoso c.onciliar com as sciencias,
deve investigar-se, se o escriptor sagrado fatiava
allcgorica ou littcralmcntc, qual fôra o seu scopo,
..

~

<:!'.-·. R1.?1.1sch, La

Bihla ct la natur~, Pa:.is,_ 1867, _P; 31.
. · . l· 1cr_1 qu1dem poll!st, ut quaedam hbrarus m cod1c1bus descr1bend1s n!1m1s rcctc cxcidcri_n~ ; quod coi:isi~erate judicandum
est nec fa.:1lc adm1t~endun~, n1s_1 qu1bus loc1s sll d~monstratum.
Sobre estas ~rrat ;~s vc F. l~ . G1got, The Hebrew Bipie ap. Amer.
ecc~es. R~>v1ew, lcbr. 1896, p. 1 11 e seg. Por estas coisas prova
multo hem o auctor .que a n0ssa fé não peri~a, pois os fundamen tos da nos_sa fé apowm-s~ nos textos que sao por todos admittidos como mtcRros, como )á o advertia R. Simon, Histoire critique
du V. Test., t. l,p. 8. Cf. Tourard, De la conservation du texte
hehreu ap. Rei• . Bibliq11e. 1897, 1an. abril etc.

se quizcra descrever as coisas como ellas são ou
antes como apparccem; e por este processo a maior
parte das vezes desvanecem-se as Jifficuldades.
Bastam estes princípios gemes; porque as objecções
especiaes resolvem-se no curso da lntroducção bíblica ou cm varios tractados de thcologia dogmatica especial.

III. Do uso da Eacriptura na theologia •
Sendo ::i Escriptura a palavra de Deus, apresenta na verdade aos thcologos optimos argumentos; porém para melhor proveito colhermos d' este
thcsouro , convem examinar de que modo de11c ser
interpretada, e por isso faremos algumas obscrva~ões: 1.º sobre os sentidos da Escriptura, 2.'' sobre

as leis da i11/erpretaçãu.
1."

Dos smtidos da f.scripl11rd

'.i~1- 1Al O sentido da Escriptura

e, c:m

ger11l,

aquella vcrJaJc que o Espirito Santo, immediata
ou mediatamente, quiz manisfcstar pelo cscriptor.
E' de dois modos · -lilleraf e espiritual ou typico t.
s S. 17wm . 1, q. 1, a. 'J·l(i: llt!l/an11 .. de Vcrho Dei, 1
Ili" .: . 1, e se_~.; F . Patri·i, Úc lnterpretation.:! Bibliorum, Ho mac 1~4h 1 ~;11; Ra11r1/.ier, l lc:rmcneuticae bihl. prin.:ipia, Buda.:,
1838, 18.'9; Lm11v, lntroJu..:t. in S. ~.>..:ript., Lovanii, 1:-:66, t. I,
p. 219 e sei:;; Rl'itl1m.1yl!r, Lchrhud1 der bihl. l lcrmcno.;ulik (Kcmp·
tem, 18-t-l); f 'bal.ii, lntroJu..:tio, vol. 3 ; l'igouruu:r, Manuel Bibliquc, vol. 1, n. 1G1 o,; seg.; Conzely, lntroJuctio, vol. I, p. :no
e seg .: Compcnd ., p. 126 t: seg.; Chauvin, Lcçons d'lntrod . genéralc; Davidson, Secred Her.meneutics. Edinburgh . 18:~+; J. C.
K. Hofm,tn, Biblische Hermeneutik Nôrdlinger, 1881; Milton S.
T<!rry, Biblical Hermeneuti.:s, New-York, 1883; P. Fairbairn, Hermeneutkal .:\1anual, Edinburgh, 1858; Briggs, General Introduction
to the. stt~dy 51f H. _Scripturcs~ 1899. .
.
- l~.'.'ipoe assim este duplo sentido S. Tltomar (1. g. 1, a·
10) : «Ili<~ ergo prima signi~.:~tio, qui\ vo~es significan~ rc::s, pertinct aJ pnmum scnsum, (jUI cst scnsus !ustorrc11s, vd l11teral1s. li-
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O p~imeiro e aqucllc que as palavras exprimem immed1atamente, ou que a lettra sôa · dize-se ~ambem
historico porque (0'.rcsponde ao co~ceito que o auct~r, r'<?ndcrad~s rn1da.do_samente todos os adjunctos
htstoncos, qu1z cxprn:nir. Porém o segundo-, que
t<~mb~~1 se c~ama IJ'pzco ou mystico, é aquelle que
nao e 11nmed1atamcnte suggerido nela letra mas
.
t
'
pe 1as pessoas ou COlsas, que s<.1o por tal maneira ordennJ~s pela divina Providencia, que significam outras co~sas .ºu pesso<.~s. Assim v. gr. Agar e Sara
no sentido li Iterai tks1gna111 as mulheres de Abrahão·
porém no sentido typico significavam os dois testa~
menlos 1.
. Porqu:11110 to_Jas as Escripturas se reforem me~rnta ou 1111111cd1a1amentc a Christo, e o Antigo
r ~stamen to c~a/i/.[lll'a ou t_ypo ou prophecia das
coisas que haviam de <11.:nntecer na Nova Lei segundo as palavras do Apostolo: .. Porém estas coisas
to~as acontecinm cm figurn" ~. Porquanto muitas
coisas que ~ram preJ ic~1Jas li ttcralmcntc a respeito dos Patrnm..:has, Heis ou Prophetas, devem entender-se ~ypica ou espiritualmente de Christo.
(~) Porém o sc_ntido littcral póde ser duplo,
propru~ e mc!aplumco : proprio é o que se enl<.!nde tmmcdiatamente das palavras tomadas na
su~1 signilknç;ío natural ; mellzaplwrico, ou improprio, e .º que se entende das p<ilavras, não tomadas rigorosa, mas fi~urativamentc: por isso chama-se tamhcm /iguradu. S. 17wmaz illustra isto ·
I~ v~ro siMnilill.L:atio, qu :i rcs sii.;nilic.1tae per voces iterum res alias
s1gmfiL·ant, d1..::1_tur s~nsu~ &pi~·iru,1/is, qui super litteralem fundatur,
eteurrsurromc. Ct. <iuoLllihc:r. Vll,q . Vl,a. 14 .
.. Ga/,11 . IV, :q .
i
l lae..: autcm nmnia in figur<i -«mting.:bant illis . / Cor .

X,, 1.

com um exemplo' : uDc um e outro m~do se usa
da Escriptura, assi:n (Orno quando se diz, quanto
ao primeiro, que Jesus s11bi11, e quando se diz que
está sentado á direita de Deus, quanto ao segundou,
Deve por tanto, evitar-se a con~usão q_u~nto ao·
sentido littcral 111elapl10rico e ao sentido espmtual ou
typico. Para melhor se entender a ditfcrcn~~ cnt~e
um e outro t!mpreguemos um exemplo : O Cordeiro pasdwl no Velho Testame1~to. e.ra o typ.o ?e
Christo e por isso typicame11te s1gn_1hcava a Chnsto; porém 4uando S . João l3apllsta, mos~rando
Jesus, dizia: Eis aqui o Cordeiro de _Deus" tallava
metaphori(amente, apesar de fr~ll_ar htt~ralmcnte.
(C) O sentido typicu ou espmtual e egualmc1;tc de ·trcs modos : aliegurico, quando se relcrc as
coisas 4uc se devem crêr de Christo e da Egr~
ja militante; lropulogico, ou moral quando prchgura as coisas que devemos fazer ou o~ costum~s
christáos ; anagogico, quando diz respeito ao ce:1
ou ás coisas que temos a esperar. Todascs~as coisas declaravam-nas os Antigos n'estcs vcrsiculos:
(e

J,ittcra gesta docct, quid credas allegor~a,

:Moralis quid agas, quo tendas anagogia.

( > que vulgarmente costumavam e~pl>r na yalavra .ler11sa1'em, pois litteralmcntc designa a Lldi..ldc, allcgoricame11te a Egreja militante, m~ralff!ente
a ~lma Jo justo, anagogicamente a Egrcia tnumphante.
· d
fio. 1O) Além d' isto pódc tambcm foliar-se ª.<-1~1
o
sentido
chamam acommodado e acommodaticw, es·

que

-- - 1 -- ti troq~c modo utitur Scrip_tura, sicut qu_u~ dicitur q~an
tum ad primnm quod Jt•.rns asce1td1t, ct quum d1c1t~r, q~\.tl sc:t~t
,1 dr:xtri.ç L><•i, quantum ad secundum. S .. Thom . 1n Ga ,lt ·
1

11!.:t .

v11 .
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te nem dirccta nem mdircctamcntc é inspirado, mas <
si:c;tc cm as palavras da Escriptura serem tomadas J
exprimir out!·a .cois_a differc~te d'aquella que o aui
sagrado expnmm. O que se faz ou pela extensão ou
la allus,io: do primeiro modo qmmdo se amplia o :
tido da Escriptura, , .. gr . , quando se extendem aos :
tos em geral as coisas que foram escriptas sóment
respeito de al~un s , como são estas ou semelhantes
pressões: • Fni achudo justo e no tempo da ira se f•
reconciliação . .. o Senhor deu-lhe a benção de toda
gentes ... ,, 1; do segundo modo quando é applicac
uma coisa omnimodamente diversa, v . gr. quandc
palav- as •Dws admiral'el 11os seus santos ' :l se a1
cam aos /1011w11s santos, ao passo que no texto se r
rem ao sanctuario de Deus.
Controverte-se, se uma e a mesma sentença r
tt:r nas cscripturas um multiplo sen tido litteral. ..\
mavam·no S . Agosli11/10, S . Tlwm.:l';, e com elles r
tos escolas1icos : • J>orqu:mto, o sentido litteral é uq
te que o auctor teve cm vista : porém o auctor da
grada Escriptura é llcus que cornprehende simultai
mente todas as coisas no seu intellccto, não é inco1
nicntc, como diz S. Agostinho no livro XII das Co1
sôcs, se tambcm segundo o sentido litteral póde h:
muitos sentidos n'urna lctrn da Escriptura » J. ,
Com1udu, 1h exegetas modernos ·~ seguem mais e
mumrnentc que o sentido espiritual pódc ser na verd
1 lnvcntu s cs t ju stus et in tcmporc iraéundiae factu ; es
.:onciliatio . .. Bcnedictinncm omnium Cientium dedit illi Dom
!'.'cc/ . , XLIV, 17, ·~ 5.
~ Deus 111ir.1bilis i11 s.wctis suis . l's . LX VII, :iti.
J
<~uia vcro scnsu~ litte rali s cst qtu:m au.:tor intendit;
t or autem s;i.:r;1<.: Scripturn(; 1ku ~ cst, 4u i omnia ·simul suo i:
lcctu comprehendit, non cst inconrcnicns, ut dicit Augustinus
Confessionum, si etiil m :..:..:undum littcrakm st:nsum in unà J
rã Scrir.turaé plurcs sint scnsus . .';. ThcoL, I, 4. J, a. 10; cf
Potenl!à, q . IV, a. 1. Entre os modernos, Le Hir advogou a 1
ma opinião principalmente na ohra Ftudes Bibliques, Les Pro
!C S d'lsraêl 1, p. 7"J. -74, Ri -83 .
1 Assim principalme nte Beelen, na qual se exforca po1
monstrar c.iuc a opiniiío vulgarmente r<.:ceb11la que é aliumas
zcs multiph..:c o \Cntido litteral da sa~ni<la cscrirHura, nao se a
.:m nenhum funda mcnto , l..nvanii, 1 ~+' : /'.rtri7i, nh . cit .; Co
iy, oi> • .:it .
·

mul~plo, eorêm o sentido litteral, ainda mesmo nas prophec1as, e um só. Porquanto nos li ;ros humanos sómente um sentido litteral convem a cada sentença· e
na verdade, a Escriptura foi escripta á mancirà d'u~ livro humano, porque foi feita para todos os homens.
Por outro lado, não póde citar-se togar nenhum onde
se dê um duplo sentido literal ; àpresenta-se muitas vezes esta scnten~a :.t e Quem narrará a sua geração», com_<> .querendo significar ao mesmo tempo o nascimento
dum10 e h~mano de Christo; todavia os peritos da língua. hcb.ra1ca reconhecem hoje que nenhum dos dois é
aqui designado, sendo este o verdadeiro sentido : «qual
dos seus coevos entenderá que elle fôra mortoP i .

61 . (E) Postos estes princípios já podemos entender qual a força demonstrativa que compete a
qualquer sentido:
(1) o sentido literal é verdadeiramente a palavra de Deus e apresenta um argumento certo;
(•) o sentido espiritual, quando consta com certe~a, ex se tem a mesma força demonstrativa que
o literal, tendo sido. verdadeiramente intentado por
Deus ; porém quoad nos, deve ser provado, ou por
outro logar da Escriptura ou pela tradicção; porquanto não é cm si evidente· quanto aos adversa. d eve ver-se, se por força' cios seus principios,
rios,.
admlttam este sentido typic9 ou não; se o não admittcm, e conveniente empregar contra cllcs outros
a~gui:ne_nt~s., e tanto mais que tudo o que de csscn~tal e. s1gn!fü::ado pelo sentido typico, n'outro lagar
e mais evidentemente significado no sentido literal.
(D) Porém o sentido accommodado nunca póde .
empregar-se como argumento, não tendo sido tido
em vista por Deus; mas podemos usar d'elle como
ornamento para illustrar a verdade, mas com tanto
~

·
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Quis u:ttcr qus coacvos intclliget eum occisum fui ssc .
Theologia Dopatica-Vol. i.º
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4uc !:>eja fundado n'uma verdadeira analogia, v ..
gr. , o peccador pódc applicar a si as palavras dt
Eva : «a Serpente enganou-me)) '·
Algumas vezes lambem os oradores sagrado~
abusam d'cllc, sem nenhum respeito para com e
sentido literal; v. gr. prégam da SS. Virgem «posuerunl me cuslodem » ~, esquecendo-se das palavra~
que se seguem el 11011 cttslodivi vineam meam» 3 ; dizem do Sagrado Coração de Jesus : t<Accedet homo
ad cor a/tum et exa/tabitur Deus )) ; 4 quando n'cste
psalmo se tracta da malícia dos pc~cadores e da
gloria que vem cm accrescimo a Deus da sua puni~ão 5.

2."

Das leis da interpretação

ti2. Para mais facilmente discernirmos os varias sentidos Ja E::;criptura e seguirmos a mente do
auctor sagrado, a ltermeneutica ensina umas certas
regras, de que a arte exegetica faz, depois, a applicação.
A Hermeneutica é como que a chave que abre
a sagrada Escriptura ; por meio d'clla o exegeta
encontro riquezas de que o theologo usa para polir e provar os dogmas da fé. Porem sendo a Esi:rirtura um livro simultaneamente divino e humano, daremos as regras grammalico-historicas communs a todos os livros e as regras catholicas cspcciacs para um livro inspirado.
1

2

J
1

Serpens decépir me. Gen. IH, d.
Po.merunt me rnstodem . Cantic . 1, G.
};t non c11s.t odivi ,.,·,,eam meam .
Accedet homo au cor ai tum ex exaltabitur l>eus.

LXIII, •>~ ·

Ps.

; · En..:ontrariis muiros outro~ exemplos ~rn P . Bai11vei, Les
Co~ltres(·~s, hihliqu~s dcs l'réJk . , l'<iris 1S:15 Longh•r,,.1·e. L<1 Prédi-

•auon,

1~1':-1,

p. 2:1tt-.k11 ,

·

63. (A) As regras grammatico-historica~. Toda
a interpretação legitima tende a qu~, cons1~eradas
cuidadosamente as leis da grammattca e ad1unctos
historicos, o leitor entenda rectamcnte as ideias que
o auctor teve na mente quando escreveu; para conseguir isto aproveitam bastanteme1.llc o texto, o
contexto, os togares para/leios e vanos commenlar~.
.
.
(8) O texto deve ser cuidadosamente mvcst1gado, porque, primeiro que tudo, d~vem .saber-se ~s
significações dos vocabulos ; por isso e necessa~10.
ter conhecimento das linguas cm que foram escnptos os Livros para entendei-os perfeitamente; porquanto a força do texto primitivo n~o pode passar.
inteiramente para a versão, de manem~ que, scgun:
do o attesta S. Jeronymo, é ncccssano.recorre~ a
verdade hebraica: estudem pois os thcologos m-. ·
terpretcs, L·om todas as suas forças, as línguas he·
•
braica, áramaica e grega. 1
Assim, para nos restringirmos a P;ouco~ exemplos, · o texto citado «ge11eratio11en:i .~1us quis en~1·
rabit•i,: aquelle guc é versado na 1.mgpa hebrmca .
jamais o applicarü ü geração de Chnst?; do m.esmo
modo o rnnonista que sabe alguma có1sa da lmgua
aranrnka, nunca crnprcgarü o vocabulo lt!ara11
atlza 3 para designar anathema especial, poi~ nenhum~ outra coisa significa mais do que Donwws nosler venit.
1
E' tambem ba stanterncntc util o estudo das ou!ras lmguas
orientaes, principalmente..: da syria.:a e arabica, que san affins d.a
hebraica ; porquanto pela ..:omp.aração de umas e out_!:'as, coi;i mais
~c~urança, se 1.letcrmina o senttdo das pa!avras yue sao. duvidosas.
Ct. F. De!it;ch, The Hcbrew lan!:\uage \'lewed . m the hg~t of Assyrian rcsearch, London, 1883; Vzgouroux, D1ct. de la B1ble, t. 1,

p.

1172 .

1
1
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".'em hasta olhar aos VO(abulos; é necessario
estudar o gcnio da lingua .e dos povos que d'ella
usavam; porquanto as liguas orientaes differem
muito das occidt.mtaes, principalmente pela descontinuação do cstylo, pelas imagens mais frequentes,
pela pcnuria de palavras, e caracter que nada tem
de philosophko, e por isso precisam de outra in·
terpretação ditfercntc.
A leitura frequente da Bíblia, commercio assiduo com os Padres ou cscriptos dos Judeus postbiblicos, v. gr. o Tulmudc, nos conseguirão estafa(ilidade.
São tambcm da maxima utilidade as Grammaticas e G/ossarias, quer communs, quer escriptas,
cspcdalmentc para intclligcncias d'um e outro Testamento; porquanto com tacs auxílios pode obterse promtamcntc o sentido rccto das palavras e das
locuções.•
64. ".'Jem é menos aprovcitosa a co/lecção das
varias vcrsóc-s, '1 porquanto tendo sido tiradas de
varios manuscriptos, algumas vezes as erratas que
.
1 As Gloss:Js princi~oe~ são as de G.. Ge5enio, Thesaurus
hnguac. hcbr. et ch:ild., , f:..1ps1ac, 1S35.; :loan. Buxtorjji, Lexicon
chald. thalm. rabb., Bos11lrnc, 1639' L1ps1ac 1865; E. Castel/i Lex!con syria.cum, Couingae, 17~7; Sch~ermur, Lexico~ il'! Septúa1pnta, Urs1ae, 18~0; Bretsclme1der~ Lcx1c.on ~anua!c, L1ps1ae, 1840 ;
Schleus11er, Lex_1con Grucco-Latmum '·" \ . T~stam., Glasguac,
1817; T.wer. C1rcck -c11Fh:<h L.c:m:on ot 1 he i'\. Test., N. York,
1S8z; lVéih'll<Wt~r, Le:\1con btblr.:um Vulgatae, Augustae Vind.
175~; Fr. K.xule11, Handbu..:h iur Vulf:ata Mainz, 1870.
~ As vcr~óe~ principacs encontra~ nas Pilyglottas, e d' estas
as mais notavc1s sao Compl11tc11scs, publ1cadas no a. 1502, por cui·
Jado de C. Ximenes; as Ant11erp1enses (156')-"'Z), ed. ab Aria
Montano: P.1ris!enses: por (;uiJo !\~. Lc Ga)~·.' .'ti.29 ~_1645; Lon,f,,,~11.H'S, seu n .1/tom.1110.<. !''~"' B. :\·ahon, Lo11J1m 1057-16&5 ; a
ma1~ _ex.:elknt..: J..: Iodas ; :"l1er-The1le. P?lyglotten-Bibcl zum
prakus.:hen Hand~..:bran.:h; Bicleteld, 1890.--Sobre as versões ..:op tas vê, R)·vern.tt, l::tud~ sur les Versions e optes de la Bible ap. Revue B1bl1qu1•, 0ct. tR'.lº• p. 540, 1anv. 1897, p. 48; vel ap. Vigour.
Dict. de la Bib!c, rni:c Copies. Sobre as Ycrçóes svriacas vê .K Dllval, La Littérature ~yriaque, Paris. 1~ ~19, p. 31-55.'
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se introdusiram no texto primitivo, podem apparecer corrigidas nas vers6cs; por outro lado a versão
é uma certa interpretação do mesmo texto.
Porém entre as versões latinas ha uma que foi
declarada authcntica pelo Tridenti110 (se!s. IV):"º
Sacrosanto synodo ... estabelece e declara que esta
mesma antiga edição vulgata, que foi approvada
pela Egrcja pelo longo uso de tanios seculos, nas
leituras publicas, disputas, prégaçqes e exposições,
seja tida por authentica ». t
Pçdc dizer-se que S. Jeronymo foi o auctor da
Vulgata Latina; porquanto foi elle que verteu a
maior parte dos textos originaes ou os chamou :.•
i;na fé .
Para levar ao callo esta obra tinha-se preparado com arduos e assíduos trabalhos, não só com o.
estudo da thcologia, mas tamhcm aprendendo dos
rahbinos a lingua hebraic<t, viajando pela Palestina e c.:onfrontando varia~ versões: eis a razão porque a sua versão sahiu cxccllentissima, e os mesmos Protestantes não poderam deixar de admirala. 2
Esta versão foi declarada authentica pelo Tridentino, no sentido de que é C)fficial e digna de fé :
porquanto juridicamente chama-se authentico o
instrumento que, ex se, faz fé em juizo, e por isso
mesmo não pode regeitar-sc. D'onde se segue que
1 Sai:rosant~ synodus ... srntuit ct declar:n, ut haec ipsa ve·
t';'_;; et 1•u/gata e~1t10. qt!ª.C long? t?t saec~lorum. us~ in ipsâ Eccles111 probata est, in pubhc1s lecuombus, drsputatiombus praedica tionibus, et expositionibus pro authenticâ habcatur.
'
? Bastantes testemunhos d'cstes collcgiu-os G/aire no principio d:i versão franceza ~a Ste Bible selon li;> fulg.1te, Paris,
1889-go, vol. p. XI-XII. C1rca Vi;lgatam cf. Mechrnea11 m>_periodico Etudes J<eligieuses, Déc. 1~ Nov. Déc. 1895· JJatiQ!Jl La
Vulgate hieronymienne, ap. Revue"hiblique 1893, p. 5,H-55 9· S,;.ith
Diction. of the Biblet voce l'ulgate ; Vercel/8ne, Sul!a aú~hcntic'
àelle singole parti de1la Biblia Vulgata, Roma, 1866,

http://www.obrascatolicas.com

!i

OAS FONTES THEOLOGICAS
l"\AS FONTES THF.01 .0GICAS

ella não sú l" iscmpta Jc todo n erro pernicioso sobre a t«.; ou costumes, mas tambem, substancialmen_!e, está c?nforn2c com. o texto original, porque,
a nao ser assim, nao podia ser reconhecida como
official. •
. . Porém d'aq~1i,_ de modo nenhum se pode deduzir que clla esta 1sernpta de toda a errata ou erro
ainJa mesmo leve, nem que jümais se desviara do
original: porquanto os peritos cm lini;?;uas conheceram .:1uc n 'clla sl' encontram alguma~ erratas; 1 ai~
gumas na ,·crJadc foram corrigidas pela auctoridaJcs dt..~ Xisto V e Clemente VIII, mas ficarim ourras, como o adverte o mesmo auctor do Prefacio
da ediçfü) Clementina: «Não obstante n'este reconhecimento das Bíblias se ter empregado não peq~cno trabal~o cm confrontar os codigos manus ..
cnptos hcbraKos e as fontes gregas e os mesmos
commentarios Jos antigos Padres, comtudo n'esta
edici;áo muito divulgada_, assim como de proposito
se mudaram algumas crnsas, assim lambem outras

. devcrem-se mudar~ de proposito foram'
que parecza
deixadas cumo estavam.,. :1
'.'Jem é egrnümente vedado recorrer aos textos
originacs e üs antigas versões, como expressamen1
c1: Levesq1n•, I :_Authenticitt' CI ln erreurs de la Vulgate,
Rei;ue b1b/1q11e, 1895, p. Ct4.'i e seg. Alguns ~hcologos ensinaram que
:1 \' ulgata <leve antepor-se ao texto hebraico ou grego, e que esta
1sempta de todo ? erro; cs1a e:rnggera+·ão piedosa é hoie comn~ummcn:c regertada, e com razao como largamente o mostra
<~ornely, Jntro<l., vol. I, p. 443 e seg., vel Com pen d. p. 11 1 • cf
f'.· Thoma.j, La .Vulgatc et lc Concil.: de Trente Bull;tin de /ilns~
t~tut de _Toulouse ••mars 189~. Critic~ cditi.o Vul_gatae a Protestan~
llbus l+lute ct .llodsn;:ortl~ 1~ Angha parum edita est an. 1 8o5.
~ ,Quamv1s .m hac B.rbllorum rccognitione ín codicibus manuscnpus, h.ebrae1s, grac:.:1squc fon.~ibus, et ipsis veteruq:i Patrum
~ommentarns conferend1s non mcd1ocre stud1um adhibitumfuerit ·
~n hâ~ tame_n pervulgatà lectione, si<:ut nonnulla consulto mutata'.
Jta ettam alia, quac mutanda videbantur. consulto immutata relicta

s~~

.

