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j)a Penilencia
euctores aconsultar
Entre os Padres: Sl'c. Ili, ?:erfu/lianus, L1ber
de P(cnitcntitl; S. Cyprianus, Liber de Lapsis. Sec. IV,
S. .Basi/ius, Homil. in ps. 32 ; S. .J'{mbrosius, Libri
duo de P<cnitcntiü; S. €pJirem, Panl!neses 76 seu hortationes ad pn:nitcnciam ; S. Chrysosfomus, Homilire
IX de Po: nitenti â; Libri duo de Compunctione; S. j)aclanus, Par::cncsis, sivc adhortatorius libcllus ad po::nitentiam . Sec. Vl, Joaqnes Jejuqafor, Conseqw•ntia
et ordo erga c0s qui contitcntur 1 • Sec. VII, S. Co/um6a11us, De po.:nitentiarum mensura taxanda ~; Cummlanus, De mcnsurü poenitcntiarum 3 • Sec. VIII, _71/cuinus, De confcssionc pcccatorum; €gberfus, Pocnitentialc 4 ; S Joan,,es :Pamasce,,us, Ep. de Confcssionc. Sec. IX, ?:heodorus Canfuariensis, Poenitcntiale ct capitula 5 ; Jlabanus }Yfaurus, Pocnitcntium

liber 6 ; j(alifgarius Cameraceqsis, De vitiis ct virtutibus ct de ordine poenitcntium.
Entre os Theologos: Sec . XII, j)efrus ..Combardus, Scntcnt. lib. IV. Sec. Xlll, S. .7Jromas .J'lq.,
O. P., Sum . thcol., 3, g. 8+ e seg.; Supplement.,q.
1 e seg . ; C. Gentil. lib. 1V, e. íº·Ti; Opusc. de modo confitcndi et puritate conscienti<t!, Sec. XIV,;: )'lfay- - --1
Ap . Atigre, P . <i., LXXXVIII, p. 18&J .
2

4

ti

Migne, P. 1.., 1.xxx· 223 .
Migne, p_ 1. . , CXXX\:11, 968.
.Hit:ne, P. 1. ., LXXXIX, 401 .
i\.fif{11c'. P. 1.., XCIX, !F 7·
,\fitt;ie, CXll, i3~í"
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ron, O. M . , De Poenitcntii'i. St•c. XY, S . .B•rnttrdl'IUS S•ntmsis, Tr. de Confcssiunc; S. finfonlnus, Liber de erudítione confessariorum. Sec. XVI, Barfl/ol.
}Yfedina, O. P., lnstructio de sacr. Poenitentia:; Joannes Fisher, be poenitentiü ct vi:-tucibus poenitentiae
anncxís; S. Carolus .Borrommus, Imtructio pro confcssariis; )YTarfil/US .,/hpicuelfa ( l'V'aJJarrns dictus),
!vlanuale, seu Enchiridion Confcssariorum; êmf11anue/
Sa, S . J .., Apho!ismi confessario~um., Sec: XVI,I, Sa_!lrus. O. S. B., Summa sacram. f ocnitenttac, \ enct11s.
1615; }'hil. Fabr1: Disput. theol. de pocnitrntiâ, dl!
peccato, de suffragiis, V cnetiis, 1623 ; Suarez, S. J.,
de Poenitentiâ; .Bellarmll/US, S. J., De sacram. P<enitenti~; J. de .Cugo. S. J . , De virtute et sacram. Pccnitentire; )'tlarl. perez, S. J., De virtute et sacram.
Poenitent., Lugduni, 1u56; }'elavius, S. J . , De la pénitence publique et de lá préparation ü la communion ;
Jac. Sirmondus, S. J., Historia poenitentiae publicre
1651; J. ]tfori11us, Comment. h1storicus de disciplinâ
in administratione sacram. Poenitentire, Parisiis, 16:,r ;
Seraphi11us a Concepfione, O. C., De Poenitent. virtute ac sacramento, Romac, 1674; }fafa/is fi/e:rander, O. P., Disserta ti o polemica de confessione sacrarnentali, r 678; j)enls ~e Sf. )'(falhe, Traité de la Confession auriculaire, Paris, 168:i. Sec. XVIII, .Ciberius
a Jesu, O. Carm., Foedus timo ris et amoris Dei in
ministerio sacramcntalis reconciliationis, Romae, 17 1 3 ;
.3iegler, O. S. B , Pharus navigantium, seu de sacram. Poenitentiae, Monachii, 1 709; CI. }'ellefier, Traité dogmatique et moral de le Pénitence, 1728; }'. Co/lef, Tr. de Poenitentiâ, ap. Afigne, Thcol. Curs., vol.
XXII; finl. )Ylagre, S. J. Theol. scholast. tr. XII de
Poenit. lngolstadii, 1732 ; p. SfraJra, O. Praem., sacram. Poenitcntiae, Pragae, 1758-60; Billuarf. Çoffi,
~irce~urgenses, opcr. ~it. Sec. XIX, F Ku11sfma,,n,
D1e latcm1schcn Ponitentwlbüchcr der Angelsachsen,l\fo.
guntiae, 1844; Çerbel, Considérations sur le dogmc générateur ... suivics de vues sur ledogmc de la Pénitcncc, 1853;
.Clt1rht1imer, Das heiligc Busssacrament; t:ttppt1horn,
Anleitung zur Vclwaltung des hl. Busssacraments; ]>almlt1rl, S. J. De sacramento Poenitentiae, Romue, 18.. q;
,Jlllof, S. J ., De Sacramentis, t. II, Romae, 1895; Jí ..

pe, S. J ., Instit. theol.~ t. IV, 1806; }'e~ch, S. J: ~·
VII; Sasse, S. J .. D~ Sacrnm:. t . I I; Camb1er, De d1v11

nâ Jnstit. confess1onis, Lovan11, 1884.
Entre os Protestantes: ~allõeus, _De sacramcntali seu auriculari confessione, G , nevae, 1GG1 ;.Blunf,
Sacramcnts, London, 181,8, p. 179 e s~g.; .JYl".rgan
~ix, The Sacramcnt:il s\·s tcm, Nc~,. 'I' ork., 18~1-~, p.
tii e seg.; J(. C. .Cfl'!, II 1st.ory of Confcsswn and In aulgcnces, Philadclphia , r8yh.

Do decreto aos Hrtnanlos
O quarto sacramento .~ a Penitencia, ~t~ja quasi materia são os a.:tos do penitente, que se d1v1dem em tres

par~\)rimeira

parte d 'cstes é a contricção do ~oração;
á qual pertence o doer-se do 1:eccado commcmdo com
o proposito de não pcccar mms.
A segunda é a confissão de bocca: á qual pertence
o peccador o confessar integralmente ao seu sacerdote,
todos os peccados de que s.c re~ordar.
.
A terceira parte é a sausfoçao pelos peccados, segundo o arbicno <lo~ sac_e~Jote, a qual se cumpre especialmente pela oraçao, JCJUl11 e cs.~nola .
A forma d' este ~rncrnmcnto sao as pala ~Tas da absolvição que o sacerdote profere quando diz,: Ego te
absolvo etc., e o ministro d' este ~acr~1mcnto e o sac~r
dote que tem auctoridade, ou ordmana ou por comm1ssão do superior.
. ~
O effcito d'este sacrnmento é a absolv1çao dos peccados.
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Canenes edecretas da Connlllo Trldeqdoo s1br1 a
sacramento da PanltBQGta
(Sess. XTV)
CAP. 1. Da necessidade e in•tituição do
aacramento da Penitencia
Se em todos os que são regenerados houvesse tal
agradecimento para com Deus, que conservassem constantemente a justiça recebida no baptismo por beneficio
e graça sua, não seria necessario outro sacramento diverso d'cste, instituido para remissão de peccados, Mas
como Deus rico de misericordia conheceu a fragilidade
e ba•-ro de que fomos formados, concedeu remedio de
vida ainda áqudles que se entregassem á escravidão do
peccado e ao poder do dcmonio, a saber : o sacramento da Penitencia pelo qual se applica o beneficio da
morte de Christo aos que c:.ícm depois do baptismo.
Foi a pcnitcnci~1, na verdade, cm todo o tempo, a todos os homens tiuc se manchassem com algum peccado mortal, nccessaria para alcançar a graça e justiça ;
ainda áqu(!lles que podiam ser lavados com o sacramento do baptismo, para que lançada fóra e emendada a
perversidade com odio do peccado e pia dôr da alma,
detestassem tão grande offensa de Deus. Pelo que diz
o prophcta : «Convertei-vos e fazei penitencia de todas
as vossas iniquidades, e não vos será de ruina a iniquidade•. O Senhor tambem disse : •Se não fizerdes penitencia todos do mesmo modo perecereis•. Pedro, principe dos apostolos, recommendando a penitencia aos
que haviam de receber o baptismo, lhes dizia: •Fazei
penitencia e baptize-se cada um de vós1>. Na verdade,
http://www.obrascatolicas.com
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nem antes da \'inda de Christo a penitencia era sacra·
mento, nem depois d'ella <> é para alguem antes do ba ptismo. Então instituiu o Senhor principalmente este sa ·
cramcnto da pcniten..:ia, quando depois que rcsuscitou
dos mortos, bafejou a seus discípulos, dizendo : • Rccc·
bei o Espírito Santo: aquclles, cujos peccados perdoar·
des, lhes serão pcrdondos, e os que retiverdes, ~cráo
retidos•. Com esta ncção tão insigne e palavras tão ela·
ras, o consenso de todos os Padres entendeu sempre,
fôra communicado aos Apostolos e seus legítimos successores, o poder de remittir e reter os peccados para
reconciliar os fieis que cahiram em culpa depois do baptismo. A Egreja com grundc razão lançou fórn e condemnou como herejes os Novacianos que negnram antigamente o poder de remittir os peccados. Por cuja
causa este santo concilio, approvando e recebendo este
mui verdadeiro sentido d'aquellas p<ilanas do Senhor
condemna as phantasticas interpretações d'aquelles qu~
com falsidade torcem estas palavras para o poder de
prégar a palavra de Deus e annunciar o Evangelho de
Chnsto contra a instituição d'este sacramento.
~:

CAP. li. Da differença que ha entre o sacramento da Penitencia e o Baptismo

'v

. :~;:: .
.. .,
'·

Por muitas razões, pois, se conhece differir este sa·
cramento, do baptismo. Porque, alem de que a matcria
e forma do sacramento differc muitissimo, consta certamente que _omi~istro d~ bap~ismo nã.o dcve ser juiz: porque a Egre1a nao exercita iu1zo em nrnguem, que não tenha primeiro entrado n'ella pela porta do baptismo. a Que
me importa a mim, diz o Apostolo, julgar d'aquelles
que estão de fóra • ? O contrario succede nos domesticas da fé, os quaes Christo uma vez fez membros do
seu corpo com o lavatorio do baptismo. Porquanto, cs·
tes, depois de se contaminarem com algum delicto, jü
não quer que se lavem com repetido baptismo o que de
nenhum modo é licito na Egreja catholica, mas -1UC compareçam como reus diante d'este tribunal ; para que pela sentença do sacerdote possam ser livres, não uma
vez só, mas quantas, ~ios pcccados q~!e commc~teram,
recorrerem a elle penitentes. Alem d isto, um e o fru.
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cto do baptismo, outro o da .renite~1cia. Pelo baptismo,
vestindo a Christo, sc;>mo_s feitos. n_elle nova creatura,
conseguindo plena e inteira rem1ssao de todos os pec·
cados : a esta nO\·idadc e inteireza de nenhum modo podemos chegar sem gr~~des_ pr~ntos e trabalhos nosso_s,
segundo o requer a d1vma 1ust1ça : yelo_ que com r~zao
chamaram os Santos Padres á penitencia .um '?apttsmo
laborioso. E' pois este sacrament<;> da pemt~nc1a necc:ssario para a salvação aos que cah1ram dc;p01s do bapusmo, assim como aos não regenerados e necessano o
baptismo.