47 1

IL' u Jedara Leá". XIII (l. ~:.) : c·~em ~omtudo deixam de ter a sua razão as antigas versões que a
antiguidade christã louvou e de que se serviu, principalmente os codigos primitivos. Posto que, pelo
que respeita á substancia das coisas, nas dicçóes
da Vulgata, appareça bem claro o pensamento grego e hebraico, comtudo, se alguma coisa houver ambíguo ou me11os accuradamente cscripto, o exame
da lingua precedente serü proveitoso~ como o persuade S. Agostinhoi>. 1
E assim o thcologo pode empregar l:Om SCIJ;Uram,:a a Vulg<Ha 1...'0mo fonte genuína da revelação
e dl' todos os textos, de cujo uso dogmatico comla11te consta, Jcdusir argumento legitimo: porquanto, a Egreja, que lê este dogma cm tal logar da
Vulgata, por essa rasão ensina o mesmo dogma, e
basta isto para o ahraçarmos, sendo a Egreja infallivel.
Todavia se por ventura se encontrar na Vulgata o texto, que falta no texto original e n'outras
versões, ou se s~~ enl.'.ontrar, mas n'um sentido inteiramente diverso, o argumento d'ellc dedusido,
será na verdade legitimo, mas tradicional e não
saipturis ti<.:o.
T\los togares duvidosos ou menos accurados, a
Vulgata pode elucidar-se ou corrigir-se pelo texto
primitivo ou pelas antigas versões.
65 (D) O Contexto tambem deve ser diligentemente investigado, para melhor se vêr o sentido in1
Ncquc tamen non sua haben<la erit ratio reliquarum versionum, quas christiana l~davit usurpavitque antiquitas, maxime
codicum primigeniorum. Quamvis emm, ad surnmam rei quod spectat, ex dictionihus Vulgatae hebraea et graeca bene eluceat sentcntia1 actamen si quid ambi!fUe. si quid minus accurate inibi elatum s1t, inspectio praecidentis linguae, . suaSGre Augustino, proficiet .
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tentado pelo auctor. Trcs coisas principalmente se
devem ter em vista : a occasz"ão em que faUou o auctor do livro, ou o auctor d'algum discurso referido no livro; <.' o scopo que se propôz: porquanto, achado clle, quer pela mesma Escriptura, quer
por outros documentos, já podemos ;entender muito mais facilmente a mente do auctor; o argumenlo {{era/ que o auctor se J?ropoz tractar, porque deve ser ~aturalmentc regeitada toda a significação
contraria ao argumento geral, ao passo que deve
admittir-se a que é consoante com clle ; assim v.
gr., o que Paulo entenda por Lei e obras da Lei na
Ep. aos Rom. e Gal., facilmente se deduz de toda a
rasão do argumento ; a oração contexta ou o nexo
das ideias e d?s vocabulos entre si e com os preceden~es ou segu1~tcs; este nexo pode ser não só grammatzcal e logrco1 mas tambem psycologico; por
quanto, como mmto bem argumenta Cornely 1 «costuma acontt.·c,~r guc algumas vezes arrebatados por
um affe~to d'alma mais vchemente unamos as coisas que na verdade logicamente não tecrn cohesão
intima ; mas pelos adjunctos do tempo ou do Jogar
ou por semelhança interna ou externa, estão po;
tal arte a~sociados na nossa me.ate, que despertado
llm concc1to, outro surge logo simultaneamente. Ist~ _ t~-~ principalmente Jogar na poesia Iyrica (por
1
. Fieri solet ut vehementiore interdum animi affectu abrepti
ea ~on1ugam_us, .quac. logice 9ui.d~m intime"º'! cohaerent, $ed tem.
ptms ve~ l~c1 ad1unct1s,_ aut s1mtl1tudme externa \'el internâ, in mente ~ostra Ita sunt usoc1ata, ~t uno conceptu c:xcitato alter simul
exc~tetur. Quod. qu1dc~ n:ax1me locum ~aber in poesi Jyricâ (ex
~r. l~ psl!lmas), 1n orauonabus vehcmentabus (ex gr. prophetarum),
111 J~alog1~ etc. Atque huc trl~hi po~c~t . ~ti~n:i n.exus ~lle, qui a nonnulhs ºP!rc11s vocatur atque m vauc1mw 1lhs mvemtur in quibus
eadt'm vuiQne prophetis eventus sum exhibiti, qui tem~rum et locorum spatio ab in_vicem erant sepa~at!. Compend. p. 140; mudamos não poucas coisas do auctor e~m10, e remeuemos o leitor para a sua obra, para mais lr.rga exposição d'estas regras,

ex. nos psalmos), nas orações mais vehementes (por
ex. nos Prophetas), nos dialogos, etc. Pode trazerse tambern para aqui o nexo, qu.e. a~guns chamam
oplico e que se encontra nos vattcm10.s,_ nos quaes
se mostram aos prophetas, na mesma v1sao, os acontecimentos que eram mutuamente separados pelo espaço dos tempos e dos logaresn. Pode egualrnente julgar-se do contexto, se as palavras qll:e
!!tão referidas por um auctor. sag~ado como p:ofendas por outros, são ou não inspiradas ; se sao sómente referidas historicamente, sem alguma approvação, 1.:omo v. gr. as palavras dos ~mig?s d~ Job,
não consta de modo nenhum que se1am inspiradas
e verdadeiras; porém se são appro~ada~ .Pelo auctor sagrado ou pelo proprio Deus, 1mphctta ou explicitamente, podem ser consideradas corno palavra de Deus, como são por ex. as palavras que proferiu Izabel, cheia do Espírito San/o, (Luc. 1, 41 e
scg}
üti. \C) Tambem servl!m bastallll' para ~cs~~
brir o sentido gcnuino os togares parai/elos, isto e,
os textos que, apesar .de encon!rados ~~s o~tr~s
capitulos do mesmo hvro ou noutro h\'r.0 mte1ramente diverso, ensinam a mesma do~1tnna com
as mesmas ou outras palavras, e assim mutuamente se illustram. Porquanto, sendo um e o mesmo o auctor principal da Escriptura, não pode estar em contradicção comsigo proprio~ e, s~ faltou
da mesma coisa cm diversos Jogares, as COlsas. que
appareccm duvidosas n'um logar, devem exphcarse por outras mais claras n'outro. logar.. . .
E assim v. gr. o que Paulo diz da fe JUst1ticante, na Ep. aos Romanos, não pouco se esc!arece com
o que escreve na Ep. aos Gaiatas, a respeito do rnes-
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1uu as!'>umpto, e "t' ...:omplt:tarn ....:orn as crnsa-.: yut>
Thiago esaevc na sua epistola.
E' duplo o parallclismo, das palavras e das coisas, scgun~o se tracta das mesmas palavras ou das
mesm~s coisas ; de maior utilidade é o parallelismo
das c01sas, com tanto que o mesmo, e não sómente
um aq;umcnlo semelhante, se exponha do mesmo
modo e não sómente semelhante. Para descobrir isto_ contribuem muito, quer a leitura assídua das Bihlti.Js, t}llL'r o uso rccto das Gmcordancias. 1
Quando, L·onsidcraJas convcuicntcmcntc todas
as ....:oisas, o texto, o contexto e os logares parallc~
los, o argumento tcn~ sómente força provavcl, ·isto
mcs~11' _se deve L°~111J1Jamente confessar ; porquanto na_o ~ nccessano que cada uma das theses seja
apod1ct1camcnte demonstrada pela Escriptura; e
por ~litro lado, se se apresenta como argumento
convincente, o ~Jlle na v~rdade é sómente provavel,
desde:• lh~olo~w t.:athnhu1 é escarnecida pelos advcrsanos. _67. (d) Deve, linalmentc 1 usar-se- dos Cammenlanos q uc ex prqfesso explicam o teito : cc E se não
pode:t·s, diz Ch1y.ms~lu11110, 3 achar pela assiduidade
da _le1tun~ o que s~ J1z , vac ter com uma pessoa
mars s<1bw, apro_x1ma-te d'uma pessoa mais douta .,. rsto mesmo mn1Ica Leão XIII (1. e.) : ((Por isso
que os estudos das l~iblias tiveram na ' Egre_ia um
certl) progresso ....:ontmuo, deve tambem tributar-se
a sua honra egualmente aos Commentarios d'estes
1

Di7.l·-se que o auctor das Con..:ordancias é o • ·ard uu ·
OI>(,..~
"'
. .ci,goa
~ : ..120.1 .,; pnre c ~ excellente a edição publicada or
Dulnpou, 1 ari~us, 1 _, g '-' !11l11tas ~>urra s ; nem carece de utilid~d e
o Manual das Concorda n c1a ~ puhlicad o pelos PP de R
1
.L
d j
d ·
i> · ··
o•
•
are e1 A Cm:lll ;
· '!~ um ct an s11.s, 1_n :> 1 ~ mt!Ítas outras cdicóes. ·
Ctr. J. Hoga!1, Clerical ,Stud1cs, p. r85- 1 s7 . ·
3
De Lazaro, Conc10 III, 3, ap. Mig11e P. G. XLVllJ, col. 5.
99
'i''
··.
'-''!,.º·

(interpretes catholicos) aos quacs é permittid~ recorrer opportunamentc para refutar os contranos e
para resolver as coisas mais em~araçosas».t E_ tambem, segundo o confessa o Pontrfice, «pode o interprete catholico servir-se algumas vezes dos acatholicos" principalmente quando se tract~ ?os Jogares,
onde rnío estão obsecados pdos prc1lllzos thcolog11.:os
.
Aos c.;ommentarios podem referir-se varios _livros cscriptos sobre archeologia sacra e geo~raph1a,
que Jescrcvem a historia, a região e os costumes,
quer do povo judaico quer d'aquelles que com cite
tiveram relações : pois d'estc modo como que nos
tornamos concidadãos e coevos dos escriptorcs sagrados, e podemos conseguir com mais segurança a
intclligencia das suas obras. Porquanto as mesmas
palavras cm varios povos não suggcrem a mesma
ideia; assim v. gr. orvalho do ceu e chuva são thesouros muito mais preciosos nas regiões aridas d~
Palestina do gue nas noss<lS ; nem a p~lavrn hab1tação entre os semitas st1a a mesma c01sa que casa
entre nós etc.
N'uma palavra, o interprete ponha de pa:tc os
seus proprios conceitos, de maneira q_u~ a c01sa. se
lhe apresente do mesmo modo que to1 concebida
pelo e.;;criptor. 2
•
~
•
1)8. (8 ) Regras catholicas da mterprelaçao. Scn1 Ú~1 ~niam Bibliorum. studia continu.um qu~md a m progressum in Ecclcsià habue nmt, 1storum (cathohcorum m~ e rpretum1 pari ter c omm..:ntariis suus tribuendus est honor, ex qu1bus multa opportune peti liceat ad refellcnda c~ntrari~,_ ad difficiliora ~nodanda .
2
Sobre este ponto podem ler-se .lii.g ouroux, L~ B1bl~ et l~s
L>C:couvertes modemes, S.• ed. 1889; Fillw1! , Atlas d Ar~heolog1_e
bihl ique,- Atla s d'Histoire na turell~ d_e la Bible,-~tla s i;eo~raph1que, Lyon , 1884-89 ; Vi crouroux, D1cuonn. de la. B1ble ; Smith, D1ctionar'y of the Bible; !'Iasti11gs, Drct. of the B1ble, 18~-199 ; A .
Loisy, ob. cit. p. 44·
.
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do a Escriptura um livro não só h
..
no não está · ·
·
umano mas dwz'
SUJ eito sómente á
da historia
· .
· · · mas
s regras
e d a critica
t
b
.
Egreja Isto' em . am emhao magzsterio infa//ive/ da
clarez~ e precislc;trà~ ne~e uma se exp!ica com !Dais
tissimus muitas vezes ci~ada.na Encycltca Provrden(1) Porquanto aqui Leão Xlll ap
_
porque a E, ·
.
rescnta a rasao
a sabe
scnptu.ra precisa de interprete infa/Jive/
r, porque n cita ha muitos m "St .
'
outro la~o admittc sentido mu/tiplo <?N':~;os, e tº~
necessano advertir, que ás difficuÍd d
e pon o .e
tas vezes occorrem
a .es que mm.
·
para entender os 11 'ros
• dos ant1gos
1
' accres··cm
-~
agumasqucs· d
.
vros Sagrados p · . . d.
· ao propnas os 1 1S
· · ois scn o o seu auctor o Es irit
, anto, as suas palavras exprimem
.
. p o
cst<~o mui to acima do alcance e d~UJtas c.01~.s que
rasao humana iiHc> ,: os d.-v.
persp1cac1a da
· e muitas
·
outras coisas ',1 u' . '"', ·li,· . ' . znoç· mv·st
._, erzos
,.
, e n e cs se conteem
.
1.
d isso o S(·111ido litter 1
.... e a em
sentidos, ou para illu:tr~·º~~radona v~rdade outros
co
d
. •
·
gma~ ou para re~ mmen ar os prc..:euos da vida p
~
nao devemos deixar de confessa . or es~a rasao
gradas estão envolvidos n'u . r que os hvr~s samystcriosa d·~ ffi"Jl ·
~a certa obscuridade
.
· •'
~
u
CJra que ningt
d
seu sentido scniio por meio d'al iem po e entrar n.o
ne o caminho. 1
guem que nos ens11)

1

Q

.

110 10
gcnen: animadverti~s
tatt-s causas, quac in quibusvis ·mt" e oport.ct'. ad ceteras difficulocct~rnmt, proprias aliuuas .in 1 '-0 !quoru!TI hbns intelligendis fere
~~rbrs ~u.:rorc S~iriru
~cs ~~ 1 ;:.~ s~crr.~ ~ccedcre. Eorum, enim
'im ac1cmtjU~ rat1onrs longissimc vinc~ ub11c~u~tur, guae humanac
quae cum ilhs continentur alia mult . °.j dzvma ser/. mysteria et
re quadam et rccon<litiore sentem· a' 1 que "?nnunquam ampliomeneutic~e lcges indicare vidcant~~ ~u~'? exprimere littera et her 5
praeterea sensus, vel ad
dogn:iata 1llustranda \'el ad comm d.
tef'.lh~ s~nsus profecto adsciscit
an praec~pta vitae, ipse litre~igros'! quâdam ohscuritate sa~ros i_1!1° re~ dtfl'.itendum non esr
11l11Juo Y1ae duce' ne-~
i'ngred1. po.tsrt.
. ibros mvolv1, ut ad eos' nisi
.....,

s.

oºu

ªJºb

~77

69. Dtpois argumenta que nas coisas de je e de
coslumes, se deve manter aque/le sentido da Escriptura que a Egreja segue e seguiu, e nem n'estas coisas t! licito interpretar a sagrada Escriptura contra
o sentir unanime dos Padres e dos Concilios, principalmente do Tridentino e do Vaticano. 1
D'aqui se segue que se deve seguir a analogia
da fé na interpretação da Escriptura, nem pode acceitar-sc o sentido que <cou faça estar de qualquer
modo entre si discordantes os auctores inspirados,
ou se opponha á doutrina da Egrcja • .
Porquanto, Deus que é o auctor não só dos livros sagrados mas tambem da doutrina de que a
Egrcja é depositaria, não pode estar cm contradicçáo comsigo mesmo. Não deve todavia confundirse a doutrina da fé com as· opiniões dos thcologos,
nem é preciso que a interpretação do texto \:oncordc com os seus systhcmas particulares.
70. (C) Depois determina quando somos obrigados a seguir a interpretação dos Padres, a saber
"todas as vetes que algum testemunho hiblico é por
todos explicado d'um e mesmo modo como pertencente á doutrina de fe ou dos costumes; porquanto do
mesmo seu consenso se vê claramente que assim
o ensinaram os Apostolas segundo a fé catholica 1>.
Para isto requerem-se, por tanto, tres coisas: unanimidade moral,--sobrc coisas de fé ou de costut
Porquanto di.: (cit. Encyci.): «Cujus quidem cctcroru~que
Patrum doctrinam ~vnodus Vaticana amplexa est, quandll Tr1dentinum Je,-retum de divini vcrbi scriptis renovans, hanc illius ment..:m esse declaravit . ut in rebus fidei et morum, ad aedificationem
doctrinac chrístianae pertínentium, is pro vert!l sensu sacrae Sc~i
rturae ha~en.dus sit, quem tenuít ac ~enet Sane!ª .Ma ter. Eccles1a,
cujus est 1ud1care de vero sensu et mterpretauone Scr1pturai:um
sanctarum; atque ideo nemini licere contra hunc sensum, aut en~m
.:ontra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam sacram mterprctari.,. ( l'at. sess. 111 1 cap. li de Revel.; cf. Trident. sess. IV)·
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m~s,-affi.rmação

implícita ou explicita de que a
c01sa de que faliam, pertence á fé. Fóra d'estes casos é grande a auctoridadc dos Padres, mas não é
infallivcl: "Porém a opinião dos Padres deve então ser tida cm grande conta, gozando dles do munus de doutores «quasi privatimi'; por isso que não
só os rccommenda muito a sciencia da doutrina revelada e o conhecimento de muitas coisas uteis, para conhecer os livros apostolicos, mas tambem o
mesmo Deus ajudára com os auxílios mais amplos
Ja sua luz aqucllcs homens insigncs pela santidade
da sua vida e pelo estudo da verdade. Por isso dei'c o interprete estar certo de que é seu dever o seg11ir os seus vcstigios e aproveitar-se dos seus trabalhos com deleitação intclligentc )'· 1
D'aqui se vê que a liberdade dos exegetas moJernos mio se restrintçc com a interpretação dos
Padres, nas (jllesl<H~s scientifo::as que se agitam do
nossc> tempo, por quanto a respeito d'ellas não.concordam a maior porte das vezes, nem elles enun-.
ciam a sua opinião como de fé 2•
7 r . (•) Accrcsccnta uma dupla regra, uma sohre o sentido propriu que devi! ser mantido, a não
obstar necessidade ou rasão grave 3, a outra sobre
EorumJcm _vcro l'atrum scntc ntia tunc ctiam rn ~ gni aestimanda cst, quum h1scc dc r chus muncre do..:torum quasi privatim
lungnntur: qt_Jtppc quos, non modo ~cicntia 1·cvelatae doctrinae i:t .
multarum no1111a rcrum, ad apostoltcos llhros cognoscendos utlltum, ~· al~e com~e.nd~t, verum Deus 1psc, viros sanctimonià vitae
d ':entaus stud10 10:;1gncs, amplioribus luminis sui praesidiis adjuvent. Quar~ mterpres suum esse no_verit. eorum ·et vestigia revert!11ter pe:·seq111 r:t lab_orzbus frui 111tell11:1mt1 delectii.
. • Cf._ pub1111 Rcview, o..:t. 1895, rr . 281 t: seg.; Vigo11rou:r,
M~langes b1hhq~cs, La Cosmogonic ·des Peres; 2" ed : 1889; Duilhe dt~ St . Pro1et, Apolojo:ie scientifiquc, 2 • ed . 1885 , p. 87 ;. P .
Brz~cker,_ Quc~!1ons accuelles, p. 140 e seg.; S cie11ce catlwlique,
abril, maio 189.•.
1 l'\ini:;ucm duvida tJUc o sentido metaphorico se encontra
mais facilmenk entre os ilUt<)res ori1.·ntac s do que entre os ocá1

sentido. allcgorico 1 que não devemo~ despresa~,
fundando-se no litteral e .apoiando-se na auctondaJc de muitos: «Nem por isso julgue que lhe fica
ohstruido o caminho para proceder üvante, quando houver justo motivo, investigando e exp_ondo,
comtanto que cumpra rcligiosam~nte o preceito sabiamente proposto por S. ~~gostmho, a ~abe~, que
de modo nenhum se deve atastar do sentido httcr~l
e obvio, a não ser que a rasáo o prohiba ou a neccss1Jadc 0 ohri"ue
a deixai-o . . . Aümtclle-sc
tambcm
de
!">
•
.•
mio fazer rHHl(O (<.ISO J'aqucl)as COISí.IS que toram
transladadas pelos mesmos Padres para sentença
al/e(rorica ou semelhante, principalmente quando
jlue~n do littera~, e são ªP'?i<Jdas na auctoridadc de
muitos" •. Contmua o Pont1ficc, cxhortando os thc~
logos a usarem frequentes veze~ da Escriptu.ra e a imitarem os Padn:s que se appllcaram a affirmur e a
estabelecer as -verdades da fé principalmente pc las
Letras divinas: ,, E' muito principalmente pura ~e
scjar e até é nccessario, que o us_o ~a _mesma Escriptura divina influa cm toda a d1sc1phna da- theologia e seja como que a sua· alma »-:? .
.
Para a Escriptura ser a alma da theologzi..r, deve

0

Jct;~,~-c<r~r i~so d ev e evitar ·sc a cxaflgeração <los qu~ regeit~m

este a não ser que st:ja ,1bsol11ta111<•11tc 11nposs1vcl adm1tt1r o senu<lo
noprio, pois basta uma rasão i;ra.ve que possa desc?bnr- st: .. r _d o
~ontexto e pdas circumstancias; Sobre este ponto cf. P . H,-11cker,
r:tudes Rel1gie11s1·s, no. <l ec-. 1tí9<~..
. _
1 Neque idc'.l ta_mc.n v1~1m s1h1 putct ohstructam, q~ommus ,
ubi justa causa aqtu_cn.t,_ 11~qu1rcndo ct. cxpon~ndo vel ulu '.1· ~rocc
d·it modo prnccepuoru 1lh, ab Augusuno ~ap1entcr propos1ta.e,. reliSi~st: obsequatu_r,_videlicet a litterali et veluti obv~o sens~ m1mm~
Jiscen,lendum, ms1 qua C!fm vel _rauo ten~rc proh_1heat, \ el nec~~
sit;:is cogat dimittere . .. Laveat 1Jem ne ilia ncBhgat quae ab c1sdcm Patribu!. ad •1llegoricam similemve sentenuam tram;J~1ta sunt,
ma xi me quum e.t- litterari descr.mdant et mriltorum auctontate fulci.mtur .
.
.
.
·
i
lllud auH:m max1me optab1~e est ct necess~nu~, ut e1~s,1cm di1·inac S..:ripturacs _usus _m umvcrsam theologrnc influat d1sc ipiim1m ej1mzw:: prope s1d .1111111:1 .
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insistir-se mais nos argumentos bíblicos do que ordinariamente se faz nos · Compendios de theologia, 1
e, ao menos quanto ás principaes theses, mostrar
como as primeiras sementes dos dogmas espalhadas no Velho Testamenh>, cresceram successivamente e foram mais plenamente reveladas no Novo Testamento, e expostos e illustrados pelos Padres n'um estylo mais diffuso e com Vi!rias analogias e comparações, finalmente foram definidos pela Egreja sob fórma mais sdentifica !.
72 . Scholio. Se se estabelecer comparação entre a Escriptura e Tradicção, deve dizer-se, primeiro que tudo, que uma e outra é palavra de Deus,
que uma e outra e i11jaL/ivel e que devem ser ac~citas com cgual atfecto de piedade e reverencia.
Porém a Escriptura é, sob certo respeito, mais
excdlente do que a Tradicção, em quanto que não
só contem a revelação, como a mesma tradicçáo,
mas tambem é conservada e transmittida nos est
Coru rasão pois Maldonado (1534-t581), que por muito
tempo se applicou ao estudo da theologia e da Escr1ptura, no dis·
curso que tez aos candidatos dt: theologia, a 9 de outubro de 1;71,
inculcil a necessidade Jos estudos biblicos para o progr~sso na
thcologia : «Ürationem divinarum littcrarum Jectio sequi debet .
Nam, cum Scriptura S . omnis theologiae fons sit et uberrimum
~eminarium, undc melus nostra omnia ct matutina et pomeridiana
studia quam ex cjus locupletissimis thesauris incohentur ? Ego
quidcm eos qui praetermissis Litteris sacris, ncscio quibus in li·
bris omnem vim ingcnii sui seque ipsos consumunt, theologos esse no11judico; qu1 vero t:t minorem temporis partem et postremam davinis Litteris impendunt, nominentur sane theologi si volunt, certc imprudentes ac praeposteros tbelogos appellabo. Qui
mcum consilium sequi volent ii primam peractis precibus horam
temporis matutinis m lehendo N. Testamento collacabuot ; primam vero pomeridiadum in Veteri .. . (De ratione studendi theologíae, Opera varia theo\., t. III, p. 26-27 ed. Paris, 1677).
~ Encontrarás exemplos d'este methodo no nosso Comp.
de Theol . dog111. especial, qlJanto o permittem os limites do Compendio; cf. V . ~r. De D~o Trino, n. 2'1 e seg., de ve,.bo [11carna10, cap. l da Divindade do.: Christo.
·

cr:ipt.?~ divinamente iuspiradus, ao passo yuc a trad~~çao oral e sómente preservada pclaassistenciadivrna .

. Por.e~, s?b uutros respeitos, a Tradicçáo é superior ~· Escnptura, ~ saber, pel? sua antiguidade,
tendo sido ~ rcvcla~ao dada, primeiro, oralmente,
do que cons1t:?nada nos cscriptos, quer aos judeus
que~ .~:>s chr~stáos ;_ pcl~ amplitude, abraçando ~
1radtL1.,..~<~ muito 111<.lls coisas Jo lfllC a Esaipturn.
pela 11t1t1dadc ~ 111.:cessidadc, pois a tradicção pód:
hast~1r s~·m a l<..scnptur;.1, ao passo 1.1uc a inspiraç;ío
da J·,sa1ptura, o ~"<111011 c o seu verdadeiro sentido,
ao menos cm 1~H11tos logan:s, não pódcm determinar-se,
e mtcunilmcnte
· .•-,
> . 1.·crt<l
.
"
, sem a 'J'ra l Jº1L\<
O.
r orem abrnç<~ndo uma e outra, temos uma dupla fonte thcol.ogK~ 1 01~dc podemos ir haurir todos
os dog~li.l:. "I'.- assim, irmãos, estac firmes, e segui
as tradteçocs que aprendestes, quer pelo discurso
quer pela nossa epistola•,, (II Thcss., II, 14).
'
Art · 111 Das Fontes subsidiarias
Depoi_s. do . yu; fica dito das fontes proprias, a
saber, a 1 rn<l_Kçao e a Escriptura, é preciso. dizer alguma co1s~ das Fontes subsidiarias, com que
a:-. vcr,d ades da te, senão pódcm provar-se, ao men1~s p~19cm coordenar-se, illustrar-sc e defender-se
sc1cnt1hcamentc. São tr<.:s as suas fontes princiiia ·. ·
n

1•

~1

/

'/

pm

I .

<~supma; :J .'' ,1s scic11cias 11i1t11raes; :{:"a

torza profana .
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I. Do uso da philoaophia na theologia

1

7'.~. 1. A philosophia distingue-se, na verdade,
da thcologia, já cm rasão do objecto, que versa sobre verdades da ordem natural, crnquanto qnc esta attingc primariamente as verdades sobrenaturaes
e os mvstcrios da fé· JÜ 1:m rasáo do seu vrfocinio
·'
'
"
r
'
porque a philosophia sómente se apoia na luz da
rasão, cm lJllanto que a thcologia usa da rcvcla~ão.
Comtudo, a philusuplrza t; 11/i/ ao theologo, e fomecelhe muitos arg11me11tus.
(Ai Isto mesmo tinha-o entendido Paulo, poryuanto, discursando cm prcscn~a dos Athenienscs
sobre o Deus dcsamhcc:ido, emprega argumento:-.
philosophkus, e allcg<i ao mesmo tempo a auctoridadc d'um dos gentios, poetas e philosophos ';
n'outro logar cita outros auctorcs 3 ; mas principalmente expõe muitas vczcs nas Epistolas não só a
doutrina de Fé, mas argumenta d'um modo philosophico; v. gr. LJUando prova que a cxistcncia de
Ocus c os seus attributos püdem ser entendidos
pelas 1.·oisas guc foram feitas i, ou que os gentios
tecm a lei natural cs1.-ripta nos seus corações 3 ; ou
0

0

1
J/. C.uws, cili . .:i: ., lili. IX, e. 1 e se~; De Grvot, q .
:\X, a . '.!.e sei:: ; Berthic•!·· o~ . dt .. 11 . .'>2'2 <: sei;.; praesertim vcro Lco .\///, Ency.:J .. l:lerm /'.1tr1s, -t Au.: . 187!!, apud Acta l..eonis XIII, c<l. lksdéc, vol. J, p. q:.i e scH.; .:f. l>adolle. L'G~uvrc Doctrinale de Léon XIII, l.von, 1XR7, p . 1~ e seg: J. Ho{{an, Clerical
studies, J>hilosophy, p. · 21 e sei{ .
'
z «Sicut et qui<lam ,.estrorum poetarum aixerunt; ipsius
cnim ct genus sumus• (Act . XVII, :i8). f>or isso tambem S. Jeronymo, ( cp. ad Magnum) escreve : «Huctor christiani exercitus
Paulus et orator invictus, pro Christo causam agens, etiam ins·
criptionem fortuitam arte torquet in ar~umentum lidei ; didicerat
emm a vero David extorquerc de mambus hostium gladium, et
Golia;h súperhissin;i ,c,aput rroprio lllU(ronc tPJncare.. /Cor.X\· ,_,_,:flitl.1~
1
Rom . 1, :.m.
·
Ro111 . li, 1.+.

que a justifü.:ação é gratu~t~ 1; ou q~c a presdestinação não repugna ::1 aos d1vmos attnbutos, ou que
deve admittir-se a resurreiçáo dos corpos 3 .
(8) Nem d'outro modo ditferentc fallal!l os Padres 4; porquanto Jcrony1!10 rccommcnd~ msta.nt~
mcntc um tal modo de disputar a Quad1 ato, d1~c1pulos dos Apostolas~ a Jusli~w, a Ireneo e a n~u1to~
outros 5 • Gregório Ncocesanen:.c louva a Ongenes
por se servir de 1nuitas asscrs~cs cngcnhosarnc1~t~
colhidas das opiniúes dos pagaos, l..'.onvcrtcndo-a_s,
·om singular habilidade, cm dcfcza da sabedoria
~·hristü e cm destruil,'.áo da rnpcrstiçáo 6 •
•
Hcalmcntc os Apologistas, tendo ú s~a trente
.\·. Justino, foram procurar argumentos i.l sabedoria hum<111a~ por meio dos quacs Jcmnnst_ra~am que
se dc•:ia adorar um só Deus cxl'.cllcnt1ss1mo _cm
todo 0 gcncro dc perfeições; qu~ todas as ~01sas
tiradas do nada por virtude ommpotcntc, sao reguladas pela sua sahcdoria e que cada ~ma d'cllas
se dirige e se move para seus fins propnos.
.
Os Controversistas, seguindo o c~ernplo de lre.11eo, cxpliu1m i.IS ori~ens das heresias e d~ q~aes
das fontes dos philosophos emanaram, e nau so <b
rdutam pela aL11.:toridaJc, ma:. lambem pela ra:.áo. Nos scu1los seguintes, porém, o~ Pad.rcs, _quer
( lrcgos quer Latinos, (ultiv~m a artcd1_alcd11.;a, _1llustram os nwstcrios com ninas analogias e mo~-.tram
1..'.0m todo ~ cuidado a harmonia entre a rasao, e a
fé. Entre cllcs brilha A!(oslinlw, o qual, dotado d um
1

Ili, :.:O <: >C,S ·
Rom. IX, 14-33.