CAP. 111. Da• partes e fructo d'eate
aacramento
Ensina, demais, o santo concilio . q~e a fórma do
sacramento da penitencia em que .prmc1palmente consiste a sua cflicacia, está nas seguintes palavras: «Eu
te absolvon, etc., ás quacs por costume da Egreia louvavelmente se ajuntam ce~tas preces q~e de nenhu~
modo pertencem á esse~~1a da_mesma forma, nem sao
ncccssarias para a adm1mstraç_ao ~o mesmo sacramen~
to. São porem corno -matena d este sacra.me_nto os
actos do mesmfl penitente, a saber: a co11tr1cçao, coujissc'io e sali~façlío; os _qu~es . a~tos, emquanto se_r~quc:
rem no perntente, por 1nst1tu1çao. de De~s, para ,1 inteireza do sacramento e para perfc!ta r~m1ssao dos peccados, se chamam partes da perntencia. Na verdade, o
fructo e effeitn d' este sacramcnt~, quanto ª.º. q~e pertence á sua virtude e cfficacin, e a reconc1haçao com
Deus, a qual algumas vezes costuma ser acompanhada,
nos varões pios que recebem este sa~ran~ento com de·
voção, de paz e serenidade de consc1enc1a, ~C?m vchemente consolaçã0 de espirito. O sa.nto conc1ho dando
e~ta doutrina so:..ire as partes e etfeito d'e~te sacramento. juntamente condemna as sencensas .d aquelles q~e
pretendem que os terrores da consc1enc1a e a fé sao
partes da penitencia.

CAP. IV. Da Contrição
A contrição que tem o primeiro logar entre os rr.en-
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cionados actos do penitente, é uma d<i1· da a/m,1 i• deteslarãu do peccadn commfltido, com proposito de 11,fo
fo,.,1ar ~ .Pt!CCa1'. l~stc modo de contricção, cm todu o
tempo fot nccessar10 para alcançar perdão dos peccados; e no homem que cahiu depois do baptismo, d'este ~odo o prepar:t para u remissão dos peccados, se
estiver junto com a confianca na divina miscricordia e
proposito de executar o ma.is guc se requer para re~e 
ber bem este sacramento. Declara pois o santo concilio
que esta contrição encerra não só o deixar dc pecc:ir e
o proposito e principio de nova vida, mas tambem odio
da passada, conforme as pai avras : « Lançae de vós todas 89 vossas maldades cm que prevaricastes, e fazei
cm vós um coração novo e espirito novo». E por certo
que quem considerar aquelles clamores dos santos :
:Contra ~ós só pequei e C?breí mal na vossa presença.
frabal?e1 com meus gemidos : lavarei em cada urna
das noites o meu leito. Passarei pelr. memoria todos os
meus annos na vossa presença entre amarguras da minha alma• : e outros d'este genero, facilmente entendcrá que elles procediam de um adio vehementc da vida
passa~a, e grande contrição de peccados. Declara mais,
que ainda que algumas vezes succeda ser esta contric<ío
perj'eila com a caridade e reconciliar o homem c~m
Deus, antes dc ser recebido actualmcnte este sacramento, comtudo, esta reconciliacão se não deve attribuir
élguella contrição sem o dcs~jo do sacramento. Quanto
áquella contrição imperfeita, que se chama attrição,
porque se concebe ou da consideração da torpeza Jo
pe~cado, ou do temor do inferno e dos castigos, se excluir a vontade de peccar com esperança do perdão, declara que não só não faz o homem mais peccador e hv~ocrita, mas _que é ~dom d_e Deus e impulso do Espirito
Santo (que atnd3 nao habita mas sómente move) com
o qu~I ªtudado o penitente se dispõem a caminhar para ª. 1ust1ça..: E posto _que. sem o sacramento da penit~nc~a se nao possa 1ustzfi..:ar o pcccador, comtudo o
dtspoc a alcançar a amizade de Deus no sacramento da
pcnitencia. Porquanto, abalados com este temor salutar, os ~inivitas fizeram penitencia na prégaçúo de Jonas, cheta de terrores, e alcançaram a miscricordia do
Senhor. Por esta causa, com falsidade c11lumni<11n al-
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guns cscriptorcs catholicos, ~Om';l se estes ensinassem que o sacramento na pemtcnCla confere graça sei;n
movimento bom dos que o recebem : o que a, Egre1a
de Deus nunca ensinou nem entendeu : mas ate dizem
com falsidade que a contrição é extorquida e coaçta e
não livn: ç volunt(lria.

CAP.

v.

Da Confissão

Da instituição do sacramento da penitencia já explicada, entendeu sempre toda a t::w~ia ~ue fôra tambem
instituida pelo Senhor a ~ot~fissa? _inteira dos peccados,
e que é nccessaria por direito divino a todo~" os que
cáem depois do baptismo: p~>rquanto, Nosso Scnho~ Jesus Christo havendo de subir da terra ao ccu, deixo~
us si1cerdotes por sws proprios vigari?s, como prcs1dentes e juízes a quem s~ devem d~fcnr t?da_s as culpas mortacs em que cah1rcm os fie!s de Chnsto, para
que pelo poder das chaves pronunc!eíl? sentença de perdão ou retenção dos peccados. Pois. e. claro que os s~
cerdotes não poderiam exercer es!c 1u1zo, s_em ~onhcct
mento da causa~ nem guardar equ1da~e em u~po~ ~s penas, se só gcneric.1mente e não especifica e md1V1du~l111cntc lhes declarassem a cllcs os seus peccados. D aqui se colhe que devem os penitentes ri:~erir na . ~onfis
s;ío todos OS peccados 11_1ort~CS <JUC depois _de d1ltgen~c
exame tiverem na consc1enc1a, ainda que sc1ar:n os ~ais
occultos e commettidos sómente contra os dois ulum~s
preceitos do Dccalogo, que al.gumas. vezes ferem mais
gravemente a alma e são mais perigosos que os que
manifestamente commcttcm.
Porquanto, os vcniaes, pelos quacs não somos excluidos da graça de Deus ~ e~m que .f~cquentcm~ntc cahimos, posto que com rccudao e u~ltdade se dizem na
confissão, fóra de toda a presumpçao, como mostra a
praxe de pessous piedosas ; comtudo se . podem callar
sem culpa e expiar-se com outros remed1os. Mas como
todos os peccados mortae_s, ain_d~ ~s pcnsamentos1 fa.
cam os homens filhos da ira e 1mm1gos de Deus, e neéessario buscar o perdão de Deus com uma clara .e \:erccunda confissão. Pelo que, quando os fieis de -Chrtsto põem cuidado em confessar todos os peccados que
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lhes veem á memoria, certamente os expõem á divina
misericordia para que os reconheça. Os que, porem, fazem o contrario e calam alguns que sabem, nada expõem á divina bondade para o sacerdote os remittir.
Por~ue se o enfermo se envergonha de descobrir ao
medico a _chaga que ignora, não cura a . medicina. Col!ige-se mais, que tamb.em se devem explicar na. confissao
aquellas circumstanc1as que muda~ a espccrc ~o pcccado; porque sem ellas nem os P,C~1tentes manifestam
inteiramente os peccados nef!l _os 1uizes os conhecem~ e
porisso nem podem formar iurzo da graveza dos dehctos, nem impôr aos penitentes a pena que lh~s convem.
Porisso, é alheio da razão ensinar que estas c1rcumstancias foram excogitadas por homens ociosos ou que uma
circumstancia só se hade confessar, a saber, que peccára contra o irmão. Tambem é impio dizer que a confissão que se manda fazer d ' ~ste. modo~ impossivel, ou
chamai-a martyrio das con~c1encias. ~ois consta~ que a
Egreja não requer outra c01sa do~ penitentes ~~nao ~ue
depois de cada um se ter exammad.o .com d1hgencra e
explorado todos os seios e esconderig1os da sua consc1encia, confesse aquelles peccados com que se lembrar
de ter offendido mortalmente o seu Deus e Senhor.
Quanto aos mais peccados que não occorrem a que'U ~az
esta diligente consideração, se entendem ge~almente mduidos na mesma confissão, pelos quaes dizemos fielmente com o propheta : «Purificai-me Senhor de meus
occultos delictos». Quanto á di~culdade de .semelhan~c
confissão e vergonh~ de descob:1~ os peccados, poder2a
parecer grave se nao fosse allmada com tantos e. tao
grandes proveitos e consolações, que pela a~solv1ção
certissimamente se conferem a todos os que dignamente chegam a este sacramento. Porem, quanto ao modo
de fazer a confissão em segredo só ao sace~dote, posto
que Christo não prohibiu que alguem por vingança das
suas maldades e para hurr.ilhação sua e t~mbem ~ara
exemplo dos outros e edificacão da Egreia offendida,
p0ssa confessar publicamente' os seus. deli.c~os; comtudo, não está isto mandado por preceito drvmo, nem seria prudcncia que com alguma lei humana se man~as
se que os dchctos principalmente occultos, se manifestassem com publica confissão. Pelo que como os san-
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tissimos e antiquissimos Padres com grande e unanime
consenso recommendassem sempre a confissão sacramental secreta que a Egreja praticou desde o principio e
pratica ainda aoora manifestamente se refuta a vã calumnia d'aquettes ~ue não receiam publicar ser ella
alheia do mandato divino, mas invenção human~,.e que
tivera principio dos Padres congrega~os no conc1ho Lateranense. Nem a Egreja r.eto concilio Latcranensc determinou que os fieis d~ Christo _se ~onf~s~assem, o _qu~
bem sabia ser necessario e ter sido mstrtmdo por d1re1to divino. !\las para que observassem o preceito da confissão ao menos uma vez no anno, todos e cada um,
quando chegassem aos <11mos de discripção. Por onde
jtl em toda a Egreja se observa com grande fructo das
almas, o confessarem-se n'aquellc summamente santo e
favoravcl tempo da Quaresma, cujo costume es~e sa.nto
concilio summamentc approva e abraça como pio e JUS·
tamente digno de conservar-se.

CAP. VI. Do ministro d'eate sacramen•
to e sobre a absolvição
A'cerca do ministro d'este sacramento declara o santo concilio serem falsas e alheias totalmente da \'erdadc
do Evangelho todas as doutrinas que estendem o ministerio das chaves a quacsquer outros homens, alem
dos bispos e sacerdotes, entendendo que aquellas pa·
lavras do Senhor: «Tudo o que ligardes sobre a terra,
será ligado no ceu; e tudo o que desatardes _sobre a
terra, scrü cksatado no cetu: e: "Aquelles, CUJOS pe<:;cados perdoardes, lhes serão perdoado~: os que reli·
verdes, scrflo retidos• : foram ditas, indrfferente e. pr~
miscuamentc, a todos os fieis de Christo, contra a mstl·
tuicão d'cste sacramento, de modo que qualquer tem
poder de remittir peccados: os publicos pela correcção,
se o reprehendido se accomodar, e os occultos pela confissão espontanea feita a qualquer. Declara tambem que
os sacerdotes, ainda que estejam em peccado morta!,
pela virtude do Espírito Santo dada na ordem, ~x~rc1tam como ministros de Christu a funcção de remittir os
pecccados, e que sentem mal aquelles que defendem
que nos maus sacerdotes não ha este poder.
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Ainda que a ~bsolvi~ão do sacerdo;e ~eja a dispcnça de um beneficio alheio, comtudo nao e só um mero
minister10 de annunciar o Evangelho ou de declarar que
estão .ref!'~ttidos os peccados; ma~ uma s~me/hança de
acto ;11d1c1a/, no qual elle, á maneira de 1u1z, pronuncia
a sentença; por cuia causa se não deve o penitente lisongear uma. v:z que não entenda que ainda ~ue não tenha contrtçao alguma, nem o sacerdote ammo sério e
verdadeiro de absolver, comtudo por causa só da sua fé
verdadeiramente é absolvido para com Deus. Pois nem
a fé sem a penitencia causaria remissão alguma dos
peccados, nem deixaria de ser negligentissimo na materia da sua salvação aquelle gue conhecendo que o sacerdote o absolvia por zombaria, deixasse de buscar com
todo o cuidado outro que obrasse sériamente.

CAP. VII. Da reserwação dos casos
Visto que a natureza e fórma do juízo pede que a
senteoça se profira só sobr~ os subditos, a Egre1a de
Deus esteve sempre persuadida e este concilio confirma
ser summamente verdade náo ser de momento algum
aquella absolvição que o sacerdote profere sobre aquelle no qual não tem jurisdicção ordmaria ou subdelegada. Aos nossos santíssimos Padres pareceu ser de summa i~portanci.a <i disciplina do pov;i christão, que certos crimes mais atrozes e graves nao fossem absolvidos
por quaesquer, mas sómente pelos summos sacerdotes.
Porisso, com razão poderam o.s pontífices maximos, pelo supremo poder q~e lhes. Í?l dado cm toda a Egreja,
reservar ao seu particular 1u1zo algumas causas de crimes r;nais graves. Nem se deve duvidar (quando todas
as coisas que são de Deus são ordenadas) de que isto
mesmo compita a todos os bispos, a cada um na sua
diocese, para edificaçáo porem e não para destruição
pela auctoridade que lhes foi dada sobre os mais sacer~
dotes seus subditos, principalmente quanto áquelles a
que está annexa ~ censu~a. de excommunhão. E' pois
conforme a auctortdade dtvma que esta reservaçáo dos
peccados tem vigor não só na policia exterior mas tainbcm na pres.ença de Deus. Com muita picda.l!e, pl>rem,
para que n111gucm perecesse por esta occas1ao, se ob-

servou sempre na mesma Egreja de Deus que no artialguma; e porisso toâos os sacerdotes podem absolver a quaesquer penitentes e de quaesquer peccados e censuras: fóra d'este
artigo, como nada possam os sacerdo.tes nos ca_sos re~
servados, sómente procurem persuadir aos pcmtentes,
que busquem os juizes superiores e legítimos-para o bendii:io da absolviçiio.

ªº da morte não haja reservação

CAP. VIII. Da necessidade e fructo da
satisfação
Emfim, quanto á satisfaçáo que assim como entre
todas as partl'.s da penitencia foi sempre em todo o tempo por nossos santos Padres recommendada ªº. povo
i:hristiío ; ;1ssim tambem n'esta nossa edade debaixo do
grnnde pretexto de piedade, é impugnada por aquelles,
que teem apparencias de piedade, porem negaram a
sua virtude: declara o santo concilio ser totalmente falso e alheio d• palavra de Deus: que o Senhor nunca
perdf1a a culpa, sem que tambem se perdoe toda a pen<l. Claros e illustres são os exemplos que se acham nas
sa~radas letras com que (alem da tradição divina) ma11ilcst:11nente se evidencia e refuta este erro. E na verdade, que o thcor da divina justiça parece requerer,
que de um modo recebam do Senhor a sua graça os
que por ignorancia peccarnm antes do baptismo, e de
outro os que uma vez libertados da escravidão do peccado e do dcmonio e tendo recebido o dom do Espírito Santo, sabendo o que fazem, não temeram violar o
templ o de Ikus e contrist:Jr o Santo. E tambem convcrn ;i divina clemencia~ que os pcccados se nos não
pordôcm sem :ilguma satisfação, de modo ~ue tomando d'ahi occrisi:ío de 1ulgarmos pcccados mais leves, como ingratos e contumeliosos ao Espirito Santo, caiamos
em outros mais graves enthesourando ira para o dia da
ira. Estas penas sJtisfatori<1s sem duvida que apartam
sumrnamente do peccado, e como um certo freio reprimem os renitentes, e os fazem mais acautelados, e vigilantes para o futuro: tambem curam as rdiquias dos
pcccados e com os actos contrarias das virtudes arrancam os habitas viciosos, que adquiriram vivendo mal.
Theologia Dogmatica-Vol. 7.
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Nem Jámais na Egreja de Deus se entendeu haver caminho algum mais seguro} para apartar o imminente
castigo do Senhor, do que exercitarem os homens estas
obras de penitencia com verdadeira dôr da alma. A isto
se junta, que quando satisfazemos pa~ecendo pelos pccc.ados, nos fazemos conformes a Christo Jesus, que satisfez pelos !1ºs~os pcccados, d~ q':1al procede toda a
nos~a suffic1enc1a, recebendo d aqui um certíssimo penhor, de que se padecemos com elle, com ellc reinaremos.
Nem esta nossa satisfação, co111 que pagámos pelos
nossos pe~cad_os, é de mod? que não seja por Christo
J~sus; pois nao podendo nos cousa alguma como de
nos, tudo J:Ode'?o~ i:_om a cooperação dº aquellc que nos
conforta. E ass1m.:nao tem o homem d'onde se glorie
mas toda a nossa gloria está em Christo, . em q~em vivemos, em quem nascemos, em quem satisfazemos fazendo fructos dignos de penitencia, que d'elle tira~ a
sua virtude; por elle são offerecidos ao Pae e por elle
acceitados pelo Pae. Devem pois os sacerdotes do Senhor, quantc_> llles inspira~ o espirito e prudencia, confor~e a Aquahdade. dos _del1ctos e faculdade dos penitentes, 1mpo_:-lhes sat1sfaçoe~ ~alutares e convenientes, para que nao se .façam part1c1pantes dos peccados alheios,
se por acaso simularem os peccados e usarem mais indulgencia com os penitentes, impondo-lhes obras mui
ligeiras por delictos gravíssimos. Tenham sempre deant~ dos olhos, que a satisfaçã?, que impõem, não sirva
so. para resguardar a nova vi.da, e medicina da enfermidade, mas tambem para vingança e castigo dos pecc~dos passados. Porque os antigos Padres crêem e ensmam que as cha :es dos sacerdotes lhes foram concedidas não sómente para desatar, mas tambem para lig~r. ~ ne!'Il. P?risso ~ulgaram, (1uc o sacramento da pen1te~c1a. . e J.u1zo de ira ou castigos (o que nenhum cathohco Jamais entendeu,) e que com estas nossas satisfações se escurece, ou diminue em parte a efficacia do
merecimento e satisfação de Nosso Senhor Jesus Christo. Porem os innovadores não o querem intender assim
e por!sso .dizem que a ipelhor penitencia é a nova \•ida:
e assim tiram toda a virtude e- uso da satisfação.
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CAP. IX. Das obras de satisfação
Ensina mais, ser tão grande a liberalidade da divina
bondade, que não só podemos satisfazer para c_om Deus.
Pae por Christo Jesus, com as penas que de l~vre vontade acccitümos cm vingança d~ peccado~ ou impostas
por ar bitrio do sacerdote á medida do dchcto, mas t.ambem (o que é a maior prova de amor) com castigos
tcmporacs, ~1uc Deus nos dü, levados por nós com pacienc:a.