J\.0111.

l Cor. XV, 12 e sei;: .
Aqui resumimos em palavras h_r'.'ves o ~ue excellenfemen t·c .::xpõe Lc:fo Xlll, Encycl . c1t . PP · '.I~. 1oo e sei:.
l

i

~.
•
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engenho poderoso, e p_lcnamcntc saturado Jas dis(iplinas sagradas e profanas~ combateu todos os erros do seu tempo com fé summa, e com egual doutrina e póz em segurança os fundamentos e firmeza da sciencia humana.
".'J'cstc importantissimo serviço sobresahiram os
1:,scolaslicos, tendo por chefes e guias S. Thomar e S. Boaventura, que emprchenderam a obra
estupenda de amontoar com diligencia as sementes fecundas da Joutrina, espalhadas nas obras
volumosíssimas dos Santos Padres e as reuniram
\.·orno que n'um s/1 lngar, unindo entre si com vinn1lo cstrl'itissimo a se iene ia humana e a divina; o
que, na vcrJack, nãn poderia fazer se usassem d\1ma philosophia dctkicntc e imperfeita on supcrfi-

dal.
74. 2.º Para melhor se entender o uso da philosophia nas matcrias thcologicas, @xporcmos brc, ·cmcntc o que excellcntcmcntc ensinou Leão XIII

(l. e. p. 93 e scg. ).
Primeiro que tudo não deve attribuir-se tamanha força á philosophia humana gue se julgue á
altura de Jcstruir omnimodamentc todos os erros;
porquanto, l:OmO CI exporemos n'oulro logar, e dupla .1 ordem dQ conhecimento e inteiramente distinLta, a saber: a natural e a sobrenatural, e temos
myste1·ios de /e que a raúio~ ainda mesmo bem cultivada, nem pode entender nem sequer ao menos
demonstrar diredamcntc; por isso deve esperar-se
"principulmcntc da virt11de qmnipotente e auxilio
de Deus ~uc as mente::-. Jus homens~ tiradas as trevas dos crros 1 cáhiam cm si'> . 1
1
,\h nmnipotrnt_i r~ti ~~ 1mum virtutr
( f:rndum "''• 111 mnrwh11m nirnt c ~-. :.11hl.lf1 '

et auxilio Dei ex~re
e nnrnm tl'!'ld'ri :., re-

Comt11Jn nií11 Jc \·cm Jespresar-se os auxilios
naturae• que a razão humana faculta .
(A) A philosophia convenientemente cultivada
ab~·c o caminho para a verdadeira fé e prepara os
ammos para receber a revelação.
A fé suppól.' tres coisas, a saber: a cxistcncia e
a vcr<11.:idadc Jc Deus, a necessidade d'uma rcligiáo1 assim como a verdade da religião christã e
d~ Egreja. i.:atholka. E na verdade, a philosophia
nélo contnhuc pouco para o demonstrar.
i,I) ~;: na ~·c rdadc, a razão prova invcncivelmcnte a cx1sl\.'ncia e a veracidade Jc Deus : "Porquanto pela grandeza d~ cspccic e da creaturu poderá
chegar-se ao conhcc1mento do seu Creadorn . 1 Moslrn nlém d'isto que Dl'11s as excede singularmente
p~ln ~: umulo dl' Iodas as pcrfcÍl,'.<)cs, pela sua inli11~ ta sabedoria\.' justiça, e por isso mesmo que não
so e: vcraz, mas que não pode enganar-se nem enganar: donde se segue que a razão humana deve
prestar fé pleníssima á palavra de Deus .
(b) Do mesmo modo tambem das relações entre Deus. e o homem,. ~e deduz philosophicamcntc
a ncccss1dadc da rchg1ão, já para cumprimirmos
os nossos deveres. p~ra com a primeira causa, jú
J'<lf'a podl'rmos att111g1r o nosso fim (Da Vi'rdadei- ·
r.z Rclig. n . ~~ e scg.).
·
. . \C) Tambem a yhilosophia demonstra a possib1lidadt' e 11t.· ccss1dadc moral da rc\'cla~áo, e ao
mt.'smo lcn:ipo determina. os signaes por onde pode .dcscobnr-se a ,·erdade1ra revelação. Dcdara Jcpo1-; que a dolltrina cvangelica brilhara logo desde
n sua origem l.:'.om signaes admiraveis, como argumc1~to~-~crtos da verdade certa, e por isso mcs-

~ipis.-;mt.

1

A magnitudinc ~ni~ speciei et creatur:lt' .:ognoscihiliter

potcm Creat9r horuru v1der1. Sap . Xlll, S.
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mo ~n~lo..; o~ que 1.:rêt·1~1 nn E\·angdho su1e1tam n
Jl_uzo.? nao tcmcranmnente, mas por um obse'-tt11n 111te1rnrrn.•11te racio11aL ü auctoridade divina;
prova tamhcm que se í.h.•vL· acceitar a auctoridadc
d~ EAreja_, cm ra~ã? da _sua a?miravel propaga'>t'l~

.;r10,

santidade eximia e tccund1dadc incxhaurivel

cm todos os Jogares, cm razão da unidade catholiL·a e estahilidadc invencível.
7 5. f.B'i A philosophia otferccc cgualmentc ::í
1hcologi<1 '1 11al11n'íª e n c11 "'enlin d~ 1'erdadeira
. . Jl
t">
sc1e11c1a . nrqtw1110, para <l "ciL•111.:ia tre..;; ..:oisas st·
Lkscjam principnlmcntc: l'<>ndusôes Jcrivadas do . .
proprios princípios, ligadas entre si por um nexo
apto. confirmadas por argumentos invencíveis. E
na verdade parn isto contribue muito a philosophia:
(1) (;uiados pela logica, comparamos as verdades da fé, q.ue1: c_om outras verdades reveladas, quer
com r~s pnnl..'.1p1_os naturacs, e d'csta comparação
dc-dus1mns_ lng1camcnte muitas conclusões que
alarg~m nao pouco o campo da thcologia.
(t) Pnrém coordenamos scientifi.camente estas
CtHKh1s~cs, com o auxilio, quer da Logica, quer da
Ontologw, para l}llC cada uma d'cllas,conveniente'"!lentc dispostas nos seus logares, sejam entre si
lrgadas com um nexo apto .
(C) Podemos, finalmente, provar estas verdades
nã~ só pela raz~o, mas lambem pela auctoridade,
gmados pela ph1losophia que ensina as regras para
expor o~ argumentos em toda a fon;a. E até mesmo, apesar de não podermos comprchender e demonstrar naturalmente os mysterios da fé, podemos d'cllcs conseguir uma intelligencia mais accurada e fccun?a, já pela an_alogia das coisas que nalllralmcnte s1 conhecem, Já pelo nexo dos mesmos

mystcrios entre si e com o fim ultimo do hom<>m .
Por isso, '>Cm o estudo da philosophia, nem se po-'
de ser um verdadeiro thcologo ; assim v. gr. o
mysterio da SS . Trindade não pode entender-se
sem cuidadosamente se examinarem as noções de
esscncia, de substancia, de unidade e de personalidade; o mesmo diz do mystcrio da Encarnação,
que suppõc, além d'isso, conhecimento da psycolo~
~ia; da Eucharistia que involvc egualmcnte às no1,·ücs de espccic, suhstancia e <H.Xidente etc.
Porém a thcnlogia moral não pode aprender-se
scicntificamcntl' sem (onhe..:imcnto da phsv..:ologi;1
1
·
l' da cthica natural.
76. (C) Pt·rtencc linalmentc ás disciplinas philc >~nphicas •> dt;,le11der rdigiosamenle as verdades
divinamente reveladas contra os adversarios.
Porqn<mto, assim como os inimigos do nome <.:atholico reccorrem muitas vezes á razão philosophi~ a para Lmcontrarcm os argumentos para ..:ombatercm a rdigiáo, assim os thcologos de\'em ir pro1.:urnr muitos argumentos á philosophia, ...:om que possam defender os dogmas revelados; o qut~ poJc fazer-se Jc Jnis modos, isto <\ mostrando que as coisas 1.1uc a cllcs se oppr>cm, ou são falsas ou pelo mc110:-; nfto são 11L't..:cssaria~; pois, como diz S . Thoma~,t
"assim como aqucllas verdades que são de fé, não
podem pnwar-sc demonstrativamente, assim algumas coisas l..'.ontrarias a estas não púdc provar-se
Jcmonstrativamcntc que são falsas; mas póde demonstrar-se que 11áo são ncccssarias• .
77. 3. 0 Porém para que a philosophin possa prô-

.• C:fr. Hogm1, 1. e. ~- 23-2;

!S1c11t eo quae fid~1 sum, non pos;;unt demonstrativt' prohari; !ta qrutedam contraria his non possunt demonstrative ostendi
~~s.e falsa; sed pote;;t ostendi non esse L':l nece~sarin . ln Aoet ., de
1nn . 'l · li, a. :1.
.
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dllsir estes fructos preciosos, não ·ouse prescrutar
.. coisas mais altas nem negar as verdades de ordem
-.obre natural 4uc a razão não pode alcançar ou me-dil-as por virtudes própria._, mas aú·eite-as com fé
plL'rnt e hnmildé.
Por isso mesmo deve c11ltivar-sc principalmente a philosophin christá, 1.:ujas sementes já se encontram nos Padres, e tiveram a sua evolt11,:áo ple1w nos Doutorl·s Escolasti1..·os, principalmente cm
S. 'nwma\; pnrtpmnto "de tudo o que os philoo;ophos paKáos disscrnm com verdade ou prudentemente disputaram 1 ou os Padres e Doutores da
Egrcja, e os varões summ<;>s que antes d'c!le florcceram, não só de tudo isso teve conhecimento
pleno mris o auµmentou, o aperfeiçoou, o dispôz
com uma tão hrilhan t<.' pt'rspicacia de formas, com
uma rasfto tão accurada de discorrer e com tamanha propriedade de palnvras, que parece que deixou aos vindouros a faculdade de o imitar, tirando-lhe o poder de o superar,,. 1 E com tudo não deve ser inteiramente dcsprczada a philosophia modcrnn, a qual cm muitas coisas , principalmente nas
matcrias ps~·cnlogicas 1 cosmologicas e sociologicas,
ampliou as doutrinas dos Escolasticos e as accomllH1dou :-ins costumes hodiernos ; porquanto assim
,.1)1110 o Doutor An~elico aprendeu os systhemas
1 • ~uidquid vcr·erc dictum :iu.:t aut prndenter ,hsput.~tum a
philo,ophis ethnicorum, ab Ecclcs1ae Patnhus et. Doctorihus, .ª
snmmi-; viris '-!Ui ante ipsum tlorucrunt, nem modo 1llc. p~mtus _d1~novit, '>e:! au~it, pcrfe.:it,diges~it t:_im lu~·11lcntâ pcrsp1c~1tate tormarum tam aCl'llr:lt•i Ji<>sercml1 rat1rrnc, l'T t~nta propnetatE" sermoni!>, ~1t fon1ltatem imitan<li poste-ri' rc'liquisse, superandi pote~·
latem ademissc viJc::ilur. /.eo X li/, Litterac Apostolicae de S.
Thoma Aq. Patrono studiorum, ·I Aui-;. 18Ro. Por isso deve est~1dar
11 phitosophia o que quizer tirar proveito rlos. e~tudos th_eolog1cos,

ahás nem sequ<.:r c11tendcr;·1 as_ obra~ que foram . escripta~ pela
maior parte do·; the11]0~0-; . Ctr . ./. Hogm1. <:li<>r1tal ~tud1es, I"'.
Frt 1~fl°1.

philos< 1phÍ~OS do SCll tçmpo, OS Corrigiu C adaptou
{I theologia, assim tambem o-> theologo.s moderno'>
Jcvcm .:ultivar as disciplinas philosoph1cas do nossn tempo para corrigirem tudo o que n'cllas acharem de falso, e ac(ommodarem o que acharem de
Ycrdadciro a polir a doutrina da fé ; porquanto, como diz /.eão X Ili, "declaramos que de\'cmos rcl'ehcr de h1iamcntc e (Om animo agradecido tudo
o '-llll' sabiamente foi dito, tudo o que ft>r util, .seja quem f('>r que o tenha cncontrndo ou cxco~lta
do ... 1
DcYcm, (OmtuJo, evitar-se especialmente Jois
vicios, scg1~n<lo o adverte c_ano. ~ lhn é qu~ não te11ha111os as coisas desc011heczdas por co11hec1das e as

i11 certas por certas; dcYe primeiramente hav.er

cm~

tdla de se não ligarem os do~mas theolog1cos as
opinié1es incertas, Jc m;mcira que, regritadas csta.s,
parece que perigam os mesmos dogmas. () sab.10
pode ahraçar as ;.:oisas que são pnrn cllc provavc1>
mas ao mesmo tempo não cxprobre com arrogancia
as que se propúcm contra a sua opini~o7 ~ncm prohiha os outros de ahra~arem outrn opmiao e outro
modo di1fcrcntc dr exp<>r os dogmas.
< )utro vicio 0 o applicarem-se alguns com Jemasiado trnhalho ús -.'.oisas obscuras e ditficeis e
11üo ne ..·essarias. Pois o ~lle importa exa~inar estas ou semelhantes 4ucst6es: "Pode Deus fazer a
malt.'ria sem forma, pode fazer muitos anjos da
mesma espccic, dividir o continuo c1~1.todas as suas
partes, separar a rclaçüo do s_cu s111c1to, e outra~
coisas muito mais inutcis que nem convem nem e
· , · ·I·~·tlicimus libcmi gra toque anin:io c_xcipicn<l':lm e_sse 1.1uiJ'lui,j sanient~r dictum, quidquiJ lltiliter luc.nt a lqur~pia~
atq11e c xcogitatum. Encycl. .F.ter111 Pa~ns, ec . e5c t·e, p .
. ···
IJ11<>d q;.-e~i(· de c:ar:it .l. _Hogmi, oh. ctt. P: J~1 e.seg.
·· lle 1.oci~ theol, hb .\: , e ;.- , p. 55·.• ed. M1gn~-
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dc(.'ente escre\·el-a-;, para que o s que por vc·ntur::i
IGrem isto, julguem, pelo engenho de alguns: todos
os auctorcs da escola,,? 1
, om.ittidas, por tanto, cuidadosamente as questocs ociosas e suhtís, tractc o theologo de expôr os
cr~os modernos e de refutai-os,~ e converter em pro\'e1to e uso seu, tudo o que encontrar de verdade
no.s sl'us advcrsarios.

Ir. Do

'.lS::.

das scienclae naturees na
theolo~ie. :i

. Entre as sl.'!l'llcias rwniracs ha trcs 4uc são prinupalmcnk utc1s ao thcologo, pordisi..:orrerem sobre
matcrias '-)llc ll'cm t:onncxão com a theologia : a
!<"C?logia yuc tem i..:onncxáo mm a origem e antigu1d.ade do mundo, a biologia emquanto descreve
a ongcm, a .evolução e a natureza da vida, a antlwopologia l)lll· <lis1.:01Tl' especialmente sobre todas
as i.:oisas yuc Sl' referem ao homem .
78 . 1 ." ()uc as sciencias 11at11raes aprol'eitam ao
1 ~um lku ,; 1ll:1t~riam pr>'si t fac.:re sin.: f1J1·111à, num plllf~S
an~clcs ~Jtisdcm spenc1 condcrc, num conrinuum in omncs omnc,;
~uas parte< di v_
i Jcrc, 1111m r,·lationcm a suo subjc>cto separare, alias ··

~11 e multo_va111orc·" ljll_<b .'..:ri~>cn: hi ,· ne.: lihet, n.: .: de..:et, i1e qui

in hunc lnrtc lncun: 111.:11knnt~ (·~ q110-n1mdnm ingcnio omnes
s .:hola~ aucton:s ;l'sttment ! Assim Grn11s, 1. e . p. 553, onde tanibcm '~•z.: «Q~1ae e~o etlam, c1m1 nc.: cssem ingcnio nimis tardo,

ne~ h1s mt~ll1~enJ1s parnm tc>mporis ct diligentiac adhibuissem,
ammo vcl mformarc non poter:-im . P11de,.et me dicel"e non i11telligere, ~~i ÍPf.i int.elligt;rent, qm /i,1e1· t.n iet.11"11111 ...
. .
· «S1 <JUl<I cnun est a Do.:tor1h11s Scholasticis vc1 nimià sub llht:itt: quaesJtun~ , ~·e! pa.rnm co~siJ e.ratc traditum, ;;i quid cum
t>xplorat1s posteriori~ acn ~octr101~ mmus coh~eren~, \'el denique,
quoquo mo~lo_ non prohabtle, ,,! nullo pacto m ammo e~t acrnti
nMtrac ad 1m1~:indum rroponi .• l.eo XIII 1. e. p. 1 11.
1 . Re1·t/11er, oh. cu. n. 5'! 7 e scg.; be Groot. q. XVIII a. 3:
F. D111!~11· d1• Saint ~r~Jjet , i\pologie scientilique, lntroduc~., .:-.
l~I, p . .)_, e ~ eg. et ahh1 pass1m ; Re11scJ1., Rihcl und Natnr, opus gal !1ce et a1_1 ghce versum; ./. Hogan, oh. cll. p. 22 0;
de Kirwmr. l .a
fhéolog1l· et !:1 Svnthi:s(' dcs S cienC"es, Louvairi, 189'i.

r..

the(J/ot;" · 1.'.0nsta principalmente pelo cx.c:mplo dos
Padres, ~ne
.:ultivariun l. d'ellas usaram na ex ·
p11sil,:ão das Esi..:ripturas e para confirmar as ver,·crdades da fé ; assim, entre outros, Clemente Alexandrino, Origcnes e os Doutores que tentaram explirnr a Comogonia Mosayca nas homilias de Hexaemermz. ou nos Commentarios sobre o Gencsis,
assim i..:01~10 tambcm pelo exemplo dos Escholaslicos que, nn Eda<lc .\'kdia, preservaram as sciencias
naturacs sob 11 nome de Artes e tamhem as cultivarnm: entre l·stes, Alberto !vlagno, S. Thonrnz l'
nutrns prinL"ipcs dos Esi..:olasticos não se entregaram por tal modo <Í l.'.<mtempla~ão da philosophia,
qul: não contribuisscm tamhcm com muito trahalho para L"onhcL"crem a~ scicndas naturaes e até
mesmo ha não poucas i..:oisas, n'cste gcnero, que
disseram e souberam, que os módcrnos mestres approvam e confessam que são consoantes com a
verdade i•. 1
lkalmcntc, pelo c,;tudo cfcstns opiniôcs apurnm-st· nito pnu ..:o as fa(nklu<lcs e a fon;a do entendimento, jú pela observação attcntu e assidua
dos phenomcnos, jü pelo habito de comparar varios fados e de, pelos seus effcilos, subir •Í ..·aus;1

ª"

1.1ue os produziu.
Além d'isto, o thcologo pode muitas vezes confirmar, com o emprego legitimo das si..:icncias, ai~
guns dogmas de fé, v. gr. a acação da matcria, a
prO\·idcncia de Deus~ até mesmo nas coisas minimas, a nci.:essidadc da intervenção divina, quant()
{t or.igem da vida, á unidade da espccie humana e
.

..

t

Non ita se .:ontcmplationi philosophiac d<!didcrunt, ut non

~liam multum operae in naturalium rerum cognitione_collocârint :

imo non pauca sunt in ho..: genere ~icta eorum et s_cua, quae recentes magisrri prohcnt , et cum verllate congruere lateantur. Lt'11
X/11, Encvd . .t :tenii p , ,tris. p. 1 16 1 ed. Desclée .
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outras t:oisas stmclhantcs, como Jircmos prinópalrnente no Tr. de Deus Creador
Algumas vezes tambem os dogmas podem iilustrar-sc i.:om comparaçóes e analogias, tiradas
d'estas disciplinas: assim, v. gr., o que se ensina
cm Riolngia a respeito da vida natural, approveita
não pmtc~> para polir a doutrina sohrc a vida da

graça.
Mas aproveita maximamente para defender as
doutrinas de fé (ontrn os ataques dos physicos:
porqunnto, indo pro(urar tís s(icncias muitas e nada dcsprczivcis ditfü.:uldades para combater os dogmas catholicos, é ncccssario repellir as setas dos
adversarios, quanto f1)r possível, com argumentos
scie11t{ficos; porquanto o~ argumentos meramente
theologi~.:os s<io muitas vezes desprezados pelos ad,·crsanos.
7~1· :!. ·• Porém para o theologo usar rcctan~cntc
das sL·ic1K·ias natnraL·s~ deve attendcr ao seguinte :
\8) Nas (oisas que não teem conncxão com os
dogmas catholicos, as scicncias naturaes podem
usar dos seus proprios princípios e do proprio methndo, como abertamente o ensina o Traticano. Por
isso sl' alguma verdade ti n~r sido \'~rdadeiramentc
\lcmothtr..ida pdos physil.'.os, , .. gr. a rotundidade
da tcrrn, a sua mnhilidmk uu maxima antiguidade,
o theologo niío pode rcgeital-a soh pretexto de qul'.
se oppôc {a Escriptura; 1 porque, corno dissemos
1

t<:~ta

ql1e n.:ciJit

rt'i;ra c11sinou -a

Olllit:i -. \'1."Zl'S

Agostí11ho : «Plerum-

ut nliquid Je tcrd, Je .:o,•lu, de cctt:ris mundi huju-;

~lementis ... ctinm non ..-hristianus ita novcrit, ut certissimâ rationc \'(.') expl'ri(.'ntià tene:it . Turpe e~t aL.;tem mmis et perniciosum
u..:: mnxime .:n vendum, llt Christiam1m 'Jc his rebu,; quasi secunclnm christianas littera' loqucntcm it:i delirare quilibet infidclis audiat, ur, 1111emadrnodum dkitur, toto coelo errare conspiciens, ri :sum tener.- vix po,sit ... (Dt' <lcne~i ad litreram, lih . 1, e. 1y; cf. lib.

II , e y)

THEOLOfüCA~

acimu, a Es...::riptura não falla sóentiti~amentc de
coisas scientificas, mas: ao menos, a maior parte das
vezes, segulldo as coisas que apparecem.
E até mesmo se a hypothese scicntifica fôr verdadeiramente provavel, não deve combatei-a com
argumentos biblicos, para não expór inutilmt!nte a
fé á irrisão dos infieis; 1 porém se não agrada aos
theologos, rc~citc-sc sómente pelas ra~ões scientitlcas.
(D) Porém nas l.'.oisas que leem (Onncx<.fo csscnL'ial com algum dogma, por exemplo, se -;e tractar
da unidadl' da espccic humana, que suppóe necessariamente a doutrina cutholica do peccado ori~i
nal, n thcologo tem o direito de adduzir os argumentos da Escriptura e Ja Tradic\ão, pois n'csta'.'-.
(OÍsas a Egrcja é infallivcl.
Quanto üs Jitlkuldadc~ scicntifü:as propostas
pelos advcrsarios, convcm na verdade resolvei-as
scicntiticamcntc, com tanto que tenhamos á mão
argumentos verdadeiramente sol idos; porém 5C os
não houver, porque a rnatcria ainda não poude ser
maduramente examinada, é melhor não apresentar
rasão nenhuma, do que apresentai-a futil ou falsa;
ningucm é obrigado a resolver immediatamente todas as duvidas, mas basta advertir na occasiáo, que
muitas difficuldadcs que antigamente foram consideradas como insoluveis, pelo correr do tempo
achou-se que careciam omnimodamcnte de todo o
fundamento.
(C) Emquantu o . thcologo a(commoda as thcorias · scientificas á interpretação das Escripturas,
t Assim o svsthemn que defendia Galileo sobre a mobilidark da terra era rÍ'aquelle tempo sómente ptovavel; comtudo os
rhcol 0gi:1;, obraram prud e nt emente· ~e o não combaternni co m ;,r.;umcntni. h1hlico•.
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deve acautcllar-sc de não ligar os dogmas de fé a
estas theorias, de maneira que, regeitadas ellas, periguem os mesmos dogmas; j porquanto a fé não se
apoia nas scicncias mas na auctoridade de Deus :
assim v. gr. os Co11cordistas que admittem dias-períodos para cxpôr o primeiro capitulo do Gcnesis,
de maneira nenhuma devem ensinar a sua opinião,
como unico mcthodo de explicar a coisa, a fim de
yuc, rcgcitado este systhcma, não pareça que a propria fé se abala; porquanto ha outros modos de
reivindicar a narra\ÚO mosayca.

<l'isto os fados relatados pelos auuorcs sagrados
são muitas vezes confirmados, illucidados e completados dos annaes dos gentios, 1 como já o demonstrámos no Tr. da Verd. Relig.; logo, diz Cano,~ todos os varões doutos estão de accordo, que
são inteiramente rudes os thcologos cm cujas locubraçóes a historia é muda.
()) A divindade da Heligião christã pode demonstrar-se brilhantemente pela comparai;ão com
as outras religiões yuc prevaleceram no mundo ou
ainda hoje vigoram : mas para isto requer-se que o
thl'ologo rcrl'.orrn a historia profana e aprenda d'clla rrinl'.ipalmcntc as coisas respeitantes éÍ historia
da.s religiões. Alguns na verdade deixam-se pos~tur de um temor vão da nova disciplina ~1ue julgam ser nossa inimiga ; nrns quanl•> mais nos lApplicarmos a este estudo, tanto mais distim.:tamcntc se
vcrifi(ani que a religião christã é mais cxccllentcmcnte do que todas as outras, e divinamente revelada. 3
(e) Nem é menos proveitosa a historia para demon?trar a origem divina da Egreja catholica, a sua
adm1ravcl propagação e cffiúKÍa para restaurar a
s~x:~cdadc; assim como a au,:ão de Dcm provident1ss1mo cm Jdcndcr a Egrcja contra as persegui-

III. Dç uso da historia profana na theologia ~
Aqui tracta-sc s<'imenlc Ja historia profana, ten-

Jo nós j<i fallado Ja historia ecclcsiastica, quando
fallámos da Tradi1..:çáo.
80. 1. Todos estão de a(cordo cm que a histo-

ria

e util ao theologo.

Porquanto (l) a revelação christã e um facto
historico que tem conncxão com outros factos, e
por isso deve provar-se com argumentos historicos, alguns Jos quacs sCto tirados das sagradas Escripturns, e outros do:-. csl.'.riptorcs profanos. Além
1 Isto mc~mo j:í o tinha ;11.h.:rtiJo S . Affostinho : •Et in rchus ohscuris ;1tquc a nostris o..:ulis rcmot1ssim1s, si qua inde scripta ctiam divina legcrimus, quac possint sald fiJe, quà imbuimur,
alias at9uc alia~ parere scntcntias, ut nu liam C<trum nos prae.:ipite
affirmauonc ita proji.:iamus, ut si forte tlilif;ctltius Jiscussa Hritas
cam rcctc lahcfoctavcrit, corT1iamu;; : non pro sentcntiâ divinarum
:-:.;;riptururum, scd pro nostd ita dimicantc,, ut i.:;1111 velimus Scripturarum cssc quac nostra c,t, cum potiuseam quae Scripturarum
('St, nostra1n cs:<c vcllc dcbcamus». l>c Gcn . ad lit.~ lib.T,c. 18.) Cf.
S. Thom. J, ~- 6~, a. 1 .
2 Af. Cmo, oh. cit. lib. XI, ..:.. 2 e seg., p. )87 e seg.; Bertl1ier,
oh. c1t. n. 637 e seg; De Groot, q . XXII ; De Smedt. Principes de
critique historique ; id. lntroductio ad histor. eccles ., Gandavi, 1876,
.{d Trrrdif, Notion~ élémcntaires de critique historique, 1883: E .
A.. F1·ee111:111. Thc nicthods of historie ;,) studv. London. 11'%; lf.
B,1110-.~fl . l.ih"r <lf\' ~t11dics, "mcnioir , 'lcw '\.;nrk., 1~'11. .

.

.