CANONES
r. Se alguem diss~r, que a P~nitencia na Egr.eja .c~
tholica não é verdadeiro e proprio sacrame~~o mst1~u.1do por Christo Senhor nosso, para rcconc1li~1r os tie1s
com o mesmo Deus~ todas as vezes que depois do bap·
tismo cahircm em peccados: seja cxcommungado.
2. Se algucm confundindo os sacramentos_, .diss~r,
que o Baptismo é o mesmo sacra~ento da P~m~encia;
como se estes dois sacramentos nao fossem d1stmctos,
e por esta causa sem razão se chama a Penitencia segunda taboa depois do naufragio : seia excommungado.
3. Se alcruem disser, que aquellas palavras de Nosso
Salvador: ~Recebei o Espírito Santo: aquelles cujos
peccados perdoardes, lhes serão perdoados, e os que
retiverdes serão retidos», se não hão de entender dopoder de perdoar e reter ~~ p~cc:!dos ~o sacramcnt«;> d~
Penitencia, segundo a }:<,grei a Cathohca desd~ o pn_n~1pio entendeu sempre, mas as tOi:ccr, contra,ª mstttu1çao
d'este sacramento, para a auctoridade de pregar o Evan~
gelho: seja cxcomrnungado.
. .
.
4. Se alguem negar que, para inteira .e perfeita remissão dos peccados, se reqLierem no pern.tent~ tres actos, quasi·rriateria do sacramento da Penitencia, a saber: contricçáo, confissão e satisfação, que se chamam
tres partes da Penitencia·; ou disser, que são somente
duas as partes da Penitencia, isto é os terrores que padece a consciencia conhecendo o pcccado e a fé concebida do Evangelho oL~ da absolvição com q~e crê lhe
são perdoados por Chnsto os peccados: se1a excomrnungado.
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5. Se alguem disser, que aquclla contrição que se
consegue pelo exame, lemb~ança e detestação dos pec~ados, em que algem considera os seus annos com
amargura da sua alma ponderando a graveza, multidão
e fealdade do_s seus pcccados,a perda da bemaventurança ~terna, o mcorr~r na ~ter.na _con~emnaç~io, com proposito de melhor vida, nao e dor u11I e verdadeira nem
prepara para a graça_; mas faz o .h omem hypocrita e
n:aio~ peccador: ei:nti:r:, . que ella e uma dôr coacta e
nao hvre e voluntaria: seia excommungado.
'
_Se algue;n negar que a confissão sacrnmental foi
1~s~1tu1da, 0~1 e necessana para a salvaçãu por direito
d1.vmo: ou disser que o r;iod? de confessar em segredo
so ao sacerdote, que a f:grc1a . des~e o principio observou s~n:ipre e ~observa, e al~ero á instituição de Christo, e e mvençao h~mana: seia excommungado.
. 7._ Se, alguem ~tsser, q~e ~o sa_c~amemo da Penitencia nao e necessano por d1re1to d1vmo confessar todos
os eeccado_s. mortaes, de qu~ hom•er lembrança, feito o .
d;v1do e d1l1gent~ exa_me, :unda . os occultos e os que
sao contra os dois ultimos preceitos do decalogo e as
circumstancias que mudam a especie do peccado . mas
que esta co!1fissão só tem a ~tilidade de instruir dconsolar o p~mtepte, e q~e a~t1gament.e só se observára
para se impor a penitencia canomca: ou disser que
aquelles q~e procura~ C?~fessa~ to~os o~ pcccados, não
querem deixar nada a d1vma ~1se_n~o:d1a, para que 0
perdoe : ?U finalmente, que nao e licito confessar peccados vemaes : se1a excommungado.
8. Se alguem disser, que a confissão, de todos os peccados, quàl a observa a Egrcja, é impossível e tradicão
humana, merecedora de ser abolida pelas pes~oas piedosas, ou que a ella não estão obrigados todos e cada um
dos fieis christáos de um e outro sexo, conforme a constituição do grande concilio lateranense, uma vez no anno; e porisso, se deve persuadir aos fieis de Christo que
se não confessem pelo tempo da quaresma: sej~ excommungado .
.. 9: Se al~u~~ disser, que a absolyi~ão do sacerdote
nao e acto 1ud1c1al, mas um mero m1nisterio de pronuncia e declaração de que estão perdoados os peccados ao
que se C· lnfcssa, com tanto que este sómente creia que

. ?·

está absolvido; ainda que o sacerdote não absolva sériamente mas por zombaria. ou disser que senão requer a
confissão do penitente para que o sacerdote o possa absolver: seja excommungado.
.
10. Se alguem disser, que os sacerdotes que estão
em peccado mortal, não te em poder de atar e desatar;
ou que a todos e a ..:•ida um dos fieis de Christo foi dito: a Tudo o que ligardes na terra, será ligado no ceu;
e tudo tiuc desatardes sobre a terra será desatado tambem no ccu~; e: •Aquclles cujos peccados perdoardes,
lhes serão perdoados; e os que retiverdes, serão retidos», e que por virtude d'~stas palavrns qu~lquer pode
absolver peccados, os publicas pela correcçao sómente,
se o corrregido se accommodar, e os occultos pela cspontanea confissão: seja excommungado.
1 1. Se alguem disser, que os bispos não teem direito de reservar a si os casos, senão quanto ü policia externa, e que porisso a rescrvação não impede que o sacerdote verdadeiramente absolva : seja excommungado.
12. Se algucm· disser,que Deus sempre perdoa toda
a pena juntamente com a culpa, e que a satisfação dos
Penitentes não é outra coisa senão a fé, com que apprehcndem que Christo satisfizera por elles: seja excommungado.
13. Se alguem disser, que quanto j pena temporal 1
de nenhum modo se dá satisfação a Deus pelos merecimentos de Christo, com as penas que elle dá~ levadas
com paciencia ou impostas pelo sacerdote e nem ainda
com as que se recebem por vont~1de propria, como orações, jejuns, esmol<~s ou out.ras <?br~s ~e piedade; e qu.e
por esta causa opttma penitencia e somente a nova v1d::1: seja excommungado.
14. Se alguem disser, que as satisfações com que os
penitentes por Jesus Christo redimem os peccados, não
são culto de Deus mas tradicções dos homens, que escurecem a doutrina da graça e o verdadeiro culto de
Deus e o mesmo beneficio da morte de Christo : seja
excommungado.
i 5. Se alguem dissser, que as chaves da Egreja fo.
ram dadas só para desatar e não para ligar; e que, por
esta causa, quando os sacerdotes impõem penas aos
'lue se confcssam 1 obram contra o fim das ~hav~ e
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c_ontra a instituição de Christo· e < u. : . :- .
tirada a pena eterna por virtude d~s c.t, l1c~.10 dizer Cf.ue
parte resta a pena temporal que . 1,;h1.i;es, pela maior
excommungado.
se a e pagar: seja
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tiam assequenJam necessaria, illis etiam qui Bnpti smi 5acramento ablui petivissent, ut perversitafe abjectâ et emendatâ, tantam
Dei offen~sionem cum peccati odio et pio animi dolore detestarentur. Cnde Propheta ait t: •Convertimini et a~ite pamitentiam
ab omnibus iniquitatibus vestris: et non erit vobis in ruinam iniq_ui~a_s. nDo~i':1us etiam _dixit 2 : Nisi prenitentiam egeritis, omnes
s1m1hter penh1t1s. Et prmceps Apostolorum Petrus peccatoribus
Baptismo initiandis prenitentiam commendans, dicehat l : aPrenitentiam agite, et haptize!ur unusquisque vestrum ...
Porro ncc ante adventum Christi Pccnitentíre crat sacramentum, nec esl posl advenlum illiu~ cui9uam ante Baptismum. Dominus autem sacramentum Poerntenuae tunc pr:ccipue instituit,
cum a mortui~ excita cus, insufllavit in Discípulos suos, dicens' :
•Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis _peccata, remittuntur eis : e: quorum re~im~erilis, retenta sunt_"· (.lu? tam insigni
facto et verb1s tam rersp1cu1:>, polestatem rern1ltend1 et retinendi
peccata, ad reconciliandos fideles post Baptismum lapsos, Apostolis et e o rum legitirnis successoribus fuiss~ comrnunicata m,universorum Patrum consensus sempcr intellexit; et No1•atianos, remittendi
potestatem olim pertinaciter negantes, magnâ ratione Ecclesia Catholica, ~anquam hrereticos explosit atque condemna1·it. Quare
verissimum hunc illorum 1·erborum Domini sensum sancta h:Ec
Svnodus probans et recipiens, damnat eorum commentitias interp~etationes, qui verha ilia ad potestatem prredic;indi verb11m Dei
et Christi Evangelium annunllandi, contra hujusmodi sacramenti
institutionem falso detorquent .

Oap. 2. De differentlâ aacramentl Poenltentlae et
Baptlsml
Ceterum hoc sacramentum multis rationihus a Baptismo differre dignoscitur; nam prreterquam quod materia et forma, quibus sacramenti essentia perficitur, longissime de>sidet; constat
certe; Bnptismi, ministrum judicem. esse non oportere ; cum Ecclesia in neminem judicium exerceat, qui non prius in ip.mm per
Bartismi januam fuerit ingrcssus. •Qu1d cnim mihi, inquit Apostolus ~. de iis 9ui foris sunt, judicare ?.. Secus est de domesticis
fidei, quos Chnstus Dominus lavacro Baptismi sui corporis membra 'iemel effecit; nam hos, si se postea crimine aliquo contaminaverint, non jam repetito Baptismo ablui cum id in Ecclesiâ Catholicâ nullâ ratione liceat, sed ante hoc tribunal tanquam reos
sísti voluit ; ut per sacerdotum sententiam non semel, seJ quoties
ab admissis peccatis ad ipsum pLCnitentes confugerint, possent liberari.
Alius est prreterea Baptismi, et alius Prenitentia: fructus : per
Baptismum enim Christum induentes, nova prQrsus in illo efficimur creatura, plenam et integram peccatorum omnium remissio·
nem consequentes: ad quam tamen novitatem et integritatem per
t Ezcch. XVIII, Jo,
2 Luc. XIII, '.\.
3 Act. li. 38 .
i Joa . XX. :? · ~'.!.
~ 1 Cor. V~ 1~ .
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sncrnmentum Pa:nitentinc sir.e mngni s nostris llc1ihu' ct lahorihus, divinà id cxi~cnle jusliti;i, pcrvcnirc ncq11aqu11111 poss1.1mt1 s :
ut mcrito Pocnitcntiae laboriosus quidam Haptismus a San c ti~
Patribus dictus fuerit . Est a:Jtcm ho.: sacramcrH11111 l'<l'nit•:n ti:c
lnpsis rost Baptisrnum a<I salutcm 111'Cl'.1s,1ri11111, ut nondum r c~c neratis ipse Baptismus.
·

Cap . 3. De partlbus et fruotu hujus sacramentl
l>ocet prretcrea sa nta Synodus sacr::imenti Pn:nitcnr i:l' formam, in qua prrecii'uc ip,;ius vis si ta cst, in illi ' ministri n:r hj,
positam esse : r:go te ab.Wll'O , etc.; quihus quido.:m do.: E.:dcsi;~
sanctre more preces qu;cdam laudahilitcr adjungunt nr : ad ipsius
tamen form~ cssentiam ncqua4u<1m spcctant, ncque ;hi ip;ius sacrarnenti administrationcm sunt neccssariic.
Sunt autem q11asi 111.itcl'i.1 lwju' s;icr;imenll ipsiu,; p1.1.:11itcn tis actus, nempe Co11tritio, Ctinfessio ct Satisfactio. <~11i, l.J lla l1: nus in pu:nitcnte ad intei.;ritutêm sacra mcn1i, ad rle11amquc et
perfectam peccatorum remissionem ex Dei institul!one requiruntur, hac ratione Pcenitenti::c partes dicuntur.
Sane vero res et ettectus hujus S<ICramenti, quantu ade jus vi m
et cfficaciam pertinct, reconciliatio est cum. iko, quam int cnli.1111
in viris piis et cum devotione hoc sacramenturn pcrcipientibus,
conscientire pax ac serenitas cum vehcmenti spiritus conso latione consequi solet. Hrec de partibus et elfectu hujus sacramenti
sancta Synodus tradens, simul eorum sententias damnat, qui Pccnitentire partes, incussos conscientire terrores et fiJem esse contendunt.

Cap . 4. De contrltlone
Contritio, qure primurn locum inter dictos po e nitentis actus,

habet, animi dolor ac detestatio est de peccato commisso c11m proposito non pecca11di de cetero. Fuit autem quovis temporc aJ impetrandam veniarn peccatorum, hic contritionis motu,; necessarius;
et in homine post Baptismum lapso, ita d e mum pr~parat aJ remissionem peccatorum, si cum fiducià divinre miscricordi:"l' et voto prrestandi reliqua conjunctus sit, qua: ad ri1c susc ipiendu rn hoc
sacrarnentum requiruntur .
Dedarat igitur sancta Syno<lus, hanc contritinnem non solu rn
cessationem a peccato, et vitre novre prop,>situm et in..:!10ationcm,
sed veteris etiarn odium continere, juxta iilud 1 : aP roji ~· itc a vobis omnes iniquitates vestras, in quibus prrernricati estls, ct focitc
vobis cor no\·um et spiritum novumu . Et certe, qui illos Sa nct orum clamores consideraverit: • Tibi w li pcccavi, ct m;ilum curam
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CAP. 5. De confesslone
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CAP. 6. De ministro hujus sacramentl et absolutlone

nia, quae me111ori111: Oú:mrunt 1 pe.:cala Christi tlJele~ confileri
~tudent, pro..:ul duhio omni11 di1•11rnc misericorJiae igooscenJa ex ponunt: qui vero St"l'll~ faciunt, l'! scicoter aliqua retincnt, nihil
Jivinac honitati per Sa.:crJotcm rcmittenJum proponunt; si cnim
eruhescat a·i.;rotus v11lm1s medicr) dctegerc, quod ignornt, medicina non .:urat.
Colli1útur practerca, etiam cas c~rcum~tantia~ in _con.fossione
cxplicandas esse, quac spcciem pcc..:1111 mutant : quoJ sme .1ll1s peccata ipsa neque a pocnitentibus integre cxponantur, nec JlH11c1hus
innotcscant, et fieri nequeat, ut de gnl\•itatc .::riminum rc cte censerc possint, et rocnam, quam oportct, pro illis pu:nitentihus imponere. Unde ahenum a ratione est, do.:cre <"ircumstantias has ah
hominihus otiosis excogitatas fuissc; aut unam tantum circumstantiam confitcnJam esse, nempe peccasse in fratrcm. ScJ et impium
est, confessionem qua.: ha.: ratione fieri prne..:ipitur, impossibilem
dicere aut carniticinam iliam conscientiarum appellare : constat
enim, nihil uliud in Ecclesiâ a poenitentihus ex1~i, quam ut, postquarn quisque Jiligentius se excusserit, et consc1entiae ~uae sinus
omnes et latebras exploraverit, ea peccata confiteatur, quibus se
Oominum et r>eurn suum mortalítcr offendisse meminerit; reliqua
nutcm peccata, quae <lili1:1emcr cogit::mti nc:in occurrunt, in ~miver
sum eildem confcssione inclusa esse mtelhf:untur: pro qu1bus fideliter cum Prc.phet;I dicimus 1 : "Ah occultis meis munda me,
Domine». lpsa vera .hujusmodi ~onfes~ioni_s difficulta_s,_ac pacc~ta
dctegcndi verecundia, grav1s qu1dem v1den posset, n1s1. tot tanusque commodis et consolationibus levaretu ~ , quae ommbus digne
ad hoc sacramcntum <iccedentibus, per ::ibsolutionem ccrtissime
conferuntur.
Ceterum, quoad modum contendi secreto apud solum Sacerdotem, etsi Christus non vetuerit, quin aliquis in vindictam suorum scelerum et sui humilationem, tum ob aliorum exemplum,
tum ob Ec~lesiae offensae redificationem, Jclicta sua publice ..:onfiteri possit; non est tamen hoc divino praecepto mandatum, nec
satis consulte humanâ aliquâ lege praeciperetur, ut dehcta praesertim secreta, publicâ ~s~en.t confessi~:m~ ape~ienda . .
linde cum a sanct1ss1m1s et ant1qmss1m1s Patnbus, magno
un<inimique consensu secreta confessio sacramentafü, quã ab initio Ecclesia sancta usa est et modo etiam utitur, fuerit semper commemlata; manifeste refellitur inanis eorum calumnia, qui eam a
divino mandato alienam, et inventum hurnan11m esse, atque a Pa tribus in Concilio Lateranensi congregatis initium habuis.e, docere non verentur. Neque enim per Lateranense Concilium Ecdesia
statuit, ut Chri~ti fideles confiterentur, quod jure divino neces~a
rium et institutum_ esse intellexerat.; sed ut praeceptum confess10nis, saltem semel m anno, ab ommbus et singuhs, cum ad annos
discretionis pervenissent, impleretur: unde jam in universa .Ecclesia cum ingenti animarum tldelium fructu observatur mos 1lle salutaris confitendi sacro illo.et rnaxime acceptabili ternpore Quadragesirnae: quem morem haec sancta Synodus maxime prohat
et amplectitur, t:mquam pium et merito retinendurn.
1

~'·
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. .
1 ·us s::icr::iment1, declarat sancta _SyCi rca mmistrum autem. lUJf<_ ' . ' "elii penitus alienas do ctnn<is
noJus, falsa,; <.; ,:.se et a ve nt ..it .c -~~~;;es raetcr Epi scopos et Saomnc ~, quae <hl ahos ~1u:1~~1s h~rni..:ioslextenJunt; putantes vercerJotes, ..:\aV1urn m1n1 stcr1um P•. l\ioaveritis super cerram, erunt
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CAP. 7. De casuum reservatlone
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tia sugJlesscrit, pro qualitate criminum ct poenitentium facultate, salutares et convenientes srtisfoctiones injungere: ne, si forte peccatis conniveant, et indulgentius cum poenitentibus agant,
levíssima quaedam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes cfficiantur.
Habeant autem prre oculis, ut satisfactio, quarn imponunt, nor.
sit tantum ad novre vicre custodiam, et infirmitatis mcdi.:amentum;
sed etiam ad pra:teritorum pc..:catorum vindi.:tarn et castigationem : nam claves Sa.:erJotum non ad solvenJum duntaxat, sed et
ad ligandum con.:cssa s, ctiam antiqui Patre'< ct credunt et docent;
nec propterea existimarunt, sa.:ramentum Poenitcntire esse forum
irae ~·el pocnarum; si..:ut nemo unquam Cathnli.:us sensit, ex hujusmodi nMtri satisfactionihus \'Ím meriti, ct satisfactionis Domini ll<J~tli Jcsu Christi vci oh.-;c:mari, vd ex aliqu;i parte imminui:
quod dum Nt>vatores intdli~erc nolunt, ita optimam poenitentiam
novam vitam cs«c do.:cnt, ut omncrn sati~f.1 ..: tionis vim ct usum
tollant.
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CAP. 8. De satlsfactlonls neoessltate et fruotu
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1ª·via
m -CC esm . e1 unquam existimata fuit ad amo~end
·u mmentem a Domino poenam. quarn ut haec
.
. am 1111·
·
·
poen1ten11ae
opera
h ommes cum vero amm1 Jolore frequentent A - d' d
· d , d um sa 1rs1a"1en
· r - · d o patrmur
·
quo
pro peccati• · Chc"e
· . li Ja haec ?
pro peccatis nostris_ satisfeci1, ex quo 0 ·11101 ;' nostr::t~u e~~, q~u
est, confori:nes effi.::1.mur, certisslmam quoque inde. h ffihaenua
tes, quod s1 compaumur, et ..:onglorilkahimur.
arr am aben~eque ve:o lta nostra est satisfactio haec
u
·
nostris exsolnmus, ut non sit per Christum Jes~imq .ªrn pro pecca11s
. tanquam ex no b'1s n1·h·I1 possumus eo cc)opera · nam ·qu1 ex nob rs
,.
"
. ·
•
• n1e qu1 nos .con.
1ort~t, om~w _ros~umus: lla non lrnbet homo unde 1 ·
omms glor1a1w nostra 111 Christo est in quo ,.,· . g oraetur · sed
·
. · r
.
. .
· '
· v1mus m quo me
remur, m quo sat1s1a..:mrns tac1entcs fru ··tu · Ji
. '
·
·
qui ex illo vim hahcnt, ah illo ofl'cn;nrui~ P~trign~s P<~~ 1 tentaae,
ccptantur .1 Patre.
' e per 1 um aclJebent crt;o Sucerdoks l>omini uuantum ~pa· r 1· 1 .
.1
•
' •
~
u~ et pruue11-

11

Cap. 9. De operlbus satlsfactionls
Do.:et pr.aeterea, tantum esse didn.ae munifi.:entiae largitatem,
ut non solum poenis, spontc a nobis pro vindic;indo peccato susceptis, aut Sacenlotis arbítrio pro mensurà delicti impositis, sed
euam, quod maximum amoris argumentum est, temporalibus ftagcllis a Deo inllictis et a nobis paticnter toleratis, apud Deum Patrem per Chrisrnm Jesum satisfocere valeamus.
. CANONES
1. Si quis dixerit, in Catholicà Ecclesi:i Poenitentiam non esse vcrc et proprie sacramentum, pro fidclihus, quotics post Bnptisrnum in pccrnta lahuntur, ipsa l>eo rcconciliandis a Christum
Domino nostro institutum ; A . S.
2. Si quis, sacramenta ..:onfundcns, ipsum !faptismum Poenitentiac sacramcntum esse dixerit, quasi hacc duo sacramenta distincta non sint, atquc idco Poenitentiam non rcctc se.:undam post
naufragi11m tabulam appcllari; A. S .
3. Si quis dixerit, \'erha illa l>omini Salvatoris : «Accipite
Spiritum sanctum : quorum remiseritis peccata, rcmittuntur eis :
et quorum retinucritis, retenta sunt, non esse intclligenda de potestate rcmittendi pcccata in s~cramcmo Poenitcnti'ae, sicut Ecclesia Catholica ab initio scmper intellcxit; detorserit autem, contra institutioncm hujus sacrnmenti, ad auctoritatelll praedicandi
Evangelium; i\ . S.
4. Si quis negaverit, ud integram et perfectam peccatorum remissionem requiri tres actus in poenitente qunsi materiam sacrarncnti Poenitentiae, videlicet, contritionem, confessionem, et satisfactionem, quae trcs Poenitentiae partes Jicuntur; aut dixerit,
duas tantum esse Poenitentiae partes, terrores sci!icet incussos
conscientiae, agnito peccato, et fidem conceptam ex Evangelio,
vel absolutione, quà .:redit quis sibi per Christuni remissa peccata; A. S.
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5. Si quis ,1i,crit, cam contritioncm, quae paratur per discus-