1
Exccllent1.:n11.:11ic n10,u-;1 isto r~ V18011roux,
1..:, ~éc_ouvertcs modcrncs cn Palestinc, cn Egypte ct
Paris,::> e~. 1889; Le N. Testa~ent et les dl'.couvertes
qucs, Paris, 1&JO ; Mclanges B1bllques, Paris, 1880.
Hours with the Biblc, etc.
-

La Bibk ct
cn Assvric,
archcofogiCf. Geikie
'

z M. Cam1s, 1. e. p. 587.
l
Sobre esta materia consulta principalmente De Broglte
Problemes .ct con~lusions. sur J'Histoire. ~es Religions ; Pesch, De;
Gottcsbci.;ritf m a~n He1dmscheu Rehg1oncs des Altcrthums; C.
de H.u?c7, l'Av.c>ta trad1Jit; La Religion des prernicrs chinois:
F-l.11·,iw1ct>, C:hn~t dnd 0thcr mastcrs, London, 1891.
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çõcs e heresias : ·r Porquanto, diz ~cão Xlll, ' a hb._
toría como que está clamando que e _Deus quem providcntissimamcntc governa os varios e perpetqos
movimentos das coisas mortaes, os converte, contra a vontade dos homens, em augmcntos para a
sua Egrcja. Que do mesmo modo o Pontificado
llomano sempre sahiu vencedor dos combates e
·violencias contra cllc prati-.:adas; que os sct~s m~
migo!', dt•scorol.,'.oados, preparam a sua propna n11na ».
(d) Ha tamb~m muitos dngrnas L\uc não pouco
se confirmam pelas tradic~;6es dos pov~s, \'. gr.; a
queda dos nossos primeiros pacs. do mais alto gr_a_u
<.~m que foram L'l'cados: ~· ncccss1dadc dos_ sac~1~
cios para appht1.:a~ a d1Y11;dadc, a expcctaçao mc_s~
sianica e a ne1.."ess1dadc d um Redcmptor e outra~
coisas semelhantes. Como porém os modernos racionalistas abusam d'cstas tradicçóes, para d'ellas
inferirem que os nossos dogmas n_ã~ são mais ~o
que a evolução natural da sup_erstl~ao, devem ser
redarguidos com argumentos h1st~ncos: ccP~rq~an
to, costumando ir procur~r espcc1almente a _historia settas inimigas, (orno dissemos, e necessano que
a Egrcja comha~a LOm armas _cgual.!s, ~ por ,aque~~
la parte que ma1~ rudc~cntc e combau_da, n ~lla se
fortifica com maior extnn;o para repclhr os impctos » . :?
1 . Óamal cnim 4u0Jan_m10J11 '.' nmis historia , ait Leo Xll!,
)).:um esse , ui rcrum morta)111r:n. vanos_ p~rpctuosg~: m_o tus prov1 1
dcntissimc regit eosque vel 1~v1t1s ~01~11mb_us a_d Ec-:~es1ae ~uae lllcremcnta transfcrt. ltcf!l e J1m1cat1onihns 11!ataqu~_ ,· 1. _Pont1f:~a~um
l<omanum sempcr cva~•~'e v1ctorcm: ':'Pf1UK.º'~torc::> c)US 1 dl'.J_C..t?s
Jc spc, suam sibi pc:rniciem comparav1ssc. Epistola de s_tudus his:

toricis, 18 auf;. 1K83, cd. Dcs< léc, vol. li, P.- 28; qua!11. CJ?IStol_am. ai:
impugnationihus Bonghianis vindicatam vide ap. C1v1/ta Ca1tolrca
nu . 1883, p. 1 p e ~ ci;: .
..
. . .
·. ·
,_ h .
?
Etcn im ..:um ho:.tilra tela, ut1 dix.1mu >, potls~tmum . ª" is
toriá pcti ;; 9 leant> nportct ut aeq11i:. arrn1 s congrcd1<'t1.:r l·,,des1a

8 1. 2.~ Para colher proveito nos estudos historicos requer-se principalmente :
ÍI) Amor da verdade: <) que sohrc tudo devem
ter cm vista os escriptores, é que a primein.t lei da
historia é qu~ nada se dig<: de falso: depois que na-

da do qu~ s9a JJerdade ~e1xe de se di'{_er, que nenlmma .mspezla de .faiJor ha1a 110 escriptor, e nenhuma

simulação. 1 E assim 1 se se encontrarem alguns factos que ü primeira Pista pareçam prejudicar a religião ou a Egreja, nem por isso se devem negar, se
forem hem provados, nem se lhe, deve torcer o sentido, mas C\p1)r-se honestamente. :'IJcnhum detrimento pode nascer da cxposi-;ão sincera da.verdade ; mu~ até mesmo_1~elos fados escandalosos pndl' coníirm<ir-sc a d1vmdadc da religião catholica .
()'l

<)

lrabalho assid110 em ir rnnsultar as fontes,

ou lcn~o pelo menos aquclles escriptores que inas vest1garnm.
_ P~rqunnto consta pl'la expericncia que narraçnts lal.sa.s a~gumas vezes prevaleceram por longos
seculos, por isso mesmo l.}Ue os primeiros que as
~-elnturam nüo reco1Tcram üs fontes genuínas, por
isso, como com rasão diz leão XIII,~ "ªuma narn11;áo cstcril opponha-sc o trnhalho e a demora da
investigação ".
íC) J11i'{_o prudente; porquanto algumas yczcs
s<in cntrl' ~i disl..'ordantes os testemunhos ou os dodlllH.~ntos sJo de tal ordem que . mio geram a certeza, ao menos tomados cm separado, ou a certcct '.lu<i ('arte oppufínatur acriu s, in d scse aJ rcfutamlos impctus
ni•qon: orcrc mumat. lbid ., p. "!.;.
1_ lllud in primis _scrihcntium obscrTctur animo prim.1111 esse
.

/n;/oncac legt'lll 11e q111d fals1 d1ccre :wdeat : dei11de ne quid i•eri
wm midt;at : 11e rp1.1 susp_1no grat me s1t _111 scrib~ndo, ne qua simul f,1t 1s. }b1d . ~ p. "!.O ; -- ctr: J ._HOl[(111 , Cleri.:al :;tud1es, p . .i 13 .
:
l'<L

.1CjUl1aC narratlOlll

)f11d.,

j'- -~(>.

Tht.:olo~ia
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za moral não pode obter-se senão de varios adjunLtos ; é preciso, pois, proseguir com animo tranqui llo e desligado Jc prejuizos; nem é licito ensinar como certas as coisas que permanecem incertas, mas expõr candidamente todas as coisas taes
como são ou apparcntam, depois de se investigar
a sua natureza.
Cultivada assim a historia, será, na verdade,
muito proveitosa ao theologo, e dia afinal superará por si os exforços por muitos tempos, cmprehcn..didos ~ontra a verdade, e a verdade dcs,vanecerá o
qut! por algum tempo pode estar obscurecido, mas
não pode extinguir-se». 1
E basta isto sobre as .fu11tes theulogicas, quer
proprias quer subsidiarias, das quacs, tendo por
guia o ma~isterio infallivcl da Egreja, podemos
haurir a agua Ja doutrina celestial, e cxtrahir todos
os dogmas que havemos de ex pôr no Compe1tdiu da
theologia especial.
1 Con,1tu:;qlll'_ >tdvcr'u~ \,- crtt•llcm diu ~tb c cpto > ip sa tandem
per se surcra~Jlt ct lrangcr l'l'rltas, qunc ohscurnrt aliquandiu po t_c:;t, C\stmgu1 n'..'11 pot_cst . lb1J , p. -l~ . hto_\10Jc ..:onfirm~r: s e pelo
lacto de na no~sa cpol ha se tc~l'm rcmo\'I< o muitas preimzos, a n tigamente ~usc11udo'i .:ontra •• lc .:a~hohca por meio dos es..: ripto res acathoh.:os, tJUC l'Xplnrnram as lont cs h1storica s · entre outro>
podem citar-se H':'rter.,llist•Jirc d'lnno..:ent Ili; Rm1ke, Die Rernis.:hcn Papste, angh.:c, ll1story o f the Popes ; Maitla11d, The Dark
Ases, etc.

APPENDICE
1. 01 Epls11,ad1 &omano dl Palro
No Fr. ,i.z l:i-frej,i (ll · ~4 e scg.) provümos que os
J>ontill..::cs Homanos eram successores de Pedro no pri mado, prescindindo da questão historica :.e Pedro foi
bispo de Roma ou n;io. Sendo porém esta questão da
rnaximn ponderação, e tendo sido por largo tempo agitada, é util delinear em poucas palavras os argumentos
principaes com que historicamente se demonstra que
Pedro não só viera a Roma, mas tambern estabelecera
alli a sua séde.
Aqui tractamos do episcopado Romano Jc Pedro,
não da sua duração, porque a este respeito não estão
de accordo os catholicos 1, porém a discordancia quanto ao tempo não torna incerto o proprio focto. E na· vcr~iade~ este facto foi primeiramente contradictado pelos
fl',1/denses(seculo XIII'>, e depois, por Afarsi/lio Patavi-- - --, ---l>istinguem-se quatro opiniões. A primeira, com Baronia ..:
outros, comnmmmente segue que Pedro fôra Bispo de Roma por 25
•Hmos, e mais ainda, a se~unda, qu e foi defendida por A. Pagi, tnsina que Pedro viera para Roma no principio do 1mrerio de Nero
e que alli desempenhara o munus episcopal por cerca de 12 annos,
a terceira ensinada por Papebrochio, julga que clle se sentára na
CaJeirn dt: Roma por 1 5 annos ; a quarta, seguida por poucos catholi(os LIJlll muitos Protestantes, esrnhck·cc que Pedro viera a
Roma sómente poucos me zes antes da sua morte, e por isso que
nem por um anno alli se demorou . A este respeito vê De Smedt.
1)issert . selecte in 1 •m aetatem, (ianda\'i, 187f>, diss . '· .:ap . ' li, r .
·-' '.l e sq.:.; .l1111r;r11.111n, Dissertat. sclcLtac, Rati sbonac, vol . 1, 1880
d1,:; l,11 .pc st'g .
~ '." ;1 nbr.i I>cfrnsor p.tc1.<.
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(sec. XIV 1, depois pelos Protesta1~les e muitos.R~i:io11a/istas t. Comtudo os protcst<tntes !Dais doutos, prmc1palmente os d'hoje, de boa.mente adm1ttcm que Pedr? pregara cm Roma e que alh morrera, apesar de muitos negarem ao mesmo tempo que f õ~a Bisp? de Roma.
Porém como todos os erud1ctos, ainda mesmo acatholicos, c~nfcssam que o epise<=>f'ado_Roman? ~e Pedro,
já desde 0 meado do seculo terceiro fora adm1tt1do em to do o orbe christ<ío, scrü bastante apresentar os testemunhos anteriores a esta cpoca '!·
1." Pelo que diz respeito aos Padres : .
.
(A) Na primeira parle do secrtlo tercezro ha muitas
tcstemunh11s acima de toda cxcepção.
(a) ( ~vp1·ia110 ~ !<'tt'm~li'!110, o~ .quaes, ~pes~r de, por
algum tempo, res1st1rem a Santa Se, (p.i Egrf!J,ª· n. 11_1 ),
suppõem manifestamente que a Cadeira ~e l cdro fora
estabelecida cm Roma~ porquanto Cypn.a~~ escreve a
respeito de alnuns schismaticos que se dmgiam a Roma 3: «Atreve1~1-sc a navegar, e para a Cadl'ini.de Ped,.o,
e para a Egreja principa 1 d' onde nasceu a umdade ... )l ,

501

110 ::i

· . 1 Entre estes Ddalrico F,1/e11i11. Trn.:tado onde aftirma .:om
:\\'Ili aq.;umcntn' que l'..:,lro nun.·a ..:stiven~ em Roma cm _1 :> zo;
Spmilrcim. llisscrt , l .uJg,luni Bat:1v. 10:<<1, ~t Opera, 1,.00, t ·
li, r. 3o 1 ; F (: R.11,,. . Hir.:h c llf,:C~~ch . ,kr d rei erst.: n Jahr~h . •
Tilhin~en, 1 Xt..l ; R . ..1 . l.rp." "·' · 1.hronnlog1.: dn rnm . B1 s~ h ,
I<\ iel, 18t)~
.
.
•.
.
J .(>ara mais lar!"ª i~ru\'a d'es~e l'.1cto cir,. .!. !1sh;r, Roflensis ep., Convulsio c_a~umniar_u!TI {llr1ch1 ;.'clcm, Paris, 1 n _2 ; Fog:
f[Íni, De Homano \l1v1 Petn lttn~~e ct ep1scopa~u, Fl~renua.e, 1742 ,.
H . Hegemmm, ()1e H.nm1sc~e Kirchc etc; . _Frc1ourf:; m Bre1sg. 8_6_4;
p . 1 fo7; Siwg11i1_1ett1, l>e ~_edc Romana~ - _l'ctn, Romae 18oí ·
Hcsoconto autentlé<> Jella J1spu1a avvcnula 111 Rom~ ~ra s~cerd?
ti cattolici e ministri cvm1~clici intorno alia ,·cnuta d1 S. P1ctro m
Homa, 1~; ·1 ; /'. :\"1rti11, ~ai.111 l'ic_rrc, _sa venu,c ~t s_on n:iart,Fe a
Homc, apmi Rcv11c d_c.~ (.!_m·s.tw11s _lwtonq111.>s. 1Rí .) ; 1J.,_S . l. 1er.re
<:t S Paul, Jans l'Eghsc Ncstoncnnc, apuJ Revue de::; Sc1em;P;,
ccfés ., 1875; [)e Smedt. oh . cit . ; Jull"?J"mn, o_b . c1t. L1vms, S.
Pctcr, hishop of Homc, Lon~lon, 1 Siiii ;)·ouard, ~ .. P1crrt:~ App cnd_.,
IV; L. D11i:l1e.rnc, I..cs Ons;incs l·hrcticnncs, Pa~~s, nOU\ • ed ·, '- ·
VII, p. !)~~ c_seg.; V11bli11 Ae1•iew, ap_r. 18q7, p . .)86 c
3
Nav1gare amlcm ct ad Pctn catfiedram atque ad E':...!esiam p~incipalem, unde umrns sa.c c:dotalis exorta est . Er : 5.' ad
Cornelium, n . q, I' . 1.. , Ili , !' · i'\1ii; ,· 1. CJ'· .'>2 ad Antomnn . , n.
:3, I'. L . Ili. 77º ·

r.

s:s· . .

Jo mesmo modo Firmz'lt.1110 1: MEstcvão (Pontificc Ro mano) o qual préga lJUC tem por successão a cade;,·a de

Pedro.»
(b) Além d'isto Caio, escrevendo contra Proclo a respeito dos l,.ofheus ou tumulos dos Apostolos Pedro e Paulo, diz~= «Eu porém posso mostrar tt"opheus dos Aposto/os, porquanto quer me dirija ao l 'aticano quer i\ rua
Ostiense, encontro por toda a parte t1·opheus d 'aquelles
que limd~ram tt Egreja». Quas1 ao mesmo tempo, oauc tor do livro contra a heresia de Antemon escrere J:
" ( > qual 1Vicrorl foi o deámu /c•rceiru HiSfo da cidadt•
.fr Ro11i.1 depois Jc Pedro"· E nem outra e a linguajitem
Jc 'Ti:1'111/z'!11u 1: ''. Pl:r~orrc as egl'cjm; .1posJu/icas, nas
1111acs presidem a111da nos seus logares as proprius úldeir-.rs dos ApoMolos. Se habitas junto Ja ltalia, alli tens
Roma . .. , na qual os Apostolos, com o seu sangue, derramaram toda a doutrina, onde Pedro soffrcu uma paixã11 semelhante :i do Senhor .. . » A estes documentos
\'Cm juntar-se o_ C'.1~aJogo l.ibe,.ia110, a primeira parte
do ,1ual, tendo s1Jo fcJ[a no seculo terceiro, enumera Pedm como primeiro Bisp<) de Roma is.
(BI No senti o .~t·gw1do, além Jc (,'/eme11le Ale.\·. que
Cill:i da préga(Üo
Pedro 11<1 cidade de Roma, t~mos
/n111'0 l{LIC atHrma ~larn : llente q uc a Egrcja Romana
ftt(';l fundada reios Apostolos Pedro !'Paulo: aMathCllS
cscrevcu a 1·.scriptura Jo Evangelho na propria · lingu;i
dos l lcbreus, quando Pedro e Paulo eva11ge/ism•,m1 em

de

1 Stcpbanus (llom . l'ontifexl qui per succcssionem c.rthe dr,?m Petrr se hahcrc pracdi..:at. E p. ad C yprian., P. L. 111, p .
1

'''9·

?
Ego vcro Apost1Jlorum tropae.1 possum o~tendere . Num
sin: Í~l _\'aticanum, sive a~ <?sticn_sem .viam J'Cl"f;cre Jibet, OCCllt run~ 11h1 trOJl.aea eorum ljlll J-..cclesram 11/am ;1111daveru11t. Ap . Euseb111m, II . E., li, 25, P . G . XX, p . 207 .
1 • ~ui (Vict?r) t<;rtius decimus_ a,Petro Rom.:mae urhi~ episcopu.~ tun. Ap. },useb1um, H. E ., \i. _8, P. G. t. XX, p. )11.
·I Percurre ecclesias aposto/icas, apud quas ipsae adhuc catltt•dr.ie Apostolorum suis I;icis praesiJe"!t ... Si auterI? ltaliae adja,:.e,, hahcns Romam ... cu1 totam doctrmam Apostolr cum sanguine suo pro~uderunt _ ; ubi Petrus f.assioni dommicae adacquatur.
De procscnpt., e. 36, P . L. t . 1, p. 49.
(• Ap . De Smedt, A ppend . K, p . qo; e f. Duclresnt, Libcr
Pontiticulis vo!. I, p. lntrod. p . VI.
-
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l<oma e fundnvam a Egrcja" 1• E ~b:1ixo (n. 3) declara
<.JUe os mesmos Apostolo..,, dcpo!s . de fu;idada a Egreja

contr:ir-se testemunho algum da prégação de Pedro n'cs ta região; finalmente por consenso dos mais doutos entre
os Protestantes 1 • F ica por tanto directamente provado
gue Pedro estivera cm Roma e indirectamente, que alli
tôra bispo, pois falla como quem está revestido de poder.
3. º Accrescem a isto varias mommre11tos, aos quaes
ticou ligada a memoria de Pedro em Roma : o carcere
onde esteve presioneiro~ o sepulcro onde repousa o sem
corpo, a catacumba Ostriana, onde baptisava, e finalmente a mesma cadeira onde se sentava. Segundo Rossi.
conservam-se duas cadeira s de Pedro ; uma na catacumba O striana onde, segundo as inscripçóes dos peregrinos , Pedro primeiramente se sentou, commemorava
a sua primeira entrada na cidade de Homa ~ ~ outra,
que se co nserva no baptistcrio Jo Vaticano, commemornva a sua dignidade de Pontilice. Da primeira cadeira de Pedro tracta-se no Carmme ad11e,·sus !v/a,-ciouem ~,
no terceiro seculo :
"Hi'ic cathedr;t Pctnts qml sederat ipse, locatum.
Maxima Roma Limun primum c0nsidcre jussit» ...
~ · " Fin<1lmente tudo isto é reforçado pelo concurso
Jc todas as H~n:j1o.1s On'e11/al!S. Por quanto varias ddaJes costumam gloriar-se Jc n' ellas terem nascido ou
m1)rrido varões celebres; assim muitas cidades disputavam antig::u nente, á porfia, a gloria de serem patria de
Homero, assim os Panormitanos e Catnnenscs disputam
que S . Agatha é sua concidadã. Por quanto se Pedro
morrera n'alguma cidade do ( )riente, esta tradicção seria
mantida, e se surgissem duvidas sobre o seu sepulcro,

Rof!l:llla, entregaram a su a admmtstraçao e episcopado
a L1110: •Os bemaventurados Apostolos, tundando e instruin~o a F.greja, c:ntre.garam a Lino o episcopado da
adm1msl1·i.lt'ão da f<.gr~/ª " t ·

1 C.l Entre os Padres apo:;Jo!it·o~ refo.re Papias J, que
Pedr? esl.".rcvera cm lloma a pr1me1ra. epistola: pois cha 111:1 hguradamente a .!lon~a Bahyloma com estas pala·
nas: « Saz~da-rns q l~p·e.1a .Ít' /Jaki-lm1i,1 0 ~-Em segun do togar .~ . /~TJzacw ,\,fa1·{J'r, C"\Crevendo aos Romanos
<e . 4) diz: J receituo-vos não como /'edro e Paulo.
Aquellcs eram aposlo/os, cu um condenrnado; clles livres,
cu até agora escravo» ".
Na verdade estas palavras teem. b oa explicacão se
Pedro e Paulo exerceram em Roma auctoridade Âpdstolica; aliüs é ditticil entendei-as. Finalmente Clemente.
Papa falia do martyrío de Pedro e Paulo como consummado em H.oma, como se vê do contexto 6 • Dito isto fica
já averiguado, que ha testemunhos cl a ros do Pontlficad o R.oma!10 dt' Pedro, e que tlle.s se firmam nas palavras 1mphc1rns dos Padres apostoltcos, sem contradiccão
de ninguem ; e hasta isto pua a certeza historica. ·
:i." Porém este argumento é não pouco corroborado
peLis ~:alavras de P;dro. no fim d~ sua primeira epistola. : 1~Saud,1 - ros a l·.g1·e,1a qtu' t'.~/a 1·e11mda em Babrlo111'! • ', por quanto consta pelo testemunho de Pápias
acima allegado e commumme11te pelos dos antigos Padres . lfuc, sob o nome de Babylo111a, se designa Roma.
por isso que João usou do mesmo nome para designar
Roma, por isso que n ' aqucllc tempo não havia em Babylonia nenhuma communidadc christã, nem póde en1 .~atthaeus in Hebraeis ipsorum linguà Scripturam ediJit
~
F.vangelu, cum Pctrus ct Paulus Romae evangelirerant et fu11dar~11t Eccl,esiam. Ad.v .. Haerc_s., 1. Ili, 1, I'. 9., t . VII, p . S'.44..
2 h ;ndantes 1g1tur et instruentes heau Apostola Ecclesiam
.
Lino rpiscopalmn admi11istrc111dae Ecc/esiae tradiderunt .
'
3 Ap. Eusebi11111, H . E., li. 1;, P. G . t. XX, p . 1;1.
1
Salutal vos Babylo11is J~'cc/P,çia.
;. Non ut Petrus · et Pa11/11s vohis pra e..: ipio. llli, Aposto/i
ego condemnatu .; ; illi lihcri, C!-(O u s4ue nun c servus .
'
' ~P · l aJ Corinthios, e. ' -ti, P . G . 1 . I, p . i18.

~afo"1t }'u.~ "'"":/11sM, quac t!>I in Ba/,y/011<! i:üel1Icta.

1
Poi.~ c~s o que ~e lê em ·~ ·1,e Spe.1./;er's ( .'ommeut.u;r (in
1 Pctr. V, 1.•): e pcrmJ111do advcrurquea ..:11lad.: de Babvlonta não
fun• seJe de nenhuma com'.1111nidade chri st5, nt'm em nénhum iio cumcnto antigo se cn.::ontra coisa alguma sohre a resi<lencia de S.
Pedro na Caldt!a, ao passo que pelo contrario segundo antiquissi·
mus documentos, passou os ult imos annos Ja sua vida na parte
u ccidental Jo imperio romano. Por outro lado soh o nome d e B:iby lunin se design;l\a mi.:taphoricamcnte, no temp o Je S. João, a
mes ma L·i<ladc de Roma . . . e por isso, segundo o consenso unani mc: Jos antigos, Bahylonia significa aqui Roma» . Do mesmo moJo Brsliop EJ/icott's. Commentarx, in h . loc . ; Farrar. Earh' Dan
uf Christi:mitv, vol . li, p. 231i, aliique :ipud Livi11s, oh. cit .· 4 '> ,·e
~ eK .

1
Ap . Mig11e , P . L . 1 . li, p . 1077 e seg . Argumentum ar::: haeolog1 ("um '31e J'f Osequi1ur, livius , ob . cit ., p . 105 e seg .
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varias cidades disputariam entre si a honra de· possuir
0 seu tumulo como succcdc com os tumulos d alguns
postolos.
E na verdade nenhuma cidade do Oriente reivindicou para si o sepulcro de P~dro; nem jámais ho~ve
Jissenciio alguma_ a este respeito; porquanto~ o~ Onen
tacs, quer catholtcos, '\ucr separados da Egrcia~ celebram a prégação de Pel ro, o St'.ll episcopado e martyrio
consummado em Homa '·
l ,ogo os ( )ril'.ntal'.s juntamente com os Oc.cidentacs
cst;ín de accordo sobre o Pnntiiicado Homano de Pedr11 ~,,que é indiLi<J [<1rti~sim~> _Ja_verdadc.
. .
~-" .\ lém d'1sso nao sao d1tl1ce1s de resolver as d1fliculdaJc-; propostas pelos l 'rotest1mtes.
(A) .\rgumentam, principalmente do sileucjo de /,uúlS nos Actos dos A postolos, de Paulo na ep1scola aos
Romanos ou nas epistolas que escreveu quando vivia
cm Rom:t Ffobio .loseplw, que e~crc~vendo .sobre a crueldade de Nero nada diz da cruc1fixao de S. Pedro.
.
Resp. Este' argt~mento. e' nie,·amenle~ 11egat1v~>,
e h.:.a
sufficientemente enfraquecido pelas rasoes posmvas acima referidas; além d'isto um tal silencio tem explicação
facil.
(a. 1 /,11ú1s nos Act11s descreve accuradamente os exordios da E"reja até ao capitulo XII, mas do cap. XIII em
diante 11a1?.·a sómente os trabalhos de Paulo, e até omitte
muitas coisas que dizem respeito ü sua historia, v. gr. a
reprehensão de Cephas, de que falia o mesmo Paulo.
Por outro lado, apesar de Pedro, segundo a opinião
commum ter vindo a !{orna no v1gesimo sexto anno
antes da ~ua morte, n::ío permaneceu alli continuamente,
mas d'alli poude fazer \·;irias digressões por outras cidades.
(b) Paulo escre\endo aos Ephcsios não fali ou em
Timotheo, seu bispo, ncrn costumava nas outras cartas

-

saudar os bispos da cidade; logo do seu silencio na sua
epistola aos Romanos nada pode deduzir-se; talvez que
mandasse cartas especiacs a estes bispos por pessoa
que levava a carta á egreja.
(e) Porém Josepho declara expressamente que elle
'iuizera passar em silencio a maior parte dos crimes de
~ero; por isso não falia do incendio de Roma, da morte de Seneca etc.; por isso não admira que nada se ache
nm seus cscriptos com relacão ;i crucitix;ÍO de Pedro.
(8) A..:crescentam qul'. todos os testemunhos subrl'. o
episcopado llomano de J>edro for:t111 procuradm; cm
P.1pi.1s, homem de engenho meJiocre.
.
lfrsp. :Vep;o '1 ,711/eci:de11/c, porque seg1111do o l..jll<.' t_1~a Jicto, sã11 tant,1s os testemunhos sobre esta materi:1
e Je regitles tão diversas que é impossível que fossem
tirados sú de Papias; como poderia um s,·, homem persuadir a tr,da a Egrcja, Occidental e Oriental, que o
Principc dos Apostolos habitüra cm Homa e que alli
morrera, poucos annos depois do acontecimento, se realmente tivera Yivido e morrido n 'outra parte ? Por outro
lado, Papias, apesar de ter errado sobre a interpretação
d'um Jogar do Apocalypsc e de ter cabido no erro dos
mi/le11,H"io.~, é uma testemunha que não merece ser desprcsada~ tendo cuidado:-;amcnte reunido e referido lit'.l·
mente, segundo o attest:_t Eusebio, ~s ~mtigas tradicçücs.
llcsta por tanto que o lacto do episcopado Homano de
Pedro, 11.r.'!vado por tantas e tamanhas tes_temunh.as,, e
que niío 101 negado por auctor ncnlrnm, sei:• adm1tt1do
historic;imcnte como certo.

1 QuoJ fusc prob;~t P. Martin.1. .:.; .:. Livius, ob. cit. p. ~4'.I
e scg.; ondca.:hanís mmtos,hY,m~os publicados pelo Card. P1tr.1
na obra l{y1111w1;-raplue, de l l~glzse. p;ecque. Bas~a <~present,ar um
exemplo da festa dasC:1~c1rns de~· 1 edrn :, ""~' r:J''mx; Pw:J.T1; ' '
:tfrt;}-ro; :i::t.,i'..o:ttiÇ' ri,; r~r~ll'J';r.,;r;·.J _TM'I r:r.. Atttt•1 xpr,rr~~ j{.'.X~ rn:JAo; l. C:· ~<Ct ~u.
Romae eífectus es pr111111s ep1scnp11s, m:ix1me orthodoxae c1v1tat1s,
lapis angularis ac· fundamentumn
_
..
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II. Serie doe Concilies ecumenicos

li

:-Ji.;eno l .

3'.!5jSilveslf'e .

Constantinop. 1.

38o!D•m..o.

1Di~·i11d a d e du
1 Verbo co11tr.i
01 Ariallos.

Divind. do Spirito S . co111 . os
Maced011ios .
Divma mater1 nitas de Maria
conl. Nestorio.
(s d1Ms 1Jat11re1as em Christo
co11t.os Eut/11-. chianos.
•
IOmdem 11 a-s"
Theodo. Map1

Ili

Epl1e ; ino .

4~) 11~c:lesuno.

1V

IChalc eJonense.

4)1 ;Leão ;\\.
1

1

V

1

íC011stantinop .

11. 1

:i~3 Vi~ili o.

s 11e.~te110.

1

1

VI

.-~ >-: \ Agathão.
\Cunstantinop . llL ' O · . 1 (l.efo li.

Vil

'Niceno li .

\'Ili

'Consta111i11. IV .

IX

1.atc:rani:nse 1.

X

l.:iteranense li.

XI

l .ater:men se Ili.

XII

l .ateranense IV.

XIII

l . u~dunenst· 1.

XIV

l . u~dunense ti.

XV

Viennense.

XVI

Florentino.

XVII

Lateranense \'.