s1.onem, collectionem ct detestationem peccatorum, qu:! quis recogita! nnnos suos in amnritudinc animae suae, ponderando peccatorum suorum ~ravitatem, multitudincm, foeditatem, amissionem
aeternae beatitudinis, et aeternae damnationis incursum, cum
proposito mclioris vitae, non esse verum et utilem dolorem, nec
praeparare ad gratiam, sed facere hominem hypocrirnm et magis
peccatorem; demum iliam esse dolorem coactum, et non liberum
ac voluntarium: A. S.
6. Si qui> negaverit, confessionem sacramentalem vcl institutam, vel ad salutem necessariam esse jure divino, aut dixerit,
modum secrete confitendi soli Sncerdoti, quem Ecclesia Catholica ab initio semper ohservavit ct observat, alienum esse ah in ~ ti
tntione et mandil!o Christi, et inventum esse humanum; A. S.
7. Si quis dixerit, in sacramento Poenitentiae ad remissionem
pcccat0rum nc ce;;sarinm non e sse jure divino, confitcri ornnia ct
singula pe~· cata mortalia, 'lllornm memoria cu111 d..:hit;I d d1li~c11ti pra:meditatione haheatur, etiam occulta, et yu:1c sunt contr;t
duo ultima Dec<iiogi pracccpta, et circun~stanllas, quae peccati
specicm mutant: sed eam Confessionem tantum esse utilem ad
eruJiendum et .c onsoJanJum poenitentem, et oJim observawm
fuisse rantum ad satisfactioncm canonicam imponendam; aut'dixerit eos, qui omnia peccata confiteri student, nihil relinquere
velle divinae misericordiae ignoscendum; aut demum, non licere
.:onfiteri peccata venial ia ; A. S .
8. Si quis dixerit, confessionem omnium reccatorum, qualcm
Ecclesia servat, e!>se impossihilcm, et traJitionem humanam a
piis abolendam ; a'Jt ad eam non teneri omnes et singulos utriusq_ue sexus Christi fiJeles, juxta magni Concilii Laternnensis constitutionem, semel in anno, et oh id suaJendum esse Christi fidelibus, ut non confiteantur te mrore Quadragesim <1c; A. S .
9. Si quis dixerit, absolutionem sac ramentalcm Saccrdotis
non esse actum judicialem, sed nudum ministerium pronuntiandi
et declarandi remissa esse peccata confitcnt i, moJo tantum crcdat se esse ahsolutum: aut Sacerdos non serio, sed jo..:o ahsolvat,
i1ut dixerit, nem n:quiri confcssioncm poenitentis, ut Saccnlos eum
ahsolvere possit ; A. S .
10. Si quis.Jixerit, Sacerdotes, qui in pcccaco mortali sunt,
potestatem ligandi et soh•enJi non haber e; nut non sol ris Sa,·crdotes esse ministros ah;;olutionis, scJ omnibus et singulis Christi
tidelihus esse Jictum: ccQu;1ccunque liga\'critis super tcrrnm,
crunt ligata ct in coelo; et quaecunque solverifr;; SllJ'Cr terram,
crunt soluta ct in .:oclon ; ct: •Quorum remiseritis peccata, rcmittuntur eis; et quorum rctinu..:ritis, retenta s 1111I• : quorum
vcrhorum virtute quilihet ahsolvcrc possit peccata, publica quidcm per correptionem Juntaxat, si correptus acquicvcrit, secreta
vero per sponranl'am confossione111 ; A. S .
11. Si quis dix"1·it, Episcopo ..; non hahcrc ju' rc,en;mdi sihi
cas11s, nisi quoad c:>.ternam politiam, atyue idco casuum rcscrv:i tionem non prnhibcre, quominus Saccrdos a rcservatis vcre ahsol\'al; A . S .
!:/.. Si quis dixerit, tot11m rocnam simul Clll1l ..:ulpà . rcmitti

e
er a Deo satisfactionemque poenitentium non esse aliam,
s mp fi lem ~ã aprehendunt Christum pro eis sntisfecisse; A. S.
qua~3 \ i 'uis dixerit, pro peccati~, quoad p~enam te~r?r~Jem,
· · · Deoq pAr Christi merita sausfien poems ah eo mfhcu~, et
mtmme
~
· ·
·
d
e sponte
atienter toleratis, ,·e! a Sa.cerdote m1unct!s, se n_~qu .
.
P
tis ut jejuniis oratiombus, eleemosvms, vel alus ettam pte~~:i~ebre;ibus, atque' ideo optimam poenitentiam, esse tantum novam vitam; A S. .
.
.
·
·
Chris.1 · Si quis dixent, sattsfacuones, qu1bus poemt~ntes per . .
tum J!.sum peccata redimunt, non esse cult~s Dei, sed tradtt1one
· m doe trinam de 12ratià, et verum Dei cultum, atque 1psum
h ommu ,
. çA s
henefictum mortis Chnsll obscurant~s; · ·
_
~. Si quis dixerit, claves Eccles1ae e sse dat~s tantum ad so 1
1
, d ·
non etiam ad ligandum, ct propterea Sacerd0te.s, dum
~ en um, t oenas confitentihus, aFlere contra finem cl.avmm, et
~~~~r:u~nsfitutionem Christi, et fktionem esse, quoJ v1rtute d;ivium, sublatà poenà ae.tcrn;l, pocna tcmp:>ralis plcrumque exsolvenda remane;1t ; /\ · S ·

9

Objecto e divisão d'este Tratado
1 • A vida espiritual, que se confere no Baptismo corrobora-a a Confirmação e nutre-se na sagrada Communhão, pode perder-se pelo pcccado
mortal e algumas vezes se perde; repara-se, .porem, p~lo sacramento da Pe~ilencia, a qual pons~o
mesmo chama-se com razao sacramento da 1 ~
co11citiação, segunda. tábua de sa~vaçáo ~ffcrcc1da ao peccador depois do nar!f~·ag10 e bapt1smo laborioso, que somente por meto de tra.balhos arduos, nos purifica do peccado, a respeito d?. qual
pode predicar-se o que S. Chrysosthomo d1.z1a da
virtude da Penitencia : <1 Pois é ella o remedi.? dos
delictos, a destruição da iniquidade, a effusao das
Jagrimas, a confiança em Deus, a armadura contra 0 dcmonio, a espada que corta a sua cabeça,
a esperança da salvação, a fustigação da dcse~pera
ção; clla abra aos horne?s as p~rtas do ccu, mtr~
dul-os na gloria, e supera o diabo>1 . (De Poemt.
hom. 8 . ) Não ha ninguem que não comprehenda
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a grande necessidade que ha de expor a dl)utrina
catholiG1 sobre esta matcria, prinópalmcntc quando, por uma parte~ muitissimas vezes os fü~is recorrem a e.ste santo tribunal, e por outra parte, quer
os Protestantcs quer os Rncionalistas, empenham
os exforços mais dcscspcrndo.,; para Jcstruir a Vl'r·dadc d'cstc conceito tiío cfticnz.
2 . Aqui exporemos somente a parte do.~matica
d'cste ~a ,_-r;.1mentn, pni-.; d;1 parte moral tractan·mos S)'nopse de 1l1eologia moral ; isto é, examinaremos a existe11cia, as p,Jrtes e o objccto do sacramento da Penitencia, acrescentando algumas palavras a respeito das Indulgencias por modo de Appendice.
·
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.
!noção
P rolvgomeuos: sobre a virtude da Penitencia~ necc s si( dade.
: Poder das chaves conce\ <lido á Egreja,
<Por modo de juizo,
I Pelo rito sacramental
l Que obriga os fieis. '
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j)rologomenos
Da P10111nc1a nomo virtude
Exporemos duas coisas: 1.º a noção genuína de
penitencia; 2.º a sua necessidade.
I. Noção genuina de penitencia

1

3. (A) Quanto ao nome. A Penitencia, segundo
a maior parte dos theologos, deriva-se de poenam
/e11ere, emquanto que o homem arrependendo-se
pune tudo o que fez de mal, peccado.
Porem, segundo os mais modernos, penitencia
vem de poene, que antigamente significava o mesmo que pe11it1is, isto é, alguma coisa intima que affecta o proprio coração ::i.
Seja o que fõr, esta palavra _significa principalmente trcs coisas :
1
S. Tlronztl;, 3 p. q . 85; Suare;, de Poenitcnt. disp. 1-VH;
S almanl. di sp. V; 1\lori1111s , liv.I, e . 1: Droui11, q . I, e. 1; Bill11art,
di ~ s. II; de .l11g11sti11is , p . 1, a . 1; Billot, p. 53-62; Pesch, n. 87
e sei;.
2
.
_Cfr. M. Bri•a/ ct ..-1. Bailly, Dictionnaire étymologique la·
tm, 17í ), p . 241 .
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(1) sentimento interior d'alma pelo qual se reprova a coisa, quer bôa quer má ;
(b) dôr concebida do crime, não por fcausa de
Deus, mas em razão dos maus etfeitos !que d'ahi
resultavam;
,,. (C) dôr intima do pcccado commettido, concebida por causa de Deus ; é n'este sentido q.1e tomamos esta palavra, n'este tractado .
4. (B) Quanto á coisa, a penitencia pode definir-se: uma vfrtude sobrenatural e moral que inclina o peccador á detestação do proprio peccado, emquanlo é offensa de Deus, e ao proposito firme de
emenda e satisfação'· Diz-se
(1) virtude sobrenatural, porque, apesar de, especulativamente, se poder dar habito natural de
penitencia adquirido por habitas repetidos, comtudo, tendo sido de facto elevados ao estado sohre11atural, a virtude da penitencia nos christãos é sobrenatural, pois esta é mais provavelmente infundida por Deus com as outras virtudes, e é com certeza exercida sob o influxo da graça actual e dirige-se por motivo sobrenatura/menle conhecido, isto
é, que o peccado é injurioso a Dl!us, segundo se
revela na Escriptura.
(b) E' moral, mas não theologica, porisso que
o seu objecto material não . é Deus mesmo, mas a
compensaç~o pelo peccado ; nem o seu objecto
formal é alguma coisa divina, mas a honestidade
da acção pela qual alguem rctracta e repara o seu
peccado
·(C) que inclina á detestação do peccado : este é
o ac/o principal da penitencia, isto é, aquelle pelo
1 Virtus supernaturalis et moral is, peccatorcm inclinans ad
Jetestationem proprii pcc.:ati, <JUatcnus cst offensa Dei, et aJ firmum (m(ndauoois satisfa-:tionisque propositum.

qual o peccador concebe dôr ou tristeza do peccado commcttido, o odeia e sinceramente o repelle,
de maneira que queira, quanto possa ser, que elle
nunca fôra commettido. Porisso, emquanto é uma
certa cspecic de triste{a, existe, como em sujeito, no
apetite concupiscivcl; mas emquanto é virtude, está na vo1Ztade como cm sujeito; porque é um acto
proprio da vontade o consentir ou remover o pcccado (S. 171. q. 85, a. 4).
(d) Do peccado proprio; porquanto, só pode
propriamente retractar-se aquillo que se praticou
por vontade propria. Porisso, o peccado original
não rnhe propriamente sob esta virtude, pois não
foi praticado por nossa propria vontade; nem os
pcccados alheios, pela mesma razão ; porem os peccados proprios, quer mortacs quer veniaes, quer
perdoados quer não, são objccto material da penitencia, emquanto podemos detestai-os e vingai-os como devemos.
Alem d'isto, a penitencia, tomada no sentido lato, emquanto é oàio e vindicta do peccado, versa
tambem sobre os peccados alheios. N'cste sentido
Christo foi penitente, emquanto odiou o peccado
e por cllc satisfez (S. 711. q. 84, a. 2, ad 3.)
(1) Emquanto é offensa de Deus : eis o objecto
formal proprio da penitencia, ou seu motivo; porque o peccado, emquanto é affastamento de Deus
(adve1·sio a Deo) desagrada-lhe e offende-o, emquanto viola o direito que tem a ser o nosso ultimo fim,
e porisso não pode sinceramente retractar-se, sem
se detestar em quanto é offensa de Deus.
(f) E para o firme proposilo de emenda e desatisfação; pois ninguem pode detestar verdadeiramente o pcccado, sem cessar de pcccar e sem se
resolver a seguir uma vida nova. E não basta mes...
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mo so~entc a cessação d? offcnsa. mas exige-se,
alem d isso, uma certa satisfação, pela qual se compense a offcnsa feita a Deus.
. ~onccde_m todos os theologos, que a pcniten~ia e um~ virtude; n~garnm, porem, alguns 4uc seJª uma virtude especzal. Poucos, como os Altisiodone11ses .e F. ~l-fayro110, ensinaram que os pcccados _se detestam, não por virtude especial, mas pe~a virtude a que se oppócm, v. gr. que se detesta a
mtemperança por causa da virtude da temperança.
?ntr_os, .como Du~ando, ?isseram que a penitencia nao e outra coisa mais senão a caridade,
emquanto tem dôr do pcccado, por ser otfcnsa de Deus. Alguns, depois de Caeta110, seguiram
que a penitencia é o complexo de tres virtudes : da
caridade que odeia o peccado, da religião qm;, confessando os peccados, reconhece o dominio de
Deus, da justiça vindicativa que dá a satisfacão.
Ensinam, comtudo, commummente os theologos, depois de S. Thoma{, que a penitencia é virtude especial.
·
Porquanto, ha virtude especial onde se dá um
acto Iouvavel feito por motivo especial ou objccto
forrnal ;. mas o acto de arrepender-se é, com certeza, um acto Iouvavel, pois tende á destruição do
peccado passado, e é feito por motivo especial is.
'
to e, por. o peccado ser offensa de Deus ; porque
este motivo estende-se a todos os peccados•c differe do motivo das outras virtudes, e porisso mesmo é motivo especial. Logo, a penitencia é virtude
especial.
. Porem, esta virtude refere-se á _justiça commutatzva, não como parte subjectiva mas como parte potencza
· 1 1 ; porque por e Ila o 'peccador repara
1

11 ;ir t es s11b.
·
. d e sfío como que as espe·
')ec 1rvas
' I' uma vtrtu

de algum modo a i:ljuria commettida contra Deus,
não tomando por medida a cgualdade perfeita, mas
do melhor modo que pode fazer-se. S. Thoma'{_ declara isto mesmo do modo ~eguinte (3 q. 85, a. 3):
«E' simplesmente justo entre os cguaes, porisso
que a justiça é uma certa egualdade ... Dize-se porem justo «Secu11dum quid» aquillo se dá entre
aquellcs, um dos quaes está sob o poder do outro, assim como o servo está sob o senhor, o filho
sob o pac, a mu'her sob o marido»t. E é a esta justi<;a que se atlcndc na pcnitcfü.: ia. E' porisso que o
peccador recorre a Deus com proposito de emenda, assim como o servo ao senhor, segundo aqucllas palavras ~ : « Vêde que assim como os olhos dos
servos estão pregados nas mãos dos seus senhores, assim os no~sos olhos estão fitas no senhor
nosso Deus, até que tenha miscricordia de nós» ;
assim como o filho se dirige ao pac, segundo aquellas pala ' 'ras : « Pac, pequei contra o ceu e na tua
cies em que se divide ou as partes que plenamente participam da
razão d'aquella virtude. Partes polenciaes são as que são ordenadas para alguns actos secundar1os, e nem tem toda a potencia
d'e sta \'irtude·, m11s somente alguma coi sa da sua perfeição. Po·
rem, po~to que a Penitencia sej 1 uma especie de justiça, participa alguma coisa das outras virtudes, como excellentemente o declara S . TI1oma:; (q. 85, a. 3, aJ 4) : A penitencia está com a fé
da paixão de Cnristo, pela qual somos JUStificados dos peccados,
e com a espermr1"1 do perdão e o odio do~ vicios, e is!O pertence
á caridade. Porem, emqunnto é \'irtude mornl, participa alguma
coisa da pr11de11cia , que é a directora de todas as \'irtudes; mas
pela mesma razão da justiça, não só tem o que pertence a justi ça, mas tamhem o que pertence :\ temperança e ú fortale:;a, isto
é, ernquanto se ahstcm das c?isas qu~ causam deleitação, o que
pertence á temperança e sottre as coisas adversas, o que pertence
á fortaleza .
1 Simplrciter j11stu111 est inter aequales, co quod justitia est
aequalitas quaedam ... Justum autem secundum quid dicitur quod
est inter illos quorum unus est sub potestate alterius, sicut servus
sub domino, filius sub patre, uxor sub viro.
2 Sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, ita
oculi nostri :lll Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri.
Ps. CXX li, 2 .
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segundo o uso biblico, estas palavras não significam somente simples mudança de conselho, mas
tambem detestação da vida passada; assim v . gr.
dizia o piedoso Job 1 : «Fallei, pois, insipientemente, porisso reprehendo a mim mesmo, e faço penitencia no cilicio e na cinzall. Em segundo logar,
diz o Psalmista ! : 1< E' sacrificio a Deus um espirito atribulado; não despresareis um coração contricto e humilhadoll. E nem d'outro modo faliam
os Prophetas: «Convertei-vos e 'fazei penitencia
de todas as vossas iniquidades. . . fazei para vós
um coração novo e um espirito novo)) 3 . E na verdade, n'estes e outros semelhantes textos, alem de
mudança de vida, encontra-se tambem a detestação
do peccado ; pois o que significa reprehender-se a sz
mesmo, ter um coração contriclo e humilhado,/ater penitencia dos peccados, etc., se não detestar a
vida passada ?
Alem d'isto, S. Paulo, dirigindo-se aos penitentes
de Corinthio, falia explicitamente da tristeza como
elemento de verdadeira penitencia ' : uFolgo agora : não de vos haver entristecido, mas de que a
vossa tristeza vos trouxe li penitencia ... Porque a
mente quer dizer o mesmo q'ue tra11smentatio ou mudança da
mente, mas segundo o uso de fallar Jos auctorcs, quer sagrados
quer profanos, significa tambcm tristeza e dôr do passado, como
consta dos Lexicos, até mesmo publicados pelos protestantes
Schleusner, Robinson, Thayer etc. Cf. Morinus, ob. cit., liv. I,
c. 2 .
1
ldeo insipienter locutus sum . . . idcirco ipse me reprehetrdo, et ago poenitentiam in favillà et cinere Job. XLII, 3-(i.