XVIII Tridentino.
XIX

l\'aiicano.
1

1

lA d11pla o'era-

e

ç.ío em 1·isw
cont. os Monofhelitas.
;87 lfadciano 1.
Condem. os Ico coclastas.
Hf•q -70 l ladriano 11.
Condem 11.1- s"
'
1
Plwcio.
1 12:i Cellisto li .
Controvers. das
i11vesti d 11 ra s
harmonis.1da . .
1 1:1~ 1 lnnocencio li
Arual. Brixien .1 se é condem.
11 j •1 1Alex3nJre Ili .
f.'ondemnam -SI'
os Cathm·o~.
121 .T nnrn:endo Ili .
Co11d. Joaq11im,
us Albig.,elc.
1·i4:i lnnocencio 1V.
Condem . Fr<' derico .
l '.! 74 Ciregorio X.
Os Ji'reg. n~ubi os lla communhJo.
!311 Clemente \' .
condem11am-se
1 os Dulcianos.
·GreKos, AnnrIV.
nio s, Jacob. re1
ceb.na F/oreja.
_i(Julio li.
Reprova os o>
1521-1 , (Leão X.
erros da alma.
1 . (Paulo Ili. (vuc J ,Condemnam-se
1'.l4.'i -63 (Pio IV. (dimillitll os erros dos
· , Protestantes.
l8ri~r7º Pio I X.
!De.fine-se a in
1
j fallibil1d.do R .
1
;
;
Pontífice.

\1438·4+~ugenio
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Seculo segunõo

UI. Elencos dos escriptcres ecclesiasticos dos
seis pri::neiros seculos
Sendo da maxinw ponderação saber os escr~pt~
res citados pelos theolngos, principalmente nos primeiros scculos, damos a(jui o seu elenco, declaran~o ª?
mesmo tempo cm q11a Jus volumes da Patrnlogrn e~1
tada por .\11µ;11<! ~e c11c'.1ntram ;'.s su~s obra~; \: L: 111,licam ;t P:1trnle1µ,1:1 l .a11n:1~ P. ( 1. :1 1 :1trnl11?,1a C11 ega.

j)aõres ..flposfolicos

1

S. Clcmc11le Homa11u 1 1111 :) I' Lp. ad

Corinthios ~ .................... . P . (~. 1.
S. lgnacio ;\ntiochcno 11n:i ou 117!,
Scpten Epist<~lac :• ........... . . : .. P.C~.\'.
S. Polycarpo: ~)1spo Smyrncnsc i. t08,i,

Ep . ad Ph1.lippc11scs ........ .. . . P. G. \'.

Epistola dos ~myrncnscs sobre o Martyrio dc S. P~>ly..:nrpn .. .. .. _. . . .. : .
, Ep1stnla cathnhc:1 de B:1r11abc, cscnpta por a11cl11r mcog111111 .... , . .. . :.
Do..:tri11a dos d11zc Aposlulos, cs.:npta por auct1 ir dcsconhe..:id11 . . .... .
Bermas (circa 100 vcl 1~0), Pastor ..
Epistola de DioAncto {auclor anonymo)
Fragmc11tos 1.lc Papia~ ..:onscn : dus
por varios auctorcs . ... ......... .

P. C. li.
Funk.

P. C. II.
P . C. li.
P. C. V.

Quanto aos Pa,\res ;\ postolicn~ é ncccssario tc1· ;'1 miío arecente edição v. µr.- Fmr/i vel l.ighfoot_. tL·ndo sido recentemente :.ncontrados nm·os trai;mentos. NulL diremos Jas obras de D1!>l1J ·'w
.4reopagita as quaes segundo a ºl'ini:to com_mum_ foram divulga.das, no seculo V, por um m?ni:;e d~sconhc~1d?, com. o seu nome .
~ A segunda cp. aos ( .or111th10s, :itt~~bu1da !1 Uememe,_ _pa rece ser ;1 homilia escripta no anno 14•1.. S<10 duvidosas as. epistolas ;'as Virgens. As Co11sti11~içl>e.s apostollc'.1s, os lavr.o_s do~ ~e~o
nhecimi:ucos c da í.lemcntma toram escnpcos no ~e.culo te11..c1ro .
Cfr. Funk aut l.i1;htfuot .
. .
:1 A<: setcs outras epistolas attnbuidas ao mesmo síío espu1

S. Quadrato Apologia da qual rci>ta
sómente fragmento . . . . . . . . . . . . . . P. G. \ ·.
~. A ristidcs, Apologia recentemente
encontrad<1 1 •••.. . • . • • • • • • • . . . • •
S . .Justino ~1. ttioreceu no a. 16i ), duas
Apologias etc . ... .. . . ...... .. ... P. (~. VI.
Tac1ano, discipulo de S. Justino, fautor das Encracias (f. a. IjG) ••. .. .. J>. G. VI.
S. Thcophilo, bispo Antiocheno (Í. a.
11iX ).... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . • J>. e;. VI.
S. Hcgt:sippo {f. a. 1701 do qual só
rcst;nn fragmentos ... ........... P. C. VI.
~- Dionysio , bispo de Cori11thio ( f. ;i.
17< •), ( )itn epistolas .. ...... .. ... .
llcrmias rf. a. 171\ lrrisio (~entilium
pliisophorum ... . . .......... . .... )'.e. \'I.
S. Apullinario, bispo de Hierap. 1 f. ;1.
171;1, cujas obras pereceram . .... .
Mclitão Sardcns.. 1L a. 1 j6,t, cujos
fragmentos unicamente restam ' ...
Athcn;1goras (f. a. 17lil, J,cgatio pro
Christianis etc...... . .... . ..... P. (~. \'.
~- li cnco, bispo l .ugd11nensc lf.a. 1 77 i,_
.\dn:1s11s H a:rc-..c s . . . . . . . . . • . . . . P . <;. Vll.
c :kmente Ale:-;. (Í. a. f~t'!I, P:cdagrJgo-;, Stromata e!\: ............... 11. (~. \'IJl-IX.
Tcrtulliano d'. a. '~l~l), Apologetiw,
de Pnescrip1. etc ... . .... .. ... . • P. L. 1-11.

Seculo fercelro
:\11.:tor 1>iiilos11phn11mc110n, :i Hcfutatio omnium hrercsc.:o n .. .. ...... .. P. C. XVI.
Cafo (f. a. 202), cujos fragmentos res1 . Cfr. lforris .m.'~ Robinso11 , Tc\ls ;and Scudics, t. f, 1, n. 1_,
•
Camhndge, 18')1: .:f. Rtlm, Dccouvcrtcs recentes dans l<i Patnst1que Jeux prcmiers siedcs, Rruxelles, 180.í.
~ Cujos fragmentos ve em Pitm: Spicilegium, I, 111, Anakcr;i <.acra, li, 111.
1 1lo ;1ud<>r d\·sta r.il1ra d ·. S111cJí. Di~ sert. selccl., cliss. Ili
!" s:i e sef-:.

rias.
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tam unicamente .................
Julio Africano (f. a. 220), Chronographia (fragmento) ............... .
Minucio Felix (Í. a. 2·2q), Octavius,
Dialogus . . ... . ..... : .......... .
S. Hippolvto (f. a. 2301, Demonstratio de C'hristo et Antich. etc ..... •
ürigenes (f. a. 230), Hexapia, Homilire etc. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • .
S. Dionvsio Alcx. (Í. a. 246), Epistolre et "Fragmenta . . . . . . ... ... . .• .
S. ~:ypriano, bispo C.irthag. (f. a 248),
l',p1stola: etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
:\lacario Magnes 1 • • • .•• • ..•• •••••.
S. frr~gori_o ~haumat . (f. a. zSo), Exposmo hdc1 etc ... . .. .. .. . .. . ...
S. Victorino, bispo Pct a vion. (f . a .
, 290) Fra_gmenta . .. . . .. . ... . .. .. .
S. Pamphilo M. (f. a. 294), Apologcticum pro Origcne .. .. ........•.

ArrF.Nl>lCI!

P. G. X.
P. G. X.

P. L. III.
P. G. X.
P. G. Xl e seg.
P. G. X.
>
V
1 . 1~· 1 _ .
P. (,, X.
>

•

l. (,. X.
P. L. V. 281.

P. G. X.

Swculo quarto
S. Methodios, bispo de Tyr. ~f.a.3o5),
Convivium decem Virginum ......
Arnobio Sen. (f. a. 3o5), Advcrsus
Gentes libri sctem etc .. . .... .. .
Lactancio (325 ), lnstitucionum divinarum libri septem etc ..... . .......
Eusebio, bispo Cesaren. (f. a. 325),
Chronicon, Histor. cedes. etc .. . ..
Julio Firmico Materno (f. a. 336), De
errore profanamm Rclig . . •... . ..
S. Eustathio, bispo Antioc. (f.a.340),
Dis~. adv. Origenem .............
S. Athanasio Alex . (f. a. 3Snl, scripsit contra Arianos .... .... . . .. .
S. Cvrillo Hierosol. (f. a. 3:,0), Cate<:;heses, Homili~ etc ..•. .. .. .. . .
S. Hilario Pictav. (f. a. :~~5), De Trit

P. G. XVIU.
P. L. VI, VII.
P. L. VJ, Vll.

P. G. XIX-XXIV.
P. L. XII.
P. G. XVIII.

P. G. LXXYIU.
_
P. G. XXXHI.

Cfr. D11cheme. llç Mac;trio Ma;;nele i.:t scriptis ejus, Pa-

ris, 1877.

nitatc etc . .. .. .. . , . . . . . . . . • . . . . . P. L. IX, X.
P. Phebadio Agin. (f. a. 358), De
Fidc i0rthodoxà cont. Arian. etc . .. P. L. XX.
Lucifcr Calarit. (Í. a. 36o), Líbri duo
pro Athanasio etc . . .. . . . ... . •... P. L. XIII.
~. Ephrem Syro (f. a. 362), Com·
mcntaria, Scrmoncs etc. 1 •• •.••••
S. Zenão Veron. (f. a. 362), Tracta. tus n_ de tide, sr.e et_c : -.· . . .' . . . . . P. L. ~I.
S. Bas11to Cesar. t. • a . 3bSJ, Ltber Jc
. SJ?i~itu S: etc .. .. : : .,. . . . . . . . . . . . P .G. XXIX e se~.
S. Eptphanio (f. a. 3h5J, Anchoratus ,
Panarion contra ~(\ hrerescs . . .... P. G. XLI e seg.
S. Damaso, R. P unt. (f. a. 36ti), Epistolre, Carmina, Epitaphia ..•.. . .. P. 1.. XIII.
S. Optato Milcv. (f.a. '., 68), De Schis·
mate Oonatistarum . .... . ... . . . . P. L. XI.
S. A mbrosio, bispo Mcdiol. (Í.a.370),
Libri 5 de lide etc. . . ... . ..•.•.. P. L. XIV-XVII.
S. Philastrio bispo Brix. ( Í. u. 380), De
Hrcresibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. L. XII.
S. Paciano Barc. (Í. a. :~70), Ep. 3 ad
Scmpronian. ct..: ........... .... .. P. L. XUI.
S. Gregorio Naz. tf. a. 3f)), Orationcs 41i, Epistolac, ct..: .. . . . .. .... . P.G.XXXVe s~g.
S. C.regorio Nyss. ( Í. a. 37~), ( )ratio
cate..:hetica magna etc . . . . . .. ..... P.G.XLlV e seg .
:-;, Siri..:io Horn. Pont . !f. a. 381), Epistolre .. . . . . ... . ... . . . .. ... . ... . . P. L. XIII.
S . .Jcronymo (f a. 385), Comment. in
Script . , A d versus Jovin. etc . . . . . . P. L. XXII e seg.
S . Gaudencio Rrix . (f. a. 387), Tractatus 21 .. .. . . . • . . • . . •• .•••.• • .. P. L. XX .
Hutino Aquilejcn. (f. a. 3~), Histor.
ccclcsiast. libri etc. . . . . . . . . . . . . . . P. L. XXI.
Didymo Alex. (f. a. 3 ~)1), Libri 3 de
Trinitatc . . ... .... .. . ... . .. . .... P. G. XXXIX.
S . João Chrysost. ({. a. 398) ~ Homilire, SermÕnes etc .. . . . .. ..... . . . P.G.XLVII e seg.
~.

. -,· - Todas .i s obra~ de S . Ephnm (grrec ., lat. ct syr.) 6 foi. .Ro17:h-1 7.f i :-~ . Ephrrem1 Uymni ct Scrmones, McchltníiC

ma~,

1 ~ ~z ~~'J-
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S~cu/o f{Ulnfo

S. Hilariu Arelat. 1f. a 400), Scrmo-

ncs, Epistof ;t• etc . . . . . . . . . . . . . . . . P. L. L.
Prudcoc10 (. a. 4~1~ 1, Libri 2 contra
Srmmach. etc ... .. ..... . . .. . . ..
Sulpicio Severo (f. a. 4o:i), Libri Historire sacrre etc . . . . . .. ... ... . . . ..
S. lsidoro Pelo (f. a. 412 ), Epistolae.
de Rcgno etc . ...... . .... . . . ... .
S. Cyrillo Alex. ( f. a. 41 .'i ), de Trini. tatc, ~ialogi etc " . .... . ... ·~·: . ...
S. Paulmo Nol. (1. a. 4211 ), Eptstolre
et Pocmata .. . . .... . .. . . . . . ......
S. Maximo Taur. (f. a . .pi), Homilia: 11 ~, Semoncs 1 16 ........••..
S. Pro~lo, bispo_ (.:yzic. 1f. a, 426),
Orauones et l'.ptstol:t" . . .....•...
Mario "'lercador (f. a . .pq)~ Cornmonitorium etc .. .. . .. . . '. .. ... .. . ...
S. :\gostinho 1L a. ,p~J), Doctor gra·
t1:c . . . . .... . ... .• . • •.•......•.

Salviano (f. a. :Uo), lk guhernatione
Dei, etc . . . . . . . .. . ....... . . . .. .
João Cassi<in o (f. a A :fo), Collationes
. 24 etc . . . . . ... . .. . .. . . . •... .... .
S. Vicente Lirin . 1f. ;1 •.j'.) 1 1, Commonitoria duo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. :Kilo ( f. ~•· 432), Peristeria Tr. de
Oratione etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 1>edro Chrysol ., bispo de Rcvena .
tL a 4321, Sermones etc . ... . ....
Theodorcto 1 bispo Cyren. ( f. a . ~1J 41 ,
Opera c:xegctica , historica etc . ... .
S . Prosper Aquit .. 1 f.a ..f{o), Carrnen
de lngratis etc .. . . • .. . . ... . . • . ..
:--; , Leão Magno (f. a. 4Xoi, ( lrationes
41 etc ... .. .. . . .. . .. . - . .. . . . . . .
S . Eucherio, bispo Lugd. (f. a . .448),
Epistola parrenetica etc . . . .. . .. . .
S. Ni~ct~ s Aqu~lcj . lf. a . 450), Explanatto S>'rnboh etc. . . . . . . . . . . . . . .

P. L. LIX,LX .
P. L XX.
P. G. LXXVIll.
P. G. LXVI.

Arnobio Jun. ~f. a. 460, a quem.se at·
tribuem os Commcnt. in Psalm. etc.
Fausto ~cjens. (f. a. 4io), Sermones
ct Ep1stolae etc. . . . . . . . . . . . . . . .
Apollinario Si9omio (f. a. 4i))~ Epislac et Carmina . . . ... . . . . . .. . . . ..
Vigilio Taps. ff. a. 483 l: Libri quinque contra J--,utych . etc ...... . ....
~- (~clasio, !.{: P . (f. a. -.J.~)2 ) ~ Episto·
lac et varn fractatus . . . . . . . . .. . . .

P.G.LXVllieseg.
P. L. LXI.

P. L. LVll.
P. G . LXV.
P. L.XLVIII.

P.L.XXXII .e seg.

P . L. Lili.
P. XLIX,L.
P. L. L.
P. G. LXXIX .
P. L. Lll.
P.G.LXXX e seg.
P . L. LI.
P. G. LXXXV.
P. L . L.

P. L. LIII.
P. L. L VIII.
P. L. LVllI.

P. L. LXll.
P. L. LIX.

Seculo sexfo
~.

A ví!o Vicn11c11 f. a. :io1 ), Epistolac, Poe111at ;1 . . ..... ..... ... .... P. 1,. l.lX.
( :e~a r i o , bispo . de Arles 1f. a. ~021,
Scmones , cp1stolae et~ . .. . . . ... . . P . LXVll.
B1~c.tl~i? (f. a . :i10), Libcr quomodo
. 1 !·rn1tas .unus Deus .. . cl\:: .. .. .... P. L. LXIII e seg.
S. h1lgcnc10 Husp . tf. a. 510 ), Libri
Ires mi Trasimundum etc .. .. . . . . J>. L . LXV.
S. Ennodio Tic. (f. a. 521 ) , Epistolae
et üpuscula .. ... . .... . . . . .. .... P . L. LXIII.
Dionysio Pequeno (f. d. S:w 1; Codex
C anonum Ecclesiac etc . .. . . . . .. . P. L. LXVll .
Fac~rnl~o, bis pf! Hcrmian. (f. a. 51,·.1,
. Ltbrt yro. dck11 ». ::; Capit. etc .. . . P. L. LXVJI.
\ cnancro l•onunato :f. a. :i6oi. Car·
111ina, Vitae Sancto rnm etc . . ..... P . l ,. r.:'CXX'"llI.
Cassi.ndoro d'._ a. ) tJo), Epi s tolac ~ H is1o r1 ;1 tnpartlta etc . . . . . . . . . . . . . . . P J l X 1X e ~C''
:-i . Cregorio Turon. (1. ;i . '.:1 73 1. ltist11r. . ,. ,, '
. ,... .
redes. Francorum etc . . . . . . . .. . P . 1.. 1,XXI.
:--; . (~regorio .\l {f. a . Sr,o J, .\'lorali ;-i .
li eu cxposi tio in Job etc . .
..
r L. :XX\· e se2 .
'.:-1. Jo~~ Climaco ff a . 59o i, Scala pa'
rad1s1 etc. ... .. .
. . . . . . . . . . P. G. LXXXVIIT
Anastacio Sin <J ita (f. a ..~95 'i , Hode .
µon adL Accphalos , etc . ... . . . . . P. (~. LXXXIX.

P. L. Lll.
Th~·olof;ia
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3.1

oaoretas ecanonas do Concilie do Yatlcanu
CONSTITlill,:.\o l>A Ff<~ CATllOl.ICA (Scss. 111)

(.ap. li. Da Re11e/açáo

A mesma santa Madre Egreja crê e ensina que
Deus, principio e fim de todas as coisas, pode ser
conhecido com certeza pela luz natural da razão
humana 1 por meio das crcaturas; pois as perfeições
invisíveis de Deus tomaram-si! visiveis depois da
rrcação do mundn pelo conltccime11to que suas obras
1ws dão d' Elle; ensina tambem que todavia approuve â sua .;;;1bedoria e bondade por outra via.
e esta ~obrcnatmal, rc,·elar-sc a si mesmo e os eternos decretos da SlW 'ontadc ao gencro humano. E'
o que diz o Apostolo n'cstas palu\Tas: Deus, que
/aliou por muitas 1 e1es e de muitos modos a nossos
paes pelos prophetas, nos fatiou ultimame11te por seu
1

Fillzo.
A esta revelação divina todos devem certameno poderem conhecer promptamente, com firme
certeza e sem mistura alguma de erro aquillo que,
nas coisas divinas, não é por si mesmo inaccessivcl
ri rasão humano~ mesmo na condição presente do
gcnero humano. Com tudo não é por esta causa que
a rt'Yela\~iio se dcn· dizer absn]utamcntc neccssate
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ria, mas porque Deus por sua infinita bondade destinou o homem para um tim sobrenatural, isto é,
para participar dos bens divino5, que excedem inteiramente a intclligcncia humana ; pois nem os

olhos viram, 11em os ouvidos ouviram, ne11t°penetro11
no coração do homem o que Dt'tts preparou para
aquelles q11e o amam.
Porém esta revelação sobrenatural, segundo a
fé da Egrcja universal, definida pelo santo concilio
Tridcntino, contem-se nos livros escriptos, e nas
tradiçôes mio escriptas 1 que, recebidas da bõcca do
mesmo Christo pelos Apostolos, ou por estes mesmos Apostolos, por inspiraçüo do Espirito Santo,
transmittidas como de müo cm mão, chegaram ate
nos. E estes livros dn Antigo e do ~ovo Testamento, inteiros com todas as suas partes, como se
acham enumerados no decreto do mesmo Concilio,
e se conteem na antiga edição latina chamada Vulgata, devem ser tidos por sagrados e canonicos. A
Egreja, porém, tem-nos por sagrados e canonicos,
não porque compo~tos l>Ó por humana industria,
hajan1 sido approvados depois por sua auctoridade nein sómente porque contenham a revelação
sem erro; mas por~LH.:, cscriptos por inspiração do
Espirit9 Santo, tcem a Deus por mictor e corno taes
foram entregues á mesma Egrcja.
Corno, porém~ o que foi salutarmente decretado pelo santo concilio de Trento com relação á interpretação da Sagrada Escriptura, a fim de reprimir os espíritos petulantes, é falsamente explicado
por certos homens, ~ús, renovando o mesmo decreto, declaramos que o sentido d'elle é que nas
coisas da fé e dos costumes, que pertencem á edificação da doutrina 1.:hristã, deve tcr-s~ por verdadeiro senti d( 1 dn Silgrada Escriptura aqucllc que

km tido e tem a santa Madre Egrcja, ü qual pertence julgar do verdadeiro sentido e intcrpretaçüo
das Santas Escripturas; e que por isso a ninguem
l; hcito interpretar a mesma Sagrada Escriptura
..:ontrariamentc a este sentido ou mesmo contra o
(Onsenso unanime dos santos Padres.
CANONES-DA

FE

r." Se algucm disser que a rasão humana é de
tal sorte independente que Deus nifo pode imp<>rlhe a fé: seja analhcmatisado.
:i.º Se al~ucm disser \.}Uc H fc <livina não Sl' Jistinguc da scic111.:ia natural que tracta de Dt.•us, e das
coisas moracs, e que por isso não rcqut'r para a fé
divina que a verdade revelada seja crida por causa da auctoridade de Ocus qu<.· a revelou : seja
anathcmatisado.
3. 0 Se algucm disser que a revelação divina não
pode tornar-se crivei por signaes externos, e que
por isso os homens devem ser movidos á fé só pela cxperiencia interna ou por inspiração privada
de cada um : seja anathematisado.
4. º Se algucm disser que nenhuns milagres são
possi\·cis: e que por isso todas ns narrações d'cllcs
all; as contidas na Sagrada Es1.:riptura, devem prosaevcr-sc como fobulas ou mythos : ou que os milagres nunca pódem conhecer-se com certeza~ e
que com cites se não prova convenientemente a
1)rigem divina da religião christã: seja anathematisado.
5.º Se alguem disser que o assentimento á fé
t:hristã não é livre, mas que é produzido necessariamente pelos argumentos da rasão humana ; ou
que a gra~a de Deus é sómente neccssaria para a
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PPlmeira De11stituição dog•atica da

fé viva, que opera pela caridade: seja 111wthcmati-

Egreja de Chrieto

~ado .

6.'' Se ~lgm·m disser 411c L: cgual a ..:ondição
Jos fi('is l' a d'aqncllcs que ainda não chegara~ á
fr u11ica verdadeira, de maneira que os cathohcos
possam .tl.'r justa La.us~1 de. pôr cm dt~vida a fé, que
rcl.'.cberam sob o rnn~1steno da Egrcia, suspendendo seu assentimento afr que tenham conc\liido a
Jcmo11strnção scicntifka de crcdihilidadc e vcrda~k da :-.li<\ fc : svja anathcmatisndn .

IJL1JiJ e da raiáº
. 1." ~e alglll'lll dissl'r lp1c na revela~~º Jivi11;\
se não contê<'tn mvstcrios al~uns verdadeiros e propriamente ditos, mas qm' todos OS dogmas da fé
podem ser comprehcndido-; e demonstrad~s pela
razão, convenientemente cultivada, por meio dos
principios naturacs: seja arn:nhem?tis~do.
_
2.'' Se algucm disser que as sc1encHts humanas
devem ser tractadas com tal li~crdadc~ que as suas
asserções, quando mesmo se npponham á doutrina
revelada, podem ser tidas corno verdadeiras, e que
a Egreja não pode proscrevei-as : seja anathematisado.
3.'' ~e algucm disser que é possivcl que d_eva
alguma vez dar-se, segundo o progresso da sc1~n
cia, aos dogmas propostos pela Egreja um scnt~do
diverso d'aqucllc que entende a mesma Egrcia :
seja anathematisado.

1Sessáo IV.

110

dia 18 de Julho de

1X70)

<) Pastor eterno e Bispo das nossas almas, afim
de perpetuar a obra salutifera da redempção decretou edificar a Santa Egreja, na qual, como na casa de Deus vivo, todos os fieis se conservassem
unidos pelo vinculo de uma só fé e caridade. Pelo
yuc antes da sua ~lorifical,'.áo pediu a seu Pac não
sômenk pelos Apostolos, mas tamhem por aqnelles LJUC haviam de crêr n'clle pela palavra dos mesmos Apostolos, para l)lle todos fossem um, como
o mesmo Filho e o Pae 1ão um . Assim como, pois,
cnYiou os Apostnlos, que p<lrn si escolhera do mundo, tomo clle f<irn enviado pelo Pac: <la mesma
sorte quiz que houvesse na sua Egrcja Pastores e
Doutores até ~í l'Onstm1rnação dos scculos. Mas para qul' o Epis(opado fosse um sú e indiviso e toda
a multidão dos crentes se conservasse na unidade
Ja fé e da communhão por meio de sacerdotes mutuamente unidos entre si, constituindo S. Pedro superior aos outros Apostolos, instituiu n'cllc o prinL·ipio perpetuo e o fundamento visível d'csta dupli~:c unidade, .'>obre 1.'.llja solidez se construisse o templo eterno, e se levantasse sobre a firmeza d'csta fé
a sublimidade da Egreja, que deve elevar-se até ao
n·u. E como as portas do inferno se insurgem <le
todas as partes com um odio rnda dia maior (Olltra o fundamento da Egreja divinamente estabelecido a fim de a destruir~ se lhes fosse passivei ; Nós
julgamos, com a approvação do sagrado Conc1\io,
que é nccessario para resalva, salvação e augmento da grei i.'.atholica propôr a doutrina ácerca da
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institui~ão: rcrpduidade e 11m~ircza do sagrado

Primado Apostolico, no qual consiste a .. força e solil k t de todfl a l·~grcja~ doutrinn , que deve ser crida
e tida por todos os fieis, segundo a fé antiga e constantl' Ja Egreja uliin~rs;.11, l' pr<lscrc\;cr e condcmnar ns erros 1.:ontrarios, tiío l"Crnicinsos ao rebanho
do Senhor.
CAP. 1 Da Instituição do primado apostollco em
S. Pedro

l·:nsin;1mns, p1>is, e dl·((ar<llll(JS, conforme os tes11..·1m111hns do Ev<111~cll1<1, que o primadodc jurisdicl,·.:io sobre l1lda a l·:grcja d1..· Deus foi imrncdiata e din:damc11ll' pro111l'ltido 1· 1..011lerid11 por )J°n~so Senhor .le~us <:hri"t<> a11 :\pot.\olo S. Pedro. E 1.:um d -lcit<.> sú a Sinüio <l '-l'tcm antes dissera-- T11 serás
dwmadv Cephas
depois qul' clle fez a sua confissão dizendo Viis sois o Christo, Filho de Deus
vivo-·- foi que o Senhor foliou proferindo estas solemnes palavras: "Bemaventurado es Simão, filho

de João, porque não foi a carne nem o sangue que
t'o 1·evelou, mas me11 Pae que está nos céus: e Eu te
digo que tu es Pedro e sobre esta pedra edificarei a
mi11ha Ef.{reja e as portas do Ú!ferno 11ão prevalecerão cm1tra ella: e eu /l' darei as chal'es do reino dos
ctfus, e tudo o que ligares sobre a terra, será lambem
li![ado nos céus, e t11do o que deslif.{ares sobre a /erra será lambem desligado 11os cà1s,...
E' · tarnbem sômentc a Simão Pedro que Jcsm;
depois da sua rcsmrcição conferiu a jurisdicção de
pastor e chefe supremo de todo o seu rebanho &zendo-lhe: «Apascenta os meus cordeiros, apascenta
as minhas oJJe/has».
· ·
.A esta doutrina tão clara das Sagradas Esçripturas tal 1 i..:omo sempre foi entendida pela E:greja

(a tholica, são manifestamente <.:ontrarias as maximas perversas d'aquclles, que desnaturando a fórma de gO\'~rno estabelecida na sua Egrcja por Chrislo ~osso :Senhor, negam que tão sómente Pedro
.:om ex~lusão dos outros Apostolos,.quer considerndos singularmente, quer todos juntos, tenha sido
galardoado pelo mesmo Christo com um verdadeiro e proprio prim<Hfo: não foi immcdiata e dirccta111c!1te l'.onfcrido a S. Pedro, mas á Egrcja, e por
meio <l'csta a clle, como ministro d'clla.
Se algucm, pois, disser que o Apostolo S. Pedro niío foi 1.:onstituido por Christo '.'Josso Senhor
Prinl'.ipc de todos os Apostolos e d1cfc visível de
t11da a Egreja militanll'; 011 que o 1fü•smo S. Pedro
"''imenl l' n·cehcr~1 um primado 1.fr honra e não um
1)ri111~1Ju de ."crJadcira l' propria jurisdi~\:ão, Jirel..'.tn e 1mmcd1atanwnll" l'.onfcrido pelo mesmo Jesus
<:hristo Nosso Senhor: seja anathematisado.
CAP. 11-Da perpetuidade do primado de S. Pedro

noe Pontlfloee romano•

Po~én? o que Jesus Christo Nosso Senhor, que
e o Prmc1pc dos pastores e o grande Pastor das
suas ovelhas, estabeleceu na pessoa de ·S. Pedro
P.nrn. a salvai;ão perpetua e ~cm permanente da
l·,gre1a, deve constantemente subsistir pela auctoridade do mesmo Christo na Egrcja que, fundada
sobre a pedra~ pcrmancccrü inabalavel até ao füu
dos sei..:ulos.
'~nguem certamente Juvida, pois é um facto
n_otono em todos os seculos, que S. Pedro, princ1pe e chefe dos Apostolos, columna da fé e fundamento da Egreja catholica, recebeu de Nosso
Senhor Jesus Christo, Salvador e Redcmptor do ge11cro humano, as l'.havcs do reino vive governa
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e julga cm sNts sucessores os Bispos da Santa Se
de Roma, fundada e consagrada com o seu sangue.
E' por isto que cada um dos successores de Pedro n'esta Cathedra pos~me por instituição domesm~ Christo o primado ~e Pedro sobre a Egreja
umve.rsal. Permanece, pois, a dispo3ição d' Aquelle,
qu~ e a mesma verdade, e S. Pedro guardando a
solidez da pedra que recebeu, não tem abandonado o cargo do ~overno da Egreja.
Por esta causa foi sempre nl'cessario que toda
a Egrcja, isto é a uni\'crsalidade dos fieis, espalhados cm todos os logarcs, estivessem cm união com.-.
Egrcja ~omai!a por ...:aus~t do seu prindpa~o supremo, e nesta Se da qual dimanam os direitos de uma
communhiio veneranda, que.· se espalham sohrc todos, formassem um s<'> e mesmo corpo.
~e alguem, pois, disser l.)ttc não ~ por instituição _J.~ mesmo ~:hristo Nosso Senhor, ou por. direito d1v_mo, que :-i. Pedro tem succcssorcs pcrpeluos
no primado sobre toda Egrcja; ou que o Pontifü:c
romano não é su~ccssor de S. Pedro no mesmo
principado; seja anathcmatisado.
OAP. 111 --Da natureza e caracter do primado
do Pontlflce romano

Pelo que apoiado nos testemunhos manifcslos
das Sagradas Escripturas e atendendo aos decretos formacs e evidentes tanto dos Pontifices romanos, nossos predecessores, como dos Concílios gerat~s, renovamos a definição do Concilio ecumenico de Floren\a, pela 4ual todos os fieis de Christo
devem 1.Têr gue a Santa Sé apostofü:a e o Pontiíicc romano é o successor de S. Pedro, prin-.:ipe dos
Apostolos, e ,·erdadciro Vigario de Christo e o cabeça de toda a Egreja, Pae e Mestre de t~dos os

chri~Lãos, e que a cllc mesmo foi dado por
( :hristo ~osso Senhor na pessoa de S . Pedro

Jesus
o po-

der pleno de apaccntar, reger e governar a Egreja
universal; como tambem é expresso nas actas dos
Concílios ecumcnicos e no5 sagrados canones.
Ensinamos, pois, e declaramos que a Egreja
romann, por disposição divina tem o principado
do poder 0rdinario sobre todas as outras Egrejas,
e --rue este l'"der de jurisdic1Yão do Romano Pontifü:c, poder verdadeiramente episcopal, é immedia111: que os pastores e fieis de qualquer rito e digniJnJc '-JllC sejam, tanto ...:<1Ja um ~e per si , como todos cm ...:onjuú...:to lhe cst<Í<> sugcitos pelo dever Ja
subordi11a~ão gcrnr...:hica e de uma verdadeira obcdicncia não sei nas coisas (jlle pc,-tenccm á fé e aos
...:ostumes, mas tamhcm n'aquellas que se referem
ú disciplina e governo du Egreja, espalhada por
todo o mundo, de modo que, guardada a unidade
tanto de communhão como da profissão de uma
mesma fé ~.-om o Romano Pontifü:c, a Egreja de
Christo é um só rºcbanho !-iOh um só supremo pastor . Esta é a doutrina da verdade catholica, da
qual ningucrn pódc apartar-se sem perder a fé e a
salvação.
Mas tão longe está este poder do Summo Pontifke de prejudicar o poder ordinario e immediato
da jurisdicção episcopal, cm virtude do qual os Bispos, que postos pelo Espirito Santo succedcram
aos Apostolos , apascentam e regem, como verdadeiros pastores~ cada um o rebanho particular, qut'
lhe está confiado, que antes este mesmo poder é
affinnado, corroborado_e protegido pelo supremo
e universal pastor. como disse S. Gregorio Magno,
quando escreveu : Ami11hahonraéa honrada Egreja w1i1 t>rsal. }~finha honra é o solido 1igor dos meul·
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irmãos. Então me sinto l'erdadeiramenle honrado
quando ~ cada um i tribulada a honra devida.
'
Porem do supremo poder que o Pontifice roma~o ~em de governar a Egreja universal, resulta
0 . d~reit? que elle tem de, no exercício d' este seu
~ 1,mst~no, com~unicar livremente com os pasto1cs e L:Om os fieis de toda a Egreja, a fim de que
os mesmos yossam ser ensinados e dirigidos por
elle no cammho da salvação.
Pe.lo que condemnarnos e reprovamos as maxima~ d aquelles que dizem que póde licitamente impedir-_sc ~~~a con:i1mmicaçáo do Chefe supremo.com
os pasto1 cs e fieis ou que a tornam dependente do
p~>der sccu~a.r, sustentando que as coisas estabeleud~s pela Se Apostolica ou cm virtude da sua auct~ridadc parn o g?vcrno da Egreja não teem for"ª n~m valor, se nao forem confirmadas pelo bene··
plactto do poder secular.
. E como o ~ontificc romano governa a Egreja
umvcrs~l cm ~trtude do direito divino do primado
ap~sto!•~o ensinamos lambem e declaramos que elle e o 1~11z ·'Supremo dos fieis e que se póde recorrer ao 1ulgan:ic?to d'ellc em todas as causas pertencentes
ré
d Sao
· )lllZO
· ecdcsiastico
.
'·.
·. O J·t1lg arnen to, pom, a · _l' Apostohca, cnia auctoridade é suprema, por nm~uci:n .P~~dc ser reformado nem a quem
~ucr que sc1a e hc1to emittir juizo ácerca do seu
1ulgamento. Pelo qul' apartam-se do recto caminho
da verdade os que atfirmam que é licito appellar
~.ª~ sentcnça.s dos romanos Pontífices para o Conuho ec~memco corno para auctoridadc superior á
do Ponufice romano.
. Se a~gue~1, pois, disser que o romano PontifiL:e tem
tao somente o encargo de i·n~pe
:s \,;·ç-·
80 ou d'1reccao
. . d'IC· e não o rleno e ·sL1J11·cmo pod er d e JUflS

ção sobre a Egrcja universal não só nas coisas que
pertencem á fC e costumes, mas tambem nas que
se referem á disciplina e governo da Egrcja, espalhada por todo o mundo; ou que ellc tem sómente a parte principal, e não toda a plenitude d'estc
supremo poder; ou que este poder, que lhe pertence, não é ordinario e immediato tanto sobre todas
as Egrcjas e sobre cada uma d'cl\as, como sobre
todos os pastores e fieis e sohrc cada um d'clles;
seja unathematisado.
CAP. IV

Do maglsterlo lnfaltlvel do Romano Pontlfloe

Esta Santa Se sempre tem crido, e o uso permanente da Egrcja o comprova e os mesmos Concilios ccumcnicos, principalmente aqucllcs cm que o
<>rientc se reunia ao Occidentc na união da fé e
da caridade, tccm declarado que tambem o supremo poder do magistcrio está comprchendido no
primado apostolico que o romano Pontífice possuc
sobre a Egreja universal cm sua qualidade de suc(cssor de Pedro, principc dos Apostolos.
Por isso os Padres do quarto Concilio Constinopolitano, seguindo as ph;adas de seus maiores,
emittiram esta solemne profissão de fé : «A salvação está antes de tudo em guardar a regra da verdadeira fé. E como a palavra de [\Iosso Senhor Jesus Christo, dizendo :-Tu és Pedro e sobre esta
pedra edificarei a minha Egreja-náo póde ser vâ;
os factos a teem confirmado; porque na Sé Apostolica a religião catholica tem sempre sido conservada immaculada e a santa doutrina sempre ensinada. Desejando, pois, não nos separarmos da sua
fr e da sua doutrina esperamos merecer estar na
uni(·a l'ommunhão, que é prégada pela Sé Aposto-
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lica, na qual existe a inteira e verdadeira solidez
da Religião christá".
.
E os gregos professaram «que. a santa E~reJ.ª
romana tem o supremo e pleno pnmado e prmc1pado sobre tod~t a Egrcja catholica, que ~lia com
verdade e humtldade reconhece ter recebido com
a plenitude do poder do mesmo Senhor na pessoa
de S. Pedro, principe ou ch~fc dos Apostolos, e
do qual é succcssor o Ponttfi~c romano; e as~
sim como a Egreja romana mais que as outras e
obrigada a defender a vcrda?e Ja fé, da_ m~sma
sorte tambem, quando se suscitarem qucstoes ~cer
ca da fo, devem ser definidas pelo seujuizo». Fmalmcntc o Concilio Florentino definiu: ((Que o Pontífice romano é o verdadeiro vigario de Chris~o e
0 cabeça de toda a Egreja e o pae e doutor de todos os christãos; e que a ellc mesmo na pessoa de
S. Pedro foi dado por Jesus Christo Nosso Senhor o
pleno poder de apascentar, reger e governar a Egrcja universal"·
rara cumrrircm este dever pastoral trabalharam sempre incansavelmente. nosso~ pr~decessores
a fim de que a salutar doutrina de Chnsto se prop~gassc entre todos os povos do mundo e com
egual cuidado velavam para que, aonde_ fosse recebida se conservasc pura e sem altcraçao.
l;elo que os Bispos de todo o universo, j~ cada
um de per si, já reunidos cm synodos, segmnd<? o
antigo costume das Egrejas? e a fórn;ia da antiga
regra, referiram á Se Apostohca os perigos que suri:;iam principalmentt: cm assumptos. de cre~<;a, a
fim de que os ~amnos da fé se resarc1ssem ah1 aonde a fc não póde soffrer quebra .
..
E com a approvaçáo do segundo Conc1ho de
Leão os romano:- Pontiticcs, segundo lhes aconsc-

lhava a condição dos tempos e as drcumstancias.
ora convocando concílios ccumenicos ou consul~
tando a Egreja dispersa pelo mundo, ora por meio
de synodos particulares, ora empregando outros
meios que a Divina Providencia lhes proporcionava, tccm proposto, cm suas definições, a te dos
1.:hristãos para serem cridas as verdades, que, com
<t ajuda de Deus, haviam conheddo serem conformes âs Sagradas Escripturas e Tradicçócs apostolicas: pois o Espírito Santo não foi promcttido aos
stKcessorcs dl! Pedro a fim de 4ue recebendo d'EJlc por revelação uma nova doutrina a fizessem conhc~cr aos homens~ mas para que com a assistcnci ~t Jo mesmo Espírito Santo conservL1sscm santamente e cxpozessem fielmente a revelação transmittida pelos Apostolos, que fórma o deposito da

rc.

Etfcctivamentc todos os Padres veneraveis abrae os santos doutores orthodoxos veneraram
e seguiram sua doutrina apostolica, sahendo perfriti<.simarncnte que esta cadeira de S. Pedro permaut•cc ~empre illibada de todo o erro segundo a
prome~su divina de nosso Divino Salvador, feita
ao prin(;ipe dos seus dis~ipulos : Eu roguei por ti
para que a tua fé não falte, e tu depois de converti~· aram

do confirma teus irmãos.
Foi pois, este dom da verdade e da fo, que nunL"a fallecc, concedido divinamente a Pedro, e aos
seus successores n' esta Cathedra com o fim de que
cumprissem seu sublime cfi\.:argo para salvação de
todos, para que todo o rebanho de Christo~ affastado por elles do venenoso engodo do erro, fosse
nutrido com o alimento da doutrina celeste, afim
de que~ removida toda a occasiáo de schisma, se
conscrYasse tmida a Egrcja universal, e apoiada
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no seu fundamento pcrmane(csse firme contra as
portas do inferno.
~as como n'este tempo, cm que muitíssimo se
precisa da salutifera efficacia do ministerio apostolico, se encontram não poucos que rebaixam sua
auctoridadc, julgamos ser inteiramente necessario
que affirmc solemncmcnte a prerogativa que o Unigcnito Filho de Deus se dignou juntar ao supremo
cargo de pastor.
.
Pelo que adherindo fielmente ü tradicção recehida desde o prindpio da fé christã, para gloria de
Deus nosso Salvador, para exaltação da Religião
catholica e sulva\ÚO Jc todos os christáos, 'Sós ensinamos e definimos -com a approvação do sagrado Concilio·-- que é um dogma divinamente revelado : Que o Pontifü.:e romano, quando falla ex
cathedra, isto é, quando exercendo o ministerio de
Pastor e Doutor de todos os christãos, pela sua
suprema auctoridade apostolica, define uma doutrina sobre a fé ou os costumes, que toda a Egreja deve crêr, pela assistcnda divina, a E\le promettida na pessoa de ~ - Pedro, é dotado d'aque\la infallibilidadc, de que o Divino Redcmptor quiz munir a sua Egreja quando define doutrina sobre a
fé ou costumes; e que por isso tacs definições do
Romano Pontificc, por si mesmas e não pelo consenso da Egreja, são irrcformavcis.
Se algucm, pois, o que Deu~ não permitta, ousar contradizer esta nossa definição: seja anathematisado
·

Oenotlll 11ttoan1 Deor1ta 1t oana•
EX CONST. DE FIDE CATHOLJCA SESS. Ili

Cap . !!. De Revefotionr

1

-. ' Eadem sancta Matt!r E.:desiu ten ·t . ~
ommum pr~ncipium et finem, naturali hu~a ct ' oco~ D~um, r~rum
rebus crcaus certo .:ognos.:i posse . 1. . · ·b·l~ac ~atl<;>n•~ lumme, e
tura
d"
' nvis1 'ia emm 1ps1u·
·
mun '•per ca quae focta sunt intellc.
.
s, a ~rca '"!"'CI~ plac_uissc e jus sapientiac ct bonitat" 1:tj1. co~sp1~1untur !; atta h via se ipsum ac aetcrna \'oluntatis . i, a m, caquc supernaturarc\·clarc, di.;cnt.; Apostolo l; ul\lultif·s~ae decrc~a humano. generi
Deus loquens patrihus in Prophetis ~n~.m _multd1~que •:ii~das, olim
est nobis in Filio•.
' OHssimc, 1ebus 1sus, locutu s
lluic ~i.vi_nae rcvclationi tribuendum
"J
.
re_bus J1vm1s, humunac rat ioni cr se .
e~ est, ut c:i, quae,
senti qu~qu~ i-;eneris humani conNitione'~tf 1:rv1a.~o~ sunt, •.n prae·
ma ccrt1tudme, et nullo admixto errori: c om_n~ us e;cpedne, firtamcn de cu usa revdatio absolut. . . . , o~nos~1 possint. :'llon hac
.
fi ·
.
e nc1:essar1a dt -cnda t d
·
cus ex mta bonnatc sua ordinavit h
.
'-d
es 'se quia
D
d
.
·
·
.
.
ommcm
a
finem
s
tur·1le
·
. '. m,_a paruc1panda sc1hcet hona d',. .
upernatls ~ntelh~e.ntiam omnino suprmmt . si ~~na, qual human':'e. men~uns !luJ1v1t, nec in cor hominis as'ce~Ji~ em ocu us non v~dat, nec
11s qua diligunt illum .1
. • quac pracparav1t Deus
Haec porre. supernaturalis revcl· f
- . d
.
de~iac: fidem, a saneia Tridentina ~ ~n~~i se-.u~
. um umversal_
is Ecm hbras scriptis, et sinc scripto traJitio ?b dedaratai:n, ..;ontmetur
ore ab Apostolis acceptac aut ab ipsis Aipou~, 19u5e .1es1us Christi
ct~nte quasi per manus tr~ditac . d
s o is p1ritu sancto diqu1d~m veteris ct novi Tcstam~n~i li~~s. usqu~ pervcneru_nt. ~ Quí
purt1bus, prout in cjusdcm Concilii d .n, mte~~1 . c~m ommbu_s suis
tert v~lg•Ha latina cditiom: h;ibcntur c~,:~ro ~c~c1~sentur, .e! m vcp1end1 sunt. Eos vero Ecdcsia pro s~ ·ris ~.::is ct _c?nomc1s suscir~co quod sola humana íodustn· . ". '. ~ _.. unon_lClS habet, _non
smt ~pprobati ; nec ídeo dumta~a~º~~~Ju', ~uj ~cinde a_ucton.tatc
co~ttneant ; scd propterea quod Spirit rt;\C a~1on~m sme errorc
pu Dcum habcnt auctorcm atquc utut;lanc~o
•.nsEp1ra,nt~ conscri sunt.
'
es 1rs1 cc esiae traditi
.

4"'.

111

. Quoniam vcro, quuc sancta Trid. . S
. .
tat1onc di,•inae Scripturac ad coerccnd~tma l~no_du.s de . mterpre ·- ·- - ,t pctu anua mgenta salubri .

. '·. Cuput I, ciusJi.:=m Constitutionis 11 0i.:= ]):.. .
•
«Tr. de o~o Un01>: capita ur:iv . .. ~J !~_rum l?~lllllUm Cn.:ator('11
2 Rom. 1, .
·
, tmtiott J1 . dc~1dc11.
'

UI ('!' 1111t10

20

Hebr. J, ,., .
., l Cor. li, 9 .
5 Tridcnl. •ess. IV.
:~
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1.:r Jc..:rcvit, a quibusdam h<;1111inibus pra,·c expoountur, Nos, idtm
dccn:tum renovantes, hanc 1lhus mentem esse declaramus ut in
1:ebus _tidci _e t morum, aJ acdi~c•.lli<?nem <loctrinae christian~e perunenuum, 1s r.ro veru sensu S. S..:r~pturac _hal_Jcndus sit, quem tcnu1.t ac tenet !='· M~tc~ E..:cles1a, cu1us est 1ud1care de vem sensu
et tnterpreteuone Scnpturarum sanctarum; a111ue ideo nemini licere contra hunc scnsum, aut etiam contra unanímcm consensum
Patn.1m ips"rn ~;,;ripturno1 sacn1m i~uerpretari.

Oanonea: De flde
1. ~i qui~ dii.crit, rationem human.am ica iudependentem es··
11t hdcs c1 a lJco 1mperan 11011 possn ; nnathcma sit.
'2 . Si quis di\crit, lidem Jivinam a naturali de Deo et rcbus
moralihus ~.:ientia n1111 disti_ngui, a..: proptcrca ad lidem divinam
non requm, ut revelata vernas proptcr auctoritatem Dei revelantis
crcJatur; anathcma sit.
. ·:t ?iyuis Jixcrit, ren:lati1111cm t~ivinam cxt~rnis signis crcdih1lci:i1 h~n r:ion po~sc, 1Jcuqu_c sola 1.ntcrna cu1usque expcrientia
aut 1~spll'allonc pr1vnta hommes ad füJcm moveri debcre; anathcma s1t .
..4· Si qu~s tfü.. erit_, mi~i1C~il 1 1 nul!a licri posse, prninde9ue on~ne s
de us narn1t1r111es, etrnm 111 Sacra S.:nptura contentas. mter fabuLis vcl mythos ahl_cgmlll.as cs~c ; _u1_1t miracula c erto cÓgnos.:i nun -·
quam posse, 11cc 11 s dmn:.1111 rchg1r_t0i~ christíanae origipem rit<;
proban; anathcnrn sll.
·
;i. Si quis Jixcrit, assensum lldci christümae non esse liberum
scd a~gumef!tb humanac ~alioi~is neccssario produci ; aut ad so~
lafl"! lidem nvam, quac p~r cancutem operatur, Hratiam Dei ne,essanam esse ; anathi::ma s1t.
6. S_i qui~ dixcrit! parem cs:.c ..:unJitioncm fidelium atquc coru1.11.• qu1 aJ tidcm unice veram _non~um pcn·encrunt, ita ut catholk·1 1usta111 c.:ausam habcrc possmt, hden1, qu;im suh Ecdcsiae mat:•stcrio jam sus.-cpen111t, asscnsu sus111:n>o in duhium \·oc;indi donec J.::monstnitiom:m s,·icntitic;un crcdihilitatis ct \"CrÍt;1tis '1idci
suac absnlvcrint ; anathema sic.
~l-",

De flde et ratlone
. ~ . Si quis ~ixcrit,_ in rcvelatio~c di\'i:1ú nu lia vem ct pro·
pric dieta mystcrw c.:ontmcn, se~ umve~sa _hd_c1 .Jogn~a.ta posse per
ra111._m cm rite exc1~ltam e naturahhus pn11..:1pm; 111telhg1 et dcmonstran; anathema s1t.
·
:!. Si quis tlixerit, 1lis«iplina~ humana' ca •um libertatc· tra ·
dandas esse, ut e.;irum ilsscrtioncs, ctsi doctrinae revel11tae aiher ·
s~ntur, tm1quam ycrac rctincri, ncquc ab Ecdcsia proscribi possmt ; anathema s11.
.
. :;,. ~i <1uis dixcrii, lieri pos,c, ut dogma~ihus ab E,:dcsia proros1t1~, aliq11antlo s(·cunJum progrcssum s,·1ent1nc scnsus tribuend us sit a\ius ah co, •1uc111 intellcxit ct intdligit Ecclcsi;i; anathc ma si(.

'

CORSTITUTIO OOGIATICA PRII! DH ECCLEmA CHRISTI
(Sess. IV, die XVJJI Juiii MLCCCLXX)
Pastor aeternus et Episcopus animarum nostr:irum, ut salutiferum rcdemptionis opus pcrenne rcdderet, sanctam aedificarP.
Ecclesiam decrevit, in qua veluti in domo Dei viventis fideles om nes unius fidei et caritatis vinculo coniincrentur. Quapropter, priusq uam clarifkaretur, rogavit Palrem non pro Apostolis tantum, scd
ct pro eis qui credituri crant per vcrbum eorum in ipsum, ut omncs unum essent, sicut ipse Filius ct Pater unum sunt. Quemadmodum igitur Apo~tolos, quos sibi de mundo elegerat, misit, sicut ipse
missus i::rat n J>atrc : ila in Ecdesia sua Pastores et Doctores usque ad consummationem sacculi esse voluit. Ut vcro episcopatus
ipse unus et indivisus essct, ct per cohacrentes sibi inviccm sacer·
dotes ,·rcdcntium multitudo llnl\'Crsa in lidei et communionis unilate conscrvaretur, hcatum l'ctrum cctcris Apostolis praeponens,
in ipso instituit pcrpctutm! L1tr:iusc1uc unitatis principium ac visihi lc l"untlamcn1um, supc1· cu1u,.; lor111udmcm actcrnum exstrucrctur
t<.:mph11n, et Ecdcswc codo infon:nda suhlimitas in hujus lidei lirmitat._c .-on.stirKcrct.? Et quoniam portac infori ad cvcrtcndam, si fie .
ri posse1, Ec.·ksiam contra t·jus fundamcntum Jivinitus positum
majori in dics odio undiq11c insurgunl ; No~ ad c;1tholici gresis custodiam, in•olumitatcm, augmcntum, 11cccs,arium esse jud1camus,
sacro apprnb;mtc Cnncilio, dodrinan1 d" in,tiu11ionc, pcrpetuitalc,
;i,· nalllra sacri :\pnstoli<i primat11s, i11 l)ll'J lotius Ecdesiae vis
-.oliditas consistit , .:1111..:tis liddihus .-rcdcndam ct tcnendam, 'ccund11m anti,1uam atqut.: .:1>11sta11tem univcrsalis 1;;.:dcsiae lidem, pro poncrc, arque .:ontrarios. Jominico 1'\fC!-'i adl!o perniciosos crror..:s
rroscriberc et ,·ondemnarc.

ª'

OAP. 1. De Apoatollol prlmatua ln beato Petro
lnatltutlone
l>ocemus itaquc ct dedaramus, justa Ev ;111~clii tcstimonia,
rrimatum jurisdi..:tionis i11 univcrsam (lei Ecdt:siam immcuiate Cl
dirt:•tc beato Pctro Apostolo prnmiss11m atquc col\atum a Christo
l >0111i110 fuis~t.: 1'num enim Simo11t·m . .:ui iam pridcm di~erat : Tu
\Ot.:aheri,; Ccpha~ ,:1 poslquam i\\e st:am cdidit ..:unfessioncm inquicns:
Tu cs Chris1us, hlius Dei vivi, solcmnil•us his verhis allocutus cst
l>ominus : lkatus es, Simon H<.1r-.1om1 : quia caro ct sanguis non
rcvd<.1vit tibi. scd Patcr meus, qui in ..:oclis est : et ego Jico tibi,
•1uia tu es Pctrus, et suj .CI' han..: pctram acditicabo E..:cl-;si_am mcam _,
~t porta e inferi 0011 prat.:\·alebunt ad\·~rsus ~am : ct t1h1 _daho. ela ·
1 cs rcgni coclorum : ..:t quod,·umque hgavens super tcrrani, erit h
~;itum el_ in coc.lis; et quod~u~que. solvens supc_r terram, erlt solutum et m ~oells.i Atque um ?1mom Pct~o ~01~tuht ~esus r?st suam
resurrcctionem summ1 pnstons et rectons 'unsd1ct1onem m totum
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1 Cfr. Joan., XVII. 1, 20 .: seg.
:,;. Lco 11·1 , "·rm. IV (ai. Ili), cap . li , in .liem N:ilalis sn i.
J Joan .. , I,_e.
4 Math. XVI, 18-19.
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suum ovilc, dicens: Pascc _agi:ios meos: p~s~e oves meas. ~-Hu!c
tàm manifestae sacrarum Si:r1pturarum dodrmae, ut ab f'.'-~lestà
cathoJicâ scmpcr intetlecta CSt, arerte OJ'IJ.>OO~ntur ~ pravae . ~orUJ"?
sententiac qui constitutam a Chnsto Domino m sua Eccles1a reg!minis formam pervertcn~cs n.cs.i.nt, solu.m P~trum ,prae cete_ns
Apostolis, sivc seors~m ~mgu.hs s1vc .o~mbus ~1mul, \ero . proprm:
que jurisdictionis primatu fu1s~c ª· Chrts~um 11:1structum., ~ut qui
affirment eumctem primatum non !~mc~iat~, dtrecteq~e 1ps1. b_eato
Petro, scJ Ecclcsiae, et per hanc 1lh ut 1psms Eccles1ae mm1stro
delatum fuisse.
·
D
Si quis. igitur Jixcrit bcatum Pctrum Apo~tolum .ª C::hnsto omino constitutum non _css~ Apostolorum ommum prmc1pem. et totius Ecclcsiae militanus v1s1~1lc ca~ut .: ~el_eu~dc'!l honor~s tantum non autem vente propnaequc 1ur1sd1..:uoms pr1!'1atum ab. eoderd Domino nostro Jcsu Christo dir~cte ct immed1ate accep1sse,
anathema sit.

CAP. 11. De perpetultate prlmatu• beatl Petrt ln Romanl• Pontlflolbua
.
QuoJ autcm in beato ;\postolo. Pctro~. pri.11.:e~s P,astoru~ e~
pastor magnus onum, Oommus. Ch~t:.tu:. ·~"sl!s 111 p.. rpctuam s~llf
tclll ac pcrcnnc bonum Ecdes1ac mst1tu1.t" 1d codem au.:tor.e in
Ecclesià, quac fundata su1><!r pctram aJ hn_em saccul_oru~ usq.~e
tirma stabit, ju~itcr Jurarl.: ncccssc cst. ~ulh sa~e .Jub1um 1mo sa.>
·ulis omnit>us notum c~t, <\UOJ san..:tus beauss1musquc i;>etrus,
Àpostolorum princcps ct caput,. tidciquc .:olu_mna e~ Eccl~.s1~~ .:a ~
lholicac fundamcntum a l•ummo nostro Je~u Chn.sto, :s:ihator':
humaai gencris ac l<cdcm_ptorc~ e laves reg_m ~..::c_cr.1~ : l\UI ad ~?~
usque tempus ct scmpcr tn su1:. su..:~essoribus, ..:p1>cop1s san':t,1c
Romana e ~cJis, ah ipso fundatac, c1usquc .:o~se.:ratae. san~ume.
,jvit et pracsidct d ;uJi_cium cxcrcct. 2 ~n~c. 41;11~~1mq_ue 1.0 h~c Cathedrà Pctro sLi.7cd1t, 1s sccundum. C,hr1st1. 1ps1us mstltutlone.m
primatum Pctri in univr.:rsam Ecc.lcstam o.htme~. M.anet ergo d1spositio vcritatis, ct bcatu~ Pctrus 111 ac.:epta fort.llU~l~t: r,e_trae pcrscveran:> susccpta Ecd~siac gubcrnacula ~on rehq':'ll·. H~ .... de causà ad Romanam Ecdcsiam propter pot~nllor~m prmc1pahtatem ne~
..:esse scmpcr fuit omncm .:onvcnirc Ec~lcs.iam, hoc est eos qu1
; unt unJiquc ti<lcll.:s, ul ill cú s.. Jc, ..: qua \ <.:ncr_a ndac. commuru_onis jura in omne~ Jimanant, tamqu<1m mcmhra m c·apttc .:•>nsocta·
ta, in unam corporis compagcm coal.e::;~1.:rcnt. ~ .
. . . ..
Si quis ergo Jixerit non c~sl.: ex 1p~111s Çhns:1 Domam . msututione seu jure divino ut beatus Petrus m primatu super uol\·~rsam
E.::clcsiam habeat perpetuas succcss?rcs,aut Romnnum Pont1ficem
11011 esse beati Pctri in .:odcm pnmatu suc.:cssorem; anathema
sit .
Joann. XXI, 1 ~ - 1 ·;.
Cfr. Ephesini Concilii Act. 111 .
> S. 1 eo M., >Crm. Ili (;il. li),
lll
·l S. lrcn .. Ac!" h;wr . \. Ili. e li . ,., l.om·. . \,1uil..:i .. an . :.;~1. inkr cpp. S.
1\m1'ro:-. , -:p: Xl
1
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CAP. UI. De vi et ratlone prtmatua Romanl Pontlflcla
Quapropter apertis innixi sacrarum littcrarum testimoniis,
et inhaerentcs tum Praedecessorum Nostrorum Romanorum Pontificum, tum conciliorum geralium disertis perspicuisque decretis,
innovamus c:Ecumenici concilii Florentini definitionem, quff crcden,Jum ah omnibus Christi fidelibus est, sanct:,\m Apostolicam Sedem, ct Romanum Pontificem in universum orbem tcnere pnmatum, ct ipsum Pontificem Romanum succcssorcm esse beati Petri
principis Apostolorum. et verum Cbristi Vicarium, totiusque Ecdesiae caput, et omnium Christianorum pntrem ac doctorem existere; et ipsi in heato Petro pascendi, rcgcndi ac gubemandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jcsu Christo plenam l)Otcsr:itcm tr:tditam esse; qucm:idmodum ctiam in ge:sti<: CE.:um~uico·
rum concilinrnm .::t in sacri;; canonibus continet11r.
1>occmus p1·oindc ct <lcclaramus, Ecdcsiam R omanam, dispo ~
uente Domino, super omncs alias ordinariae potcstatis ohtinere
principatum, ct hanc Romani Pontificis jurisdictionis potcstatem,
quac vcrc episcopal is cst, immcdiatam esse: erga quam cujuscumque rit~s ct dignitatis r.a .stor~s atqu~ fideles, ta.m ~corsum singuli
quam s1mul omncs, otlk10 h1.:rar;h1cae subordmat1onis, vcraequc
ôbcdi1::ntiac ohstringuntur, non solum in r.:bus, quac ad fidem et
mores, scd etiam in iis, llll<lc ad Jis.:iplinam et regimen Ecclesiae
per t?~um orhem Jitfu~ac .rcrtincnt; _ita ut cu~to~lit;i c_um. l~~man_o
J>onuhce tum .:ommumoms quam ciusdem lidei prclcss1onts umtate, Ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo pastore. Hac.;
est catholicae veritatis doctrina, a quâ devinre salvâ fide atque salute ncmo potcst.
Tantum autem abest, ut hae.: Summi Pontificis potestas officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis jurisdictionis potestati, quâ episcopi qui positi a Spiritu sancto in Apostolorum locum
successerunc, tanqunm ~· eri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pescunt et regunt, ut eadem n supremo et universali
Pastore asseratur, roboretur ac vindicetur, secundum illud sancti
Gregorii Magni ': Meus honor est honor univcrsalis Ecclesiae. Meus
honor est fratri1m meorum solidus vigor. Tum ego vcre honoratus
sum, cum singulis quibusque honor <lebitus non negatur .
Porro ex supremâ illà Romani Pontificis, potestate gubernandi universam Ecclesiam jus eidem esse consequitur, in hujus sui
muneris exercitio libere communicanJi cum pastoribus et gregibus totius Ecclesiac, ut fülem ab ipso in viâ salutis doccri ac regi
possint. Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias, 9ui
bane supremi capitis cum pastoribus et gregibus comrnunicauonem licite impediri posse dicunt, aut eamdem rejdunt saeculari potestati obnox1am, itn ut contendant, quae ab Apostolicâ Sede vel
ejus auctoritate ad regímen Ecdcsiae constituuntur, vim ac valorem non habere nisi potestatis saecularis placito confirmentur.
Et quoniam divino Apostolici primatus jure Rornanus Pontifox
universae Ecclesiae praeest, docemus etiarn et declaramus, eum
esse judicem supremum fidelium,2 et in omnibus causis ad examen
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o.:~· dcsiasticum ~rcctantihus ad ips(u,; !){);;se juJkium rc.;urri, 1 SeJis
,·cro /\postolicae, cuju s aucroritato.: major non e~t, ii:dicm~1 a ~~ 
mine fore rctractandnm, negue .:uiqunm de C)US hccre jud1c102 .
Qu11re i1 tecto vcritatis tr~mite aberra!1t, qui ~ffirmant l~c.ere a ju diciis llomanorum Pont1ficum ad (Ecumerncum concilmm tan ·
quam ad au~toritate.m ~omano Pontífice s~1periorem appellare.
Si quis uaquc d1x~r1t 1 Rornan~m i:ion.uficcm haberc tantummodo otlicium mspccuorns yeJ directioms, non autem plenam et
supremam potcstatcm iurisdictionis in universa_m E.cc~~siam, non
solum in rchus, 4uac ad lidem et mores, seJ euam 1~ 1_1s, quae a~
dis.:iplinam ct regímen E.cclesine per totum orbcm d1fiusae pertlncnt· aut cum habcrc ta11tum pot1orcs partes, non ,·ero totam ple nituJin~m hujus suprcniac potestatis; aur hanc ejus potestatem
non esse ordinariam ct immediatnm sive in omnes ac smgulas ecclcsias, sive in omlll'S et sinµulos pastores et fideles; :rnathem:i
sit.

CAP. IV. De Romanl Pontlflols lnfalllblll maglaterlo
lpso auH·m. Apr~stolico prima tu, quem R~man~s Ponti~ex
i.m9uam Pctri prm.:1p1s Apostolorum ~ucce~sor rn unrvcrsam Ec,1cs1am ohtinet, suprcmam quoque mag1s1cn1 p<>testatem ~omprc
hendi, hae1 Sancta SC'dt•s sempcr t<:nuit, pcrpenms Ec.:lesrae usus
úlmpr11h:11, ipsa4ue <l-:c11mc11ii:a c1111ci!ia, ca imprimis, in q_uibu s
Oricn ~ dllll (kci,le111c i11 lidei caritatisqlli:: unioncm convemebat,
Jcclaravcrn nt. Patres enim Concilii 1:onstantinopolitani quarti.
n:iajorum ve~tigiis i11hat•rc.:ntcs, h:!nc. solemnem cdiJe~unt erofc~
s1oncm; Prima salm cst, rc,·tae hdc1 r~gulam custod1rc. Et quia
non pot.e st Do111i11i nostri .k>t1 Chrisli practerr°!l!tti sen!entia. di cenus : Tu cs Po.:1ru,, <.:t super lwn.: petram aed1h.c aho .1<..· cle~ram
meam, hac, ljllac Jicta sunt, rerum probantur ~fle.:ubus, qura 1~1
Sede Apostolic:I immal·ti!ara ~st scmpcr. cathoh<:a . rcservata r~h_:
gio, ct sancta cclchrnta llcll·tnna. Ab hu111s ergo tíde et doctrma
sepnrari minimc.: cupicntcs, spcramus, ut in unâ communione, quam
Sedes Apostolica prno.:di.:at, esse mcrcamur, in quâ est integra et
vera Christianac rcligionis soliditas.3 Approbantevero LugdunensL
Concilio secundo, Graeci profcssi sunt: Sanctam Romanam Ec;clesiam summum et plcnum primatum ct principatum super u_n1vcrsarn Ec.:lesiam catholicam obtinerc, quem· se ab ipso Dommo
in heato Petro Apostolorum principc sivc l'l.:rtice, cujus Romanus
Pontifcx cst sui:i:essor, cum pot<:statis plcnitudine reccpisse vera .
citcr ct humiliter rcco8noscit; ct sicut prac ceccris tenetur fider
vcritatcm dcfenderc, src ct, si tjll<IC J c hJc subortae. fuerint q~~es
tiones, suo debcnt judicio definiri. Florentinum dcntqne conc1hum
1lefinivit: Pontificcm Homanum. \·crum Christi vicariurn, totiusque Ecclesiac caput ct omnium Christianorum patrem ac doctorem existere ; ct ipsi in heato Pctro pascendi, regendi ac gubcr1

Couç, ilicum . Lugun . li .

:i Ep . :-licolai 1 ad Michad<lll lmrcr .
3 Ex fonnul:i S . HumiisJae l'apae. pruut ub Adriano li, Patril>u• Cone. <Ecum .
VIII. Constantinop . lN. propsita "' nb iisdem •nh•cripta °'t.
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nan ,li uni\ ersalem E_,:de siam ::i l1omi110 nostrn Jcsu Christo pl<"potcs1atem 1rad1tam esse.
.
l.lui« pa stnrali muneri ut sarisfac .:- re11 1, l'ra.:>dl·<essorcs Nos1ri
111defrssam sempc·r operam dederunt, 111 sahnaris Christi ,foctrin:i
apu.t omnes terrae porulos propagaret11r, parique .:ud ,. i~ilarnnt,
111, 11lu r.:cept:.' c:ssct, smcc~a ,·r pura , ·01.1s<'n·:ire1ur. Q11ocirca 1nt111s o~hrs A.nt1sutc--; ntmc smg11h, nunc m .~ynodis i:nngregati Jon
i.:a111 "'cclcsrnnnn .:-o.nsuctu.drn(·m ct ai~uquac: regulae formar;, se~ll<..'11.t<·s, ~a praesert 1 ~1 rcncula, quac m ne~o!iis ti.dc.i cmergchnnt,
.id h.mc ::-.eden~ Apo~toli_cam rctulernnt, 111 1h1 potrssrmum rcsar.:ircntnr danm~ hde1, ub1 hdcs 11011 potest sentire defcctum:I Hommii
:111Té111 P<~11t1h..:i: s, pr~>ut tcmp~1r.u m c1 rcrnm i:onditio suadehat 1u 11 w
"?"'"'_<~aus. <l'Cum.c111~· 1s concil11s :Ili! c~plorata r:,·clesiae l''-'r <~rl>t'lll
cl~'·('«l ,:ll' sent.entia, n1111.:. p.::r ~ynodos. r_a~u..:ular<.'s, lllllll' a!ii~, qual.'
d" 111;1 "lll~l'e;!Jta_hat l'.r"v1,fc1111a,., ª.'l~1h1t1 s ca tenenda ddinivt>runr,
'111ac saçn:; :-..:nptun s ct apu,tohc1s Traditionihus cr1nsen1anc; 1
lko aJ1utorc, co~novcranc. Neque enim l'etri suc,·essorihus ~piri~
tu .~ _sa.n..:tus pro1111ss'.1s c~t, uc .:o r~\·elante novam do..:trinam patcfo, er~ nt,. sed ut .c o .1ss1stentc trad11a.m per Apostolos rc,·elat ioncm
seu lidei d~pos11um sar:i..:1c ,-ustodtrent et lidclitcr exponercnt.
<)1101 um 41111k·m. apostoli..:am doctrmam omncs venerahilcs Patrcs
amp~ex.1 N sa11c11 1loctnrc·s orcl~odoxi. \· ~11e1·:1ti :nque secuti sunt ;
('h-111~-;mw o;,·1t·111c,, ha11,· s;111cr1 J>ctn St>dcm ;ih onmi scmpt'r .,..
nnc 1lhhatan1. pc·r111am·1"'.• ·' er 11nclum 1•<>mini Salrnt•1ris nostri dii i
11:1111 1w1J1,·1ta11one111 d 1s,·.11'.ulon1m 'uornm principi fac·tam : J.:~"
r<•w1.v1 pro. te 11c non d,·hl."lat frdt·s tua ; d 111 aliquando ..:onversus
conhrma lralrl'S 1uos.
!lo,· Í!lilnr vcritatis ct tid.::i nunquam dcfü:ientis charisma Pctrn cjusquc in hik Cat~i.!dr:i si:cccssorihus divinitus collatum e~t.
ut .''x.ccl.so. su1, mu11erc m omm1111.1 saiu tem fungcrcntur, ut univcr~
~~" <. hn~t1 grcx per .:os :1h crr..1rr.; H'nennsa <:sca m·crsus, coc:lcs11.s doe.trina<.' pahulo mnnretur, ut, subl:itil ~c hismatis occasio11c,
l·.cdc >1a lota . una .conscrvaret11.r, atquc suo fundamcnt<> inni:o..a, firma atlvcrsus mfcrr porta~ cons1steret.
. A.t vc.ro cum ha_c rpsa ae.t~te, qu:I salutifcra ApostrJlici munens c1l1~ac1.a vcl ma\1mc rcljUl~1tur, IHlll P'.luci inveni;mtur, qui illius
aucto.ntatl ohtrc.-rant; !1ccessa_rn~.rt:l ommno esse ccnscrnus, pracr~'gauv~m quam .11111gcn1111s l>e1 l•tln~s cum summo pastorali oflicro con1 ungere digna tu :; c:st, solcmnrtcr asscrerc .
. lta~ue ~os traditioni .ª_lidei C~ristian~e ernnlio pcrccptae lidcht.cr mhaerc11;do, ~d Dei. ::--a.lv~tnns nostn gloriam, rcligionis Cathohcae exaltat1.c~1~cm et Chnst1 ;1n~r~1-i:i populorum sahrtem, sacro
ar~n!bantc l"Olll"lho, docem.u.s et dt VJnl!llS l C\·e(atum dogma esse
<~ehn!mus : R~man~m . Pontihcem, cum .e-. Cathcdr.íl loquitur, iit
cst, llllTI ommum <.hrt:;twnorum Pastons et l>ocrorrs mllnere fun ·
gens, pro suprem:! suâ Apostnlidl au.;toritate doctrinam de fidc \ 'CI
r~o~ihus
1!1~ivers :i Ecclesiâ tene!1dam definir, per assistentiam
d1v2na.m_, 1ps1 111 l•cato Pe!ro prom1ssam,. c:I infallibilitate pollerc,
qua drvmus ~ed~mptor r~cclestam su~m ~n definiendâ doctrinâ de
fidc vel monbus mstructam esse volmt; 1cleoque ejusmodi Roma11 :11n
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O primado de jurisdicçiío fui conferido não só a Pedro mas tamhem aos seus successorcs . . ...... .
l )s successorcs de S. Pedro no primado são os Pontifices Romanos, aos quaes por isso mesmo compete o poder supremo de ensiirnr e governar . . . .
Prova-se pelo testcmnnho dos Padres ..... . ... . . .
Prova-se a these com foctos indubitaveis ...... '. ..
Confirma-se pelo consentimento de toda a Egreja.
Porque direito o primado está annexo á Egreja ...
A Egreja de Chnstn I! uma sociedade visível, não
só materialmente, mas tambem formalmente, is-

fé

'·

111 é visivcl, como verdadeira Egreja . . . . . . .... .
A .Egreja de Christo é indefectível, isto é, não só
hade durar para sempre~ mas hade tambem permanecer perpetuamente tal qual foi instituída ...
A Egreja é uma sociedade completa e por isso mesmo independente da sociedade civil . . .... .. ... .
Conclusão: Só a Egreja Romana é a verdadeirn
Egreja de Christo . .............. . ..... .. ...•
Art. II. Das notas da Egreja .. ................ .
1. Da l'nidadc da Egrcja .... .. ..... . .. . .... .
A Egreja deve ser uma, tambern pela unidade l'Xll'·
rior e visivcl ou unidade social, nrganica, unida .
.
de'dt"
e e e de rc~1mcn
. . . . . . . . . . .. . . ........ .
Po~· isso deve rege1tar-se o systhema dos artigl>S
tundamentaes .... . ...... . . . ... . ......... . ... .
Nem basta o svstcma da Via Media. . . . . . . . . . . .
A Egreja Rom~ma, e só ella possue a unidade da fé,
de regímen e de culto, segundo a imenção dl'
Christo . .. .. .... . .. .. ... . . . . . ... . . . . . . . ... .
Sú a Egre1a Homana tem a unidade essencial .... .
s li. Da apostolicidndc da Egreja . . . . ....... . .
Na verdadeir.a Egreja de Christo deve encontrar-se
a apostolicidade da missão~ ou devem haver pastores dotados do poder de ensinar e reger derivado dos Apostolos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Egrcja Romana, e sú clla, ~ apostolica pda apostolicidade da missão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sc'i a Egreja Romana ~ apostolica pela apostolicidade da missão ................ . ............. .
s Ili. Da catholicidade da Egreja. . . . . . . . . . . . . .
A Egrcja de Christo deve ser catholica n'algum
sentido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Egreja Romana e só clla, prova-se que é verdadeira pela sua catholicidade. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Só na Egreja Romana se encontra esta catholicidade
1V. Da santidade da Egreja. . . . . . . . • . . . . . . . ..
A verdadeira Egreja deve ser santa nos seus meios,
e elfeitos, na santidade eminente e sobrenatural.
A Egreja Romana e só ella resplandece com uma
santidade omnimodamente sobrenatural. . . . . . . .
Só a Egreja Romana é santa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E' muitas vezes maior a prosperidade temporal das
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Dos Concilias . . . . . . .. .... .. . . ... . . • . . .. . ... ... 323
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Das relacóes d'uma e outra sociedade nas n acócs
catholicas . .....•.... .. .... . .... . ....•. .. : . . • 33q
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Estado da Egreja, mas uma e outra sociedade
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da

4-+o

e

e
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.'49

lí9; a sua comrnversia · a sua noção, l. 113; delicom Estcvão, II. 1 '.h .
! niç5o e cxcellcncia, 11. 368.
Egrcjn, como a concebem
(0)
1 os gregos schismaticos, 11.
•
1 .' (j; ~s _P~otestantcs, U. 19 ;
Da11a G., (baptista) -- da uni- . mst1tu1çao da Egreja por
~ade neccssari~ da Egre- i Christo, II. 52 ; como se
1a, li. 1 79, 9 . .). II.
; distingue da Synagoga, H.
Daniel · -prophccia dos tcm- 1 :,_, i. natureza Ja Egreja de
pos mcssianicos, 1. 402. \ Christo que gosa de auctoDar111stete1· · das prophe-1 ridadc suprema, H. 52 · a
cias, 1. 371.
Egreja ~ sociedade visi~el
1>avid como figura do \'lcs -\ l L _ 1 :h ; indcfectivel,
sias, 1. :'~12.
j 1 :iti; completa e indepenl J!!d,71'açâo do clero p,ulli- dente: H. 1t.i2; notas da
cano , li. 113, n. -i..
i Egrcja, II. 11>8; unidade
Defi11içâo ex C<illtcd1·,1 ..
11. 170; apostolicidade,
que seja e se é infallivcl, li .- 1921 catholicidade, II. 1 99;
273 ; e o que dc\'C ser con- santidade, 11. 2 17 ; fóra da
siderado de fé nas defini - Eg;cja nii? ha salvação, II.
ções dogmaticas, II. 3~)<i. i3:i ;. _reg1men da Egreja,
Deismo--- scus fautores prin- II. 2h1) ; relações da Egrecipaes, 1. 9S-9G.
i ja com Christo, II. 26.., ~
Democratica·· ··· Esta formai com o Estado em geral,'
de reg1mcn cm que sentido' :t~7 ; com o Estado cathodeve admittir-sc na Egre;a, co, li. 339; com o Esta11. 29~.
do acatholico, li. 3;3 ; os
Deute1·oc~111>11ic11~ (liHos) - ~embros da Egrcja, II.
quacs sao, li . .:p7.
-'3o.
Do_ulores da f•,"p,reja · --quae.sll.'..',gre/a R'!_ma~1a ----é a \'ersao e qual a sua aucton- 1 <ladeira EgrcJa de Christo
dade,. II. 410.
·, II. . 1S9; só cita gosa d~
Do11/n11a ~os do'{I' AJ.~Os/o - unidade de fé e de regilos cm Dzdac/1e dos Evan-! n~en, II. 195 ; d:i apostoligelhos, 1. 1~)7 ·
cidade da missão, II. 1~ ;
da verdadeira catholic1dadc, II. 207 ; da santidade
(E)
1 verdadeiramente sobrena,
.
•
1 tl!ral, II: 219; constituição
Ede~t1co fome~Ha o rac10-·I h1erarch1ca ~a Egreja Ronahsmo, I. 9l>.
mana, II . 2b 1.
Eg1·eja de Clu-isto, II. 9 ; E.greja- magisterio solem-
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5So
nc~ (da) li. 3qS ; or<linario'

veracidade l. 4':2·
e universal, li. 407.
fü!'.t~d-da Resur e1çao de
Eg'!eJa p,re~a sch1smatica, 11 Chnsto, 1. 332 ; dos pro2 1 7:

i 6.
· '
lhctas, I. 374.
_
Eichon1--invoca a hypothe- Jxcommun!fados ·:- sao

se do primitivo E\'en~elho,, membros da Egre1a? ll.

I. 194.

. . ~35.

Ephesi110 (concillio)-do pn F.xegest• e

.

-

~ sua d1~t1_ncçao

mado do R. Pomificc, li. da gcrarch1a eccles1st1ca,l1.
144; da slla infallibilidadc, 4s 1.
. .

11. 2 86.
I J~xspeclação messzamca .e~E.:p iscop.1/istas, li. :q.
: tre os Judclls e os Genuo~~
Escr<l1'at11ra - foi de pouco : l. 372.
a pouco abrogada _pela re-1
ligião christá, 1. 2".J7.
1
(F)
Escriptu,-.1 sacra -- corno:
fonte theologica, li . 435 ;1
.
ca~oh. das. Es~ripturas, t. I~·?Cios .ct~gmat1~11S -~~~nt~
.i3:;, ; mspiraçao, 447 ; u~o ! .10 ob1c1..10 da mfallib1hda
na theologia, II. 41>0 ; sei~- .~e, li_. 20 1.
_
tido da Escriptura mu~tl- l·am1/ia .(da) restaur_a~~o

piice, Il. 4fo; leis da i.n-· pro~i:\· 1da pela reltg1ao
terpretação, II. 4~1G; ·~
~hns~a, 1. 2:i3. .
.
criptura não ~ a t~rnca e hld~zstas -- da 1mpotenc1a
suprema regra de lé, li. rasao humana, 1. 117~ _

l'.s-1

246.
flavio .!ostpho--de c.hnsI'.stado-nas suas relações to, l. :wo, n. 1 ~dos hvros
com a Egrcja. II. :r,;7 ; nas ~anoni~o5~ II. 4~9~ n. 1.
n:.icócs catholicas, II. 311; l· lo_n·11t1110 (conc1lio) ~do
naçôcs acatholicas, li primado do H.. Ponufice,
353 ; direitos do Estado !l. 147.
.
..:om rela.:ão ;'1 liberdade de l·ontes lheo/og1cas, II. 37f!.
conscienéia e de cultos , IL Fonna/a.<> lit1er,1s, II. d:i,

nas

36~.

n ~.

Eucherio (S.)..--na palavra h:a!n:i~co de SqJles.- da
Apasce11tae os cm·dciros... v1s1b1hdadc da EgreJa, l .
II. 1 56.
. 1 SG, n. 2 ; da. infallibilidaEusebio--dos supplicios dos: de do R. Ponufice, li. 282,
martyres, 1. 357.
\ ':'· 1 • .
• •
Evange/Jzos ~noção dos), L.f ra11'",./~11:--d~ tr1:phce .Pº-

187; genuldade, (. 197 ; der~. mm.1steno, 1mper10 e
íntegridade substancial~ I.I mag1sterio, II. 65~ n. 2.

551

(GJ

'lfi.'>tM·ia t•cclesiastica -- co' mo fonte theologica lf.
Galileu (de) expõe-se o ca-1' 425 ; histo!ia ~os dog:nas.
so. 11. 293.
· . II. 429; h1stor1a das hereGa/lica11o_s-art1g?~· II. 2 70.jsias. II. 430; uso da historia
Gasser, b1sro Brixmcnse- profana na theologia li.
da infallibilidade do S. Pon- 494·
'
1,l/ollzmmm-da adulteracão
tifice, II. 280, n. 1.
Gibbo11 - --da pro{1ngão da·rc-' dos Evangelhos, 1. 233.'
ligião christ<Í, . 250.
IHonol'io (papa} niio errou
Glads/011e 1F. f,'. - do po -. ex cathcdra, H. 291.
der _de excnmm1mg;1r osJ!lonnisda formula (de) li .
hcre1cs, 1. 174, n. 1 .
i 14:.?.
Gnosticos · · inclinam-se ao:Hügd (l '011) - - do canone
racionalismo, l. ~)I.;
das cscripturas, II. 447,
testemunhas dos lwangc- n. 3.
lhos, 1. 208.
Hume· -dos milagres I. 96'
Goethe ··-da frieza do culto! 11)t).
protestante, 11. 23,), n. :i Hrpnoticv - phenomenos
Gra/IT - -da 11c.:ccssiJaJc <la sfo intdramcnte diffürenreligião, 1. 69, n. 1.
1 dos milagres, li. 168 203.
G1·t·go,-io :\/. ( ·""J-·-da Egrcjá e do Estado, II. 3;,o.

<lasl

(H)

I
.
. lj.(11a1.:io ma,.tyr (S.) - dos
He1·~ticos-cm 9.ue ~ent1do ~vangelhos, _I. 198; dos
cstao fóra da Egrc1a, li. bispos, li. 80; do primado
333.

j

1

da Egreja Romana, II. 128;

Harnack Ad. - rcgeita o ele- da unidade da Egrcja II.
rncnto sobrcn:nural, I. 19~L 17~; da tradiç<ío, II. J8~.

c~ronologia que admittc, l.l/mpole11~ia f.hys~~a e moral,
337, n. ::>.
o q·Je e? . 1 1X.
He/leuica-profissão de f~, fodij{..!1·e11tismo religioso (o)
li. 18, n. 1.
1 absoluto ,,u mitigado ex~
Helvetica-confissão de f éj põe-se, 1. fo ; rcfutn-sc, I.
sobre a necessidade d a 65-1 :~2.
~ommunhão com a Egrc· lnfi1llibi(idade ~o collegio
,a, li. 239.
.
. ªPC?stohco, I~. ;)4; do colHe1·mas--dos Bispos, II. 8u. leg10 dos bispos, II 76 :
Hierarchia eccle.'>ias!ica. 1. do R. Pontífice, 11. 270 ;
265,
condições da infallibilidadc,

http://www.obrascatolicas.com

~S2

l~DICE A!.!'HARETICO

. . . . n'lo foi approvada P ~) r
li. 270 ; objecto da mtalh- : (:hristo na sua substanc1~~
bitidade, 11. 348. . .
( 1 ,3 . abrogada nas leis
4
fospi raç,fo da_s Esc!"'P!uras:! c.cri~o~iacs,
[. 440. n ....
li. 447.; v~rias~ oprlloes J11wieos--systema dos ªstr·
bre a msp1raçao,_ ·- 44. ·1 os fundamentaes, ~I. 1 2 .
natureza da insptraçao
risdiccão do Ponttfice, II.
0
gundo Vaticano, li.
·+:l-9'
. universal e sur.rema,
1
04
e Leão XIII, II. _4:, ; suai li. 3' ; ordinaria e tmmecxtenção, II. 47 ::i. _.
1 diata,04li. :{o/·
/
Integridade
sttbsta11C1 a
l 111~li110 i'S.J - dos e_vanged os Evan11elhos,
1: 2 i7. . Ih. . ( · ~ • das virtudes
.
r>_
f J•.
os,christãos,
•
' J· i::>·3 '· da
1.
fnl<'1·p1·c?1an10
.stTtp/11·
J
·
los
10
• li · .,.1()1 ,• regras ·ua 1. s-·1 'rc ·1°1.w
. ·:- . '--t rr'stã
'a,
' 1. 338. d
1
1 ·
tcrprctacii11 gramallco- 11i·1JJr11•e71a/-dos 1.'.0stumes os
tone a, li. ·'!''8 ; rcg~~ts <.' · Horn a nos, 1. 2:n, · ·
11 1
intcrpretaçao, II. ·l 11 ·
J
(.KJ.
Irenen l S ·) . . -dos
. c\·angclho:-;
~~ .
I. 203.; dos b1sros, 811 : d.~
- . do primado,, 1 .. ')1' 1 X· Ka11lia11a - detirnçao de reunidade d~ ~,grcJ<1, ·, ~e~ li Ti ão, 1. fo, n. '· . _
da arostohc1dade da Eg 1·
·da rcsurre1çao de
·• 11 J • d·1 trnl l· ,n l l
1 '.{3
ja,_ I · 19:.• • ' '
!
· · 1 • • . . . ·sccao, li ..~811. .
.
1Kidd reprova o uuhtan_am.~
frÍ•in{!:ilas. ll. • :.i8: n. :z.
. mo. I. 73, n, 2.; adm:ue u
·.
1 ncc~ssidade da s~ncçao so1J..1
1 brcnatural,I.1v, 11 : '·
.
.
.
~l •ssiasll<ue1w11 . das prophecias, 1.
Jacob - vauc11110 do . e.
209-380, n. i.
T;

lNfHCF. ALPHAB!Trco

~s:

ridade fratern:r entre
362 ; direitos e deveres do
christãos, l. 263, n. S ; da/ Estado quanto a esta me.-; .
perfeição mora/ d<" '4hris-1 n.1a liberdade, II. 365.
to.!. 1. 28G, n. 1.
• L1vros sac1·os protocanoni-

8º

se:\l

3

'ª

20 1

i·?-m .
Christo~

1. 388. . . . , 1,.;s1o. K.uillorl . nas palavras "
Jesus C/wrsto, ·upp
'. e,.ICIO
i.
Jc1s!
t'' Pt'lrns. li. 'e)(.
•
.
Je1·m!rnw
1
dos
bis-!
(L '1
martyrcs, , - I '
os
li
92.
P
1
· ' (S.)· --conllr~i
· a." se alhe:
ge-1s l actmzcio . da noçao
~ d e re .
.foiío
l)ll 1
1
· dade dos
1:-.vange 1· 1 - .. :costumes
1' .~<) •' dos
'
OS. , ·, 1
lºtaO,
• t, ; da
com ' critc:rins mtern
d~s
christaos,
l. 2:>_
1
215.
Mes-1 pacicncia dos martyres, ·
.Judas, esperavam 0 ' · - 1· ~'ili.
sias, 1. 372.; estjt c~pedt:s L~1•iherie Cardin-do mação nã~ fo1 evo uçao s 1.1humetism?, 1. .0 • 1 ·
.•
aspiracoes
dos
. Lt,,.1.,,
rac1onahsta-- da ca
·~ dJudJcud.,
h- '
3?h. ; a. re 1·1g1ao
o.s u cus ·

3..,- .

l.e.10 Xl!l-da ,exccl/enc1a cos_ e deuterocanonicos, D.
da doutrina de S. Thomaz, 1 4311, v. Ca11011, f11sp1r,1c,fo
l. ig; IJ. 419-420; dn nc- 1 Esc1'fpturci.
· '
cessidade da sciencia theo-ILiddon.-da necessidade da
logica~ I. . 4.~i da ncccssida-1 rcligiiío para os bons cosde da rel1g1ao para os bons tumes, l. 7 1, n. • da ne2
~ostumes, I.. 73 ; Ja Eprc-1 cessidade da
oraç;í~,
I. 8 •
1a corno sociedade sot)rc-1 11. 2.
·
·
1
natural, H: 71 ; . d? podcr/f.t'lft>r.il (!i<'llficlo;, II . -tti .
1
de fazer
_IV. da unidade da
Aposto/os, li. 1i11, 11. 1 ; Egre1a, li. 177, n. 7.
~las rei n_çõcs cmrc ª..Egre · /l,uthera nismu, li. :w,
p e o Estado, Jf . 3.)(), n./f.ulhero-Jos costume." dos
2 ~ Il. 23~, 241-2.p, n. 1 Protestantes, H. 23 • da
0
lI.
1 ; / obscuridade da Escrip;ura,
11. 3"z ; 5ia ~nsp1raçao _da II. '..!5~.
sagra~a I<..scriptllr;1, ll ..J_:i 1 '/1
li. 55;,, II. 4q7, li . ..J.üo;
rM·
do estudo do· tcxtõ pri1ni•,
)
tirn e das versiícs d11 Es-f

k1Hon~l'.ndas aos(~ck

e:~;_

35~,, 3~1<, ~l.

criptu~a,

--d~

11. 91 ;. d:1 intcr-/:llacau/ay.
indefectfüiliprctaçao da Esl.'.nptuni, ll. 1 d ade da f<.grc1a Homann, IJ .
. ~ 75-478 ; do uso da philo-1 1 tili, n. :.!.
.-;ophia na thcologia, H.
Ín/àllive/-con4!)' ; do estudo das sc1cn-1 l.'.ed1do ao ~?llegio dos Apos
c1:1s n:uur:ies, ll. ·/!)'..!; do1 tolos, II. :i.':l: aos 11cus succ.s tudo da histori~, 11. 4!)("'. 1 ccssorcs, isto é aos bispos,
J . / ll:. 7i,
; ao R. Ponti-

·fFb,/Ma~!·s/t'n'o

l:1b~~alz~w10-~xpue~~.c,
3.~ 1, rcfuta-scc, IJ. _,3,,.

7!.~

. fil;c, Il. -..j.o.
l.i'be,.,·o (dc) --gueda nlicg:i·/Magrúerio da EKreJ.:z- s •
0
da, Ir. 290.
1 lemne, ll. 394; ordinario

!Jberdadl' de pcn ..,111· ~ fal · 1 e uni ~·~rsal, II. 409 .
n. 357.
. . IM<fg11e/1smo ··- phenomeno
l.tbn·dade de_ c011sc1e115za el dl\1 crso dos milagres, J.

,~,.,

cultos, II. 3::ig ; noçao e 170, 3o3.
ge~aes: II~ 359 ; .Ma'1omells1~10-hjs!ori~,. l .

princípios

modo de obr<1r da hgrc1a, 4'..!4, doutrina, 42ü, critica
'
quanto a esta liberdade: H. / 1. :p8 .
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1
l
.as, . '!4, n. J ; da for- · dade
, .
:.umulat1va das pro\•as./Pa
~a Egre1a, li. 202.
!4, n. 1 ; rêfuta as
gan~s"!o ~ompara-se com
0
~s do racionalista Gib. do~h~tstianismo
nas suas
1 I. 351, n. 1, 2; rei
. trmas, I.. 236 e 271 ;
Jc~ a necessidade d) ~ 0.s seu,s effeitos, I. 2 ; 0 ,
1
lilridade infallivel Il
'!e 1 ·-propaga o racio'·'. r ; d o rimado' do·1 nnal1ismo' I . 100.
,
' ··
ra mer
'27, n 2. s'bT 'protestante-da vi.Media, 11. 184; n~/ /:;;idade da Egreja, n.
.11 controvers1as entre/A. , n. 3)
·J:tores carholicos, II. p ªP'! \- · I o11t1fice.
,:1• 2 ; da cxtenc:ío dai apras---dos Evangelhos, J.
·leão ll
·
1 2oc1.
· · ' · 449·
/Pascal-d · d' ·
.
-a,~ (a)~ que é segun- 1 l
ln itlerent1smo,
3
·' lludh1stas, I. . p i:s d. ~ 7,E!l· • ; da sincerida!11. ' .
'1
e os vangelistas 1 I. 230
•I ' •
·mcma sobre 0 Mcs-1 íl · 1·
_
·'

Afalachias (de) prophecia-1· demonstrativa, 1. 174.
do Messias, 1. 3~)·
Milap·es de C!wis!lJ-na oi'·
Maldo11ado-da necessida..I dem physica, I. ~09 ; hisde dos estudos bíblicos, li. toricamente são certos, I.
480, n. 2.
Ma,.tineuu--da divina rnis
são de Christo, ]. 283, n.
1 ; da sua rcsurreição, I .
33 1.

Mar-IJ-res a consrancia e o

J\1emlwos da Egrcja, li.

,

,

Milagre-definição e espe1.N)
cies, I. 14:, ; sua possibili-i
dade, 1. 158; disccrnibili-,:.Vaturn/ismo ou racionalisdade dos factos hypnoticos mo, I. 91.
e diabolicos, 1. 1$7; força Nenm1a11 J. H.-dos mys-

1ª

~nt1tice, /!.
'ª

°

1 ~o.

l

11. I.

1

:no; \ frwris --das

divisões dos
condições para ql1alqut:r Protestantes, II. 189, n. 2 .
ser membro da Egrqa, I . .\f:irlt' di: Christo -demons 330; quaes são o~ mcm tra-se, 1. J:w.
bros da .Egrcp, 1. 3.h.
i\!lvsaica (rcligiáo)-concor1\/essias--csperado pelos Ju- 1 da substancialmente com
deus e Gentios, 1. 372; an ! a lei de Christo e foi a sua
nunciado pelos propherns,! preparação: I. -t-3t$.
1. 382 ; não ha outro .senáoj.\1u/tit11di11ismo-deve rejeitar-sc, II. 93.
Christo, l. 10G.
Ml'laphnricn (sentido 1-ll . 'M111•atol'ia110 (fr~1grnento )--4() 1.
prova a genu1daJ~ d os
J.-ft>tlwdisl.1s, 11. :iS.
E\·angelhos, 1. 202.
}.;/t!llwdv a seguir no cstu<lo AI r s lcriu (noçiio do), I.
Ja theol~gia, 1. 83 ; na ~n ,- , 1 ; possibili Jade da par\'cst1~açao da vcrJadc1 ra te di: Deus, 1. 1 r 1 ; da parreligião-, 1. q2.
.
te d<~s homens. I. _1 J4·
Mil/ J. S.-Da veracidade: .\Ivt/11..,mo (o) ex.poe-se, I.
dos Evangelhos, l. 2:\1, 1"13".

faf/

1

296; verdadeiramente so·
brenaturaes e d1vjnos, I.
386; demonstram a divind ade da sua missão, I. 306;
os seus milagres na ordem
intcllcctual ou os vat1cinioc;
feitos por elle, I. 31 o.
:\folz,wred v. 1~alzomelismu.
:Wvm1me~1/,1/ lrndiç.io ou archcolog1a sacra, II. 487.
Moral (ce1·/qa) e o seu uso
na in,·estigação da religião,

testémunho (dos) confirmama divindade da religião e hristã, 1. 3~3.
Maçóes-defendem o natu
ralismo, 1. 101.
Me,id- da resurrcição de
Christo, I. 33-t., n. 1.
1.

,,,'• .')-

~. 386.

. Padres da E'f(re1a l

.

'~t revdac,io-inrrin-/1 dcmq uanto doutorcs
' • · -P o ,
privns, · · ·
os e tes•e
h
v··J·os1t1vas ou ncl{ati·/ d' - Ii mun as da trn1
' ' 138; exrrinsecas I /
rcç~o, · 4 12 ; a sua au.;:i
tuairo
princip,;e;
Jcltor1dadcf'
nas coisas de fé
1)
<l,.. ,.gre1a
•
ll 1 tiR · .. t• ' 2. '. ' lenco d os p Adres'
1
'
' ·
· e cscn 1
( l.
P ores ccclesiasticos~
4

508

(0)

:P aulo '} e Ceph
.
1 lI
... as d·rsputam:
0.11.J
u.~e11rr
d
.,
dh'
•
11.1.
.
I : 42 ,- - e ou ismo '11p~s,ch' - smct:ridade
dos
'de,.,,·'x1cr de; -- distin-/ E\ angelhos, 1. 228 ; d0 ar.~Jer do iurisdicçfio.I ~6,:n.endr~ da prophecia. r.
: • 4.
·1 . ..,. '- a cxrençao da ins01·~enla: Egreias) 11
. p1raç~o, II. 4 s7 .
·
1 ~.- dos .Evangc.li~:;~f 1~j~ª1'1o-da in•niruiçáo
~ngt·~
doo;
· 20 ~ ,'Js bispos II
·l
· pos, II. ':}7, n . 1 2
J~ ~•xioi Fxtra' J.:.1·D~ '!Pedn1 é preferido ;os. ous1~11! 111111. salus, II. 237
tros A,11ostolos, II. gg ; t'.
OPldro-os costumes p~- ~~colht~o P.ara funda"mengios, 1. 1:4, n. 3.
da Egre1a, II. 101 ; recebe as cha,'es d
.
'P)
·' d
o remo
.
l
! os ceus, II; 'o6; o poder
Paaauo (S.i-da c·1th 1· . J sobre toda a Egre1·a U
. '
,
O ICl-1 107 • O m
d
' •
'
unus e apascen-

º'

}[ te
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tar o rebanho, li. 11 o ; .
exerce a suprema auctori Jade, li. 1 1 :{ ; cm que scn·i1
tido é reprovado por Pau·
lo, 11. 1 1 5 ; recebe o pri .
mado de jurisdicção para
o tninsmittir aos seus sue- 1
cessares, 11. 1 11) ; foi bis-i
po de Roma, 11. 4q~) ; em
que sentido lixou ,; primado na Sé de Homa. Jl.

cal hedra é infallivel, li .
3~3 ; condições da sua infallibilidade, II. 274 ; objccto, II. 295 ; gosa de jurisdicção suprema~ universal e immediata , II. 307 ;
tem direito de convocar
concilias ccumenicos, li .
3·2 '.~ ; de lhes presidir, 11.
324; e de os confirmar, li .
32(i.
14q.
Poder de ordem e de jurisPll!Íosophia--como se dis- dicção, 11. 74 ; poder d as
tingue da thcologi11, li. chaves, de li~ar e desli~ar,
.}~h ; a sua utilidade na li. 107.
theologia, II. 482 ; o seu Pn:scrip~·ão (_argumento de)
uso nas coisas thcologicas, -- cm que consiste, 11. 433;
I J. 484.
com este argumento proPhilosoplws-a sua inst1fli - va-sc a genuidade dos tEciencia para instruir os ho- vangelhos, 1. 172 : e o primens nas coisas de reli - madn do R. Pontifice, II .
gião, l. 127 ; erros e du- 148.
vidas 'iObre c_oisas ~:
P1:<:sby.tel'US -:- ~i stinctos dos
de ponderaçao, 1.• / 1.
bispos, II. 2 ; :) .
Pio IX-da salvado dos Presbvterimws ou Calvinisacatholicos, JI. 2°311: Jo t::is, il. 'Tl·
magisterio ordinario' e uni - P1·im,1do de Pedro e do Roversal, JJ. --P 7 ; da obe- mano Pontífice, v. Ped1·0
dit:nci a que de ve dar -se- Po11l(ffre.
lhe cm coisas de fé niío de - Prr!/issi"ies de fé como fon tcs theologicas, 11. 401\ ..
tinidas, li. .p :).
Pli11io J1111ior ---da mulcid;ío:p
·
· ·
1..'13
i
rop /ll!C"1 V. 1•a / IC/1ll0.
. t aos,
dos c lw1s
~ q.
1
Plutarclw- -da univúsaliJa- Prnlt•s/aulismo - seitas prind.! da religião, 1. 7S.
1 cipacs, 11. 19; conceito da
Pol_xcarpo (S.)-dos Evan · \ Eg1;eja segundo os Protesgelhos, 1. 198; da tradição, testm1tes, Jl, 27; o;protesil. 38q.
rnntismo carece de unidaPontifÍce Rommw, succes- de, 11. 189; apostc-licidade
sor do 13. Pc~ro no prima- da missão, 11. 198 ; cathodo, II. 123 ; com que di- , licidade, 11. 212 ; de santireito, li. q8; fall :mdo ex , dade, li. 227.

gran-1

Pseu.do-lsidoro- decrctacs, gião sobrenatural, ou reveIJ. 3 13.
. _
!ada, J. 86, v. revelacão.
Pulle.1·-;ac~l!sa IOJU'itamen- Relig_iSo chrfsl<i- sua êxcelte os 1 ont1h~es !'omanos, lcneta considerada cm. si,
Jl. 137, n. 3 ; e refutado. I. 236; nos seus etfeitos
por Ad. H.1n1,JCk, 1J. 1..p , relativamente ao individuo:
n . 3.
1. :!So ~ á familia I 253 :
Pust'islas, ou Ritualist<t. 1J. 1 <i sodcdade, J. 260 ~ d' ahi
24.
1 se infere a sua divindade.
2 0.:i; a _sua admiravcl
l..Q)
1 1.
1 propagaçao,1. 336 · v.

.

; Clwislo, d1nstim1ismo.'.

Q1t.1,~ra~os - dos ml1<1grcs1Relitfi.io budhisticn (cxposide .ch~1sto, J. 2~1~'· .
_ . çãc~ e critic.~ d~1) J. .p 6; hisf)11l 11st1:dl -·- da msp1raçao tona cxpostçao e critica da
verbal, JJ. .448, n. 1.
1 .rcligi~ío mahumctana, I .

r. R.'1

424.

define a religião, I.
r ; mas nc_ga a po~
N:1ms,11, - J~ gcnui~adc dos s1?1ltdadc dos. m1h1gres, [.
l:<,\a_ngclhos , I. 212, n. r.
1lH,n. 1; adm1tteaauthenJfos.w l11mM11,1 -- o que po- tkidade substancia! dos EJc .'?!lhccer rclauvamcntc :angelhos, 1. 193, n. 1 ; afrehg1ao i:iatural, J. .1 17.
. hrma falsamente a sua adulR,~czot~alzsmo - onf:\em . e. tcraçã~, 1. 2:q, n.1; da morh1stQna, J. ()o ; rac1onahs-1 te de Christo J. 321 n s.
.. ..
1 101 ; ra- , da sua rcsurrciçiio,
,
n:1º t h~o 1ogic?,
J.' 3.2 5,'
cio.nalt&m<;> b1bhco, 1. 10~1; n. 3, 1. 327, 1. :hq, n. 1 ;
ph1l.osoph1co, I: 1 o+
j das prophecias, 1. 371 , n. :L
Rcgm1~·11 d.i l «p.:ny.1 mo- Rcs1ff1·e1ç,fo de Clrristo (a )
narchrco, ll:..261J.
.
prova-se , 1. 323 ; defende Regra de jl' catholica - - ~e contra os ataques dos
com_para-sc com a protes- mcrcdulos m odcrnos, J.
;Re1M11
7/-" ~1.

tant1ca, II. i+~·
327.
RetJ7~as para 1ulgar ~fo au-·Reuss-das prophccias, I.
ctoridade ~os PaJrcs, H. 370; do canon da Escri.I' .z ; para mterpretar a Es- ptura, 1[. ~48, n. 3 · dos
cnptura, II. 451. . _
deuterocaoonicos, II.' 441 ,
Remzaro-da rcsurre1çao
1
2.
Ch.ris~o, 1. 3:7· ,
Nev!!la_i,:ão (noção dH), I. 86;
Relzgta'! (noçao ~ai l. 59_;- espec1cs, I. 88; possibili11ccçss1dade, I. IJ4. A rch- 1 dade ou em si, 1. 105; ou
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em rasão dos mysterios,· dro viera a Roma, li. 125,
l. 1 19 · a necessidade mo- 11. 1. .
•
r;:il, i.' t 1 7; obrigação . de Sch~l{z!1g-como dehne a
a investigar, I. 132; ente- rd1g1ao, I. 6z. n. 1 '. _
rios da revelacáo, 1. 1 38; Sche11kd-da resurre1çao de
revelação christã, v. ch1·is- Ch~isto, I. 3~ 1.
_

. tianismo, 1·eligião christ_ã. Schzsma Oc~rdental - !'la~
Ritschl A. favorece o chrts · rompe a umdade da Egrc
tianisrno liberal, 1. 100. . ja, _II. 1 ~ ·"·
_
Romanes--dagenuidade dos 'chrs~nat~cos-sao membros
Evangelhos,
20i), n. 3.
Egre1a,_ 1. ~JS. . .
Rousseau reoe1ta o sobrcna- Se Apostol1.ca ~: Po1ttijicc_.
tural, I. g6;' admittc a pos· Seelez--ra.cu~.nahsta da can:
sibilidade dos milagres, J. dade chnsta, 1. 2~5,_ n. z ,
1 ~6. n. 2; nega a sua exis , dos milagres de Chnsto, 1.
tencia. J. 163, n. ·2; descrc-, 'l98, n. 4·
vc 0 caracter de Christo, I.ISe11cca- do fado, l, 124, n.
291, 1). 1.
- , dos. costumes
é l'. Romanos,
1
Roiv C. A. --da superior I. 2.'.i.i, !1·. 1 ~ 1~vorave. ao
exccllcncia da doutrina de infantic1d10, ~· 2:>3 ; duv1~a
Christo, 1. 295, n. 2.
da immortahda~e, I; 2.7.,
Rujitio-do symbolo dos:1 n. 1 ;. a sua eth1ca e 1mApostolos, 11. 402, n. 1. j p_erfena, I. 274. _
,
Ruth e nos-Juramento dos ~wrun ./.-da oraçao~ I. 7~,
.
II . 1 8 , n · 1 ·
n · 2 '• do culto exterior,
b 1spos,
· 1I·
s4 , n. 1 ; dos mystenos, ·

?:1

!·

1

.,

i,S)

•

112, n. 1.
sixto V-da utili~dc da
theologia escholastJca, 1.

1

Saisset E.-da religião na- 28.
. .
tural, J. 13 1 , n. 2.
Socied,1de crvil-~nas. suas
S.:illustio---Jos co~tllmcs dos relações ~om a Egre1a1 II.
Romanos I. 120, n. :.!.
192, v. Estado:
Sa!l'ador~da instituic:fo da Sui::i11ia1ws, 1. !)3.
.
• 1:
•
li . 49 ·
r ,grt:Ja,
•Strauss--pHt: do mythtsmo,
. S t 'dade-corno nota da I. qo, 192 ; da resurre1çao
, verdadeira
an z
.
1 · 32 o , n • l .'
Egrcja,_ 11. 1 1 8 ,; de -C..:h risto,
compete verdadeiramente 31.7.
.
.
á Egreja Romana, II. 221 ; Suar~.z-senttdo htteral d~
mas não aos Gregos e Escnptura, 1 · 31, n · ~ ,
Protestantes, II. 'J.2i·
1 da _hypothese. do papa
eSchajf P. admitte que Pe- rct1co, II. 276 n · i ·

Sulpicio Scrtro-dos Mar- f 3,'.) ; a sua nccessidadt pa·
tyres~ 1. 3~q. . ·~a os sacerdotes,[. 3 ; utiSupe1·1~,1tura] rcl1g1ao, \'. re- lid~de para os_ l~igos 7; mavefor;ao.
neira de adquirir a scicn·
S111edenborgi,1110, 1. 158. cJa thcologica, 1. 2.
44
n. 1.
11toma\ .Aq. (."i.)-·E' mui5vmbolos (noção e utilid[~de tas vezc~ citado já n'cste
dos) II. 4110; symbolo dos , volume Já nos outros dois.
Apostolos, .101 ; ~ymbolo i Divisão da summa thcoloNiceno, _II. 404; symbo!oi gica, II. 31; a~ctoridade do
,\ thanasrnno, JI .. in~ .
l>outor Angehco na theo/ lo1?ia, II. 419.
(T)
! Tolemnc~·a rclzj;iosa - i:m
1 que sentido pode admittir7 acito-dos ~ostumi:s dns[ se, 1. :\68.
~om<111os, 1. · 2.:-i 1 : da mui- Trndir;ão- noção, J. 37q
t1dão dos chrbtãos e mar.I existcncia, II. 38J · me õ~
tyrcs,. 1. 338 ; dos tormcn-: por onde se conhec~ e tran·
t?s _dos martyrc..s, 1. 357 . ~ittc, !I. 3c~4; compara7 aczann--dos Evangelhos. çao da frad1cão com a Es1. 203.
criptura, II. 4,80.

1

1~Ttulliano-da gcnuidadc 1 Trad_icionalis~t- da impodos Ev.angel~os, I. 204 : ten~1a da rasao humana~ I.
da sua mtcg~1dadc, I._2_',9·j1 11~.
.

da pr~p:.1gaç~o da reltg1aol Tnden!mu-da cxistenciac
chnsta'. I_. 338; d~s marty- auctondade da Tradição,!.
res,_ I. 3b-t ~ dos b1spos,,U. 252~ canon ~a Escriptura,
87 ; 90 primada,, II, ~~): II . .:>!l4~ da msp1ração, II.
da unidade da Egrcia, 1 . 249; da authentidade da
178; da sua apostolicida- Vulgata, li. 4tlf).
de, 1. 1r1S-1~6.
Tropologico (scntido)-11.
77wologla-detlnição, I. 21 : 463.
·
Jistingue-sc da fé, I. 2.'.i; a Tvpico (sentido)--II . ..f.63.
theologia é sciencia indu- ·
·
ctiv~ e tambern. deductiv~,,
(LJ)
I. 2tJ; especulativa e pr:.1uc~. I. 27; c~a!11~·se sapicn- Um~at·io~-tendem para o
eia, I. 27; d1v1soe:s da thco-J rac1onaltsmo, 1. 1q3 ·
logia positiva escholastica~ Unidade organica _:d~ fé e
m1~ta, 28 ; di_visão ?~ theo j do ~egimen compete á Elogia dogmauca, I. 3o; suai greia, II. 22; só á Egreja
excellencia e milidade, L ; Romrma convçm, lf. 185 ;
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e não aos gregos e Protes- Via Atedia (systemas da)
tantes, II. 189.
II. 20~.
Jl'atica110-da possibilidade i 'ictormo-do primado de
da revelação, I. 1o5, n. 2 ; Pedro, I. 11 5, n. 1.
dos mysterios, (. 100; da ~igouroux-dos criterios
necessidade da revelação mtcrnos que confirmam a
moral, I. 1 18; das notas' genuidade dos Evangelhos
da revelação, 1. 141; dos! I. 174n. :.!.
mila_grcs, (. 1 7-J.; da in~ti- J'frwlt' f,it·i11cmse-da netuiçao da Egt eja, II. ?G, ccssidadc da auctoridadc
(V)
para interpretar a Escript~ra, 11. 237, n. 1 ; do sent111. 2; da infollibilidadc da do pio dos fieis ~ II. 468.
E6rcja, li. 36, n. 2; do J"o/tm're--ácerca da religião
primado da jurisdição con- christã, I. 96.
cedido a Pedro e aos R. Vulµ;ata (a ver~ão) em que
Pontífices, II. 9G; da in- sentido é authentica, II.468.
fallibilidadc do R. Pontifi- ~Val/011-da genuidade dos
ce, II. 228; da su,1 juris· Evangelhos, I. .209, n. 3;
dicção suprema, II. 162; da necessidade da auctorido magisterio ordinario e dadc para dctermmar o ca ·
universal H. 320, II. 3q4; non, II. 248, n. 3.
do canon da Escri~.tura; II. T-·Vi.',t.;sclzcider-defcnde o se,µ8; da sua inspiracão, II. mi-racionahsmo, 101 ; de449· .
fine os milagres, l. 157 ;
Vatz«:a110 (concilio)· -decrc· da propagação da religião
tos da fé catholica, II. 51 ); christã: I. 353, n. 3. .
da Egreja, II. 519.
Weiss ---da adulteração dos
Vatici11ios--dcfinição. I. 300; Evangelhos, 1. 26ri.
os vaticios feitos pdo pro- Weiisiicke1· exforça-se por
prio Christo provam a sua , mostrar racionalmente a
divina missão, I. 3 12 ; ha resurrcicão de Christo, I.
''erdadeiros \'aticinio:,, mcs- 345.
sianicos, (. 372; a força \V ellMuse11, defensor da nodo ar~umento tirado do va critica, I. 100.
"aticimo, (. 366; dos prin- 1\Vieseler-da prophecia de
cipaes vaticínios acerca dol Daniel, J. 355.
Messias: I. 3~5; cumpri· \Vise11!'11t-da perpetuidade
rnm-se em Chnsto, 1. 408. do primado: li. 121, n. 1 ;
Versões da Escriplu,.a utcisll do amor que a Egreja ca~
para descobrir o sentido,, th?lica professa ~elas Es11. 468.
j cnpturas, II. 24::>, n. 1 •
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