i
Sacrificium Deo spiritus contribulatus ; cor contritum et
humiliatum non despicies. Ps. L. 19.
J
Convertimini, et agite poenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris . .. et facite vobis cor novum, et spiritum novum.
E1ech . XVlll, 31.
~ Nunc gaudeo, non 9uia contristati estati estis, sed quia
contrista ti estis ad poenitenuam . . . Quae enim secundum Deum
tristitia est, pu:nitentiam in salutem srahilem operatur. li Cor.
VH, 9-10.
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tristeza, que é segundo Deus, opérn n penitencia
estavel para a salvação., .
(b) A mesma coisa pode colligir-sc dos auctorcs profanos. Assim cm Gelliu t, Gallo Asinio e Largio Licínio, en~inam que nós. nos arrependemos
(<quando as coisas qw.: n<'>s hzcmos ... comecam
depois a desagradar-nos, e n 'ellas mudamos a ~os
sa opi11ião» 2 . No mesmo sentido escreve Ovídio 3 :
~ Pcc">nite~: oh! ~i quid miscrornrn creJitu r ulli;

l <Cnttet, ct facto torq111.!01' ipsc mco » .

..

(C) A mesma ra\áO estü de harmonia com esta
doutrii:ia: porque aquelle que se arrepende e muda a vida para n:ielhor, porisso mesmo revoga o
se~ co~selho; pois ent~nde que é má a sua primeira vida. E com etfe1to, porque tomaria cllc um
novo t~eo,r de _vida, ~enão vir~ que a primeira era
contraria a eqmdade? Mas asstm como somos obrigad?s a amar o bem, do mesmo modo o somos a
ode1ar o mal, principalmente se tiver sido por nós
commetido.
Logo, a penitencia importa a detestação do pcccado. ~or outro lado,_ a reconciliação com a pessoa
offend1da, requer mais alguma coisa do que a ccssa_ção da injuria, porquan_to, ~quelle que pede pcrdao aos homens, deve pnmc1ramcntc manifestar a
detestaçã<;> e dôr da injuria que antes fez , afim de
que, movida por esta dôr, a pessoa offendida queira perdoar a injuria.
Logo, do mesmo modo o pcccador deve portar-se com Deus.
Ge/I. !. XVII, e. 1 .
cu.m quae.ip ~! fe cimus .. . e:i nobis post i11cipi1111t dis lice!'>entenuamque m us nost ram lkmutamus .
P.
3
1 tle Ponto, El eg . J.
1
2

re.

rr. Da necessidade da penitencia t
. Estado da questão. A questão versa so~re o
7
homem lapso ou peccador e sobre a necessidade
quer de meio .qul!r de prec~ilo. ~' porem. ne~essa
rio ror nccess1d~de d~ meio aq~11lo que e meio necessario de just1ficaçao, e ponsso mesmo de salvação, sem o que, ainda mesmo, inculpavelmente
omittido, não pode obter-se a salvação. E' necessario por necessidade. de prc:ceitv, aquill? 9ue é
prescripto de tal maneira, que a sua omtssao, _no
caso de ser culpavel, é peccado, porem se fôr mculpavcl n:ío prejudica a salvação.
(a) P~r9uanto, ensin_am t?dos os Catholicos, que
a penitencia cm geral, isto e, que ~ma certa .detestação e rctractaçáo do peccado, e neccssana por
necessidade de meio, dado o caso de peccado mortal.

E' porem ponto controvertido se se requer ac-

to formal de penitencia ou se basta o virtual, como se contem no acto de caridade perfeita. Seguem comtudo os. Scotislas, que basta o.acto de penitencia virtual; Julgam mm tos Thomistas que se
requer acto formal; porem, Suare1_, distingue, dizendo que o acto formal per se se requer, quando alguem pensa nos seus peccados, mas que _algumas
vezes per accidens pode obter-se a remissão do ·
peccado por um acto form~l de penit~ncia, i.sto é,
quando alguem, por csqucc1mento ou mcons1~e~~
çáo, não cogita nos s~us peccados: esta op1mao
abraçamol-a como mais pro:avel. .
.
(b) Victoria':! nega que ha1a preceito especial de
- - , - S. i7~~m . 3 p. q . 86, a . 2; S~ar"f• di~p . IX, et XV; S,:tmallt. disp. JV, du~ .7 ; d1sp. V, dub.b; Drourn, q.I, e. 3; Palm1eri th . ii de Aug11stm1s, th . 1 1; Sasse, th. 6 .
'

~
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a:rep~nder-se, e porisso mesmo que a impenitenc~a se1a peccado: porem, os textos da Escriptura,

eia de todos os peccados que commetteu ... certíssima mente viverá e não morrerá ... mas se o justo se apartar da sua justiça e vier a commetter a
iniquidade, segundo todas as abominações que os
ímpios costumam obrar, acaso viverá elle? De nenhuma das obras de justiça que tiver feito se fará
memoria : na prevaricação com que prevaricou e
no seu peccado que commetteu, n'estas mesmas
circumstancias morrerá» 1 • Nem de modo diverso
se falta no 1\lovo Testamento: ((Se não fizerdes penitencia, todos perecereis do mesmo modo» t; cc arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, afim de serem destruídos os vossos peccados»J; como se se
dissera : a condição neccssaria para serem destruídos os vossos peccados, é fazerdes penitencia. Logo, na presente ordem de coisas, a penitencia unese com a remissão do peccado, assim como o meio
se une com o fim.
(t) Trad. Pois diz o Trid. (sess. XIV, e. l): ((Foi
a penitencia, na verdade, em tocio o tempo, a todos os homens que se manchassem com algum
peccado mortal, nccessaria para alcançar a gr!JÇa
e justiça; ainda áquelles que pediram ser lavados
com o sacramento do baptismo, para que lançada
fóra e emendada a perversidade, com odio do peccado e pia dor da alma, detestassem tão grande

44

diz, devem entender-se da necessidade de meio
que nem sempre está unida com o preceito: assi~
v. gr. a graça sanctificante, apesar de necessaria
Pª~ª. ~ sa_lvação, não cahe sob preceito. 1-'orcm, esta
opm1ao e commummente regeitada pelos theologos.
8. These : Supposfo o p•ccado mortal. ' certo
ao m1no1 o acfo virtual dti p•nlt.ncla: ' necessarlo por necHsldad• de meio na prHtnfe ordem
d• col1a1; é commumm•nfe s•guldo 'fUfl o m 111mo
' n•c!11ario por n11cfls1ldad• de pr11c11ifo.
'fUfl

Disse na ordem presente, pois julgam alguns
theologos que Deus pode, por potencia absoluta,
perdoar o peccado e infundir a graça sem acto algum do pcccador; porem, attentos os seus attribut?s, principalmente a sua sabedoria, justiça e santidade, não pode fazei-o.
9· (A) Quanto á necessidade de meio.
(8).A Escriptura. Porquanto, é por tal arte necessano, por necessidade de meio, aquillo que está
d~ tal sorte unido com o fim, que sem ellc este
~ao pode co_nsegui~-se; mas, posto o peccado sra\~, a ~alvaçao esta por tal sorte unida com a penitencia, que sem cita não pode haver-se 1 como se
collige, d' estes e outros semelhantes teste munhos :
«Se aquella gente se ~rrepender do seu mal, de que
eu a tenho reprehend1do : tambem eu me arrepen~erei do mal que lenho pensado fazer contra ella ...
S~ fizer o mal .ante· os meus olhos, de maneira que
nao escute a mmha voz: arrepender-me-hei do bem
que disse lhe faria)) 1. «Mas se o ímpio fizer peniten-.
1 Si poeniten1iam egerit {!ens ilia a ma lo suo quod Jocutus
su1~ a~~ers~s eam, agam et .ego _poenitentiam super maio uoJ
'ºl:!llaH ut lacerem e1. .. s1 kcent mal um in oculls meis, u~ 11011

audiat vocem meam, poeniteniiam agam super bono quod locutus sum ut facerem ei. Jerem. X vm; 8-10.
.
t
_S~ · autem impius eg~rit poeni.tentiam ab omnibus peccatis
su1s ... vila v1vet et non morietur . . . s1 autem averterit se 1ustus a
justiâ suâ, et fecerit iniquitatem secundum omnes abominationes,
quas operari solet impius, numquid vivet ? Omnes justitire ejus,
quas fecerat, non recordabuntur; in prrevaricatione quâ prrevaricatustest, et in peccatb suo quod peccavit, in ipsis morietur. E1ech. XVllI,21-27.
2 Si poenitentiam non egeritis, omnes similiter peribi.tis.
Luc. XIII, 5.
1 Poenitemini igitur, et convertimini, ut deleantur peccata
yestra. Act. llli •<;> ·
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offensa de Deus»'; d' onde se segue •lLJc a
't
·
·
.
'"1
pcm. enc1a
e necessana por necessidade de m .
.
·
e10, ex1gmdo-se .e li a cm todo o tempo
para a
. _ d
.
rem1ssao o
pecca d o, antes de ter sido sanccionad
.
.
tiva.
ª a 1e1 pos1-

(C) Ra\. tlzeol. . O pcccador não pode sril
· ·
' var-se sem
primeiramente impetrar de Deus arem·. _ d
d
1ssao o seu
pecca o; ~as I?cus não pode perdoar os peccados
sem a pern~~nc1a; porque a sua sabedoria prohibe
que reconc1lte comsigo.· e que recea...a
.
.
· L' na sua am1sa de, aque li e que reconhece que vollinta ·
a ffiastou d ' e li e, e que se obstina em am riamente se
d . · ·
.
ar o peccao. pois isto nao sena outra coisa mais qLic t' .
rec er o pecca do e premiai-o.
.

ª'º-

Alem d'isso, a justiça prohibe que se perdoe a
offensa sem alguma reparação; a santidade ue se
una com elle alguma coisa impura que aind q dh re ao peçcado.
a a e

. E na verdade, aquelle que peccou gravem t
amda mesmo por fragilida~e, permanece affas~~d~
de Deus, pelo menos habitualmente at .
d
, e se arrepen er, e emquanto, segundo as .suas forças não
reparar a otfensa que fez a Deus mas· 11'ell
·
'
a persevera, e contrnua
a adherir ao peccado.
Logo, Deus~. não pode perdoar o peccado, attentos os seus attnbutos se 0 peccador
_
,
~
.
se nao converter para Elle _
mm um acto de r•)enit cnc1a.
.· Logo, o pecca dor, nao pode salvar-se sem a
.
pemtcneia.
1 o.

(8) Quanto á necessidade de preceito.

t
F .
ºJ
.. .
un qu1 cm _prenir:nria universis hominibu
.
tal! ahquo pe.::..:ato 1nqurnnsscnr quovi's t
s, qu1 se mor.JllStltiam
· ·
·
·
•
·
empore
f
·
as.sequendam ncccssariH, illis C!Í'tm
.
•H _gra.tram et
mcnto ablur pcrivissent ut p••r•· .. r · i·t· l . . L.'
~1 111 B;1pt1sm1 sa.::ra.,. .
' pcccati
~ ·~ ~ a e ª"JCch ct e
.1
•
tam Dc1. 011ens1onem
cum
ou · 1 . · : n1enuata,
tantarcnlur .
JO e pio anrm1 do!orc Jetcs-
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(8) Os textos referidos da Escriptura já demonstram bem a coisa; porquanto, Deus, declarando tão
emphaticamente a necessidade da penitencia, e
ameaçando os impenitentes com penas gravissimas, bem claramente manifesta a sua vontade de
que todos sejam obrigados a fazer penitencia.
Alem d'isto, aquelle que omitte aquillo que cahe
sob preceito, é réo de desobcdiencia; e, na verdade, aquclle que não quer arrepender-se, está convencido de dcsobediencia e dcsobediencia grave,
sendo punido com pena grave: uChamei-tc e não
vieste, estendi a minha mão e não houve quem
olhasse para clla, . . . cu tambem assim zombarei de
vós na hora da morte» 1 •
Por outro lado, Christo prégou a penitencia
sob forma de preceito: u D'alli começou Jesus a
prégar e a dizer: fai_ei penitencia; pois se aproximou o reino dos ceus l> ! . '
Debalde se objecta que a graça, não obstante
ser necessaria para a sah·açáo, não cahe sob preceito especial; porisso que a graça, não é virtude,
mas e meio para cita, e porisso, não se preceitua
din.·ctamcnte; porem, a penitencia é virtude especial, cm vista do que fica dito, e porisso mesmo
cahc sob preceito .
(b) Raz .. Cada qual é obrigado, por força dejustica, a reparar a injuria feita a outro; mas o ho~em pelo pcccado mortal irrogcu a Deus uma injuria grave; logo, por dever de justiça, e obrigado a
compensar esta injuria, fazendo penitencia.
Accresce uma outra razão: a cada um é pret
Quia vocavi ct rcnuistis, .cx~endi. manum ~eam, et non
fuit qui aspicc,·c1, .. . ego quoque m mtentu vcstro rrdebo. Prov .

1, 2+-33.

.
.
.
.
Exindc .:ccpit Jesus pr:cd1carc ct drccre : poe111te1111am
.rgitC'; nppropinquavit cnim rc15num c~lorum . Matt . IV, 17 .
i
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ceituado o ter cuidado da sua salvação espiritual ·
mas o peccador não pode salvar a sua alma, se~
se arrepe.nder. dos peccados ; logo, é obriga.do a
fazer penitencia por força da caridade para comsigo mesmo.

na impossivel o merito de condigno, e expõe ao
perigo de condemnação, ,.se a ,m.o~te .s ucceder repentinamente. E alem d isso e u~!urzosa a .D_eu~,
permanecendo o pcccador por mrnto tempo 1mm1go de Deus.
(C) Nem, comtudo, é mais provavel, que o seja
logo depois do pcccado; porL~uanto, segundo ?
sentimento commum dos fieis: nao se conhece obngação grave de logo se arrepcn?cr,. nem de a.ccusar na confissão a demora ordmana da peniten-

r r • Corol/arios.
O preceito de arrepender-se é simultaneamente posi~ivo e negativo: em quanto negativo prohibe
que nmguem se compraza nos pcccados · n'este
senti~o, obri~a sempre e «pro semper11; e~quanto
posttzvo prece1t~ta que c~da um .tenha dôr dos peccados commett1dos, e n este caso obriga cm tempo
opportuno, qu~r per: se, isto é, por força da mesma
virtude da penitencia, quer per accidens isto é por
força d'outro preceito. ·
J
'
r 2 • (8) Per se obriga :
(8) seg~ndo a opin~ão de todos, em artigo de
mor!e; po~1ss~ que entao qualquer é obrigado, em
razao da 1ust1ça · para com Deus, a prover á sua
salvação, 1?ão lhe restando outro tempo.
(t) Mais pr?v~vel.me~te, algumas ve\es em vida, porque a mm1a dilaçao da conversão é gravemente reprehendida pelo auctores sagrados : «Não
tardes em converter-te ao Senhor, nem andes differindo, de d~a para di~, a tua conversão ; porque
d~ repente virá .sobre t1 a sua ira, e no tempo da
vmgança te perderá» 1 : <•Segundo a tua dureza e
segundo a impeniotencia de teu coração enthcs~u
ras para ti a ira no dia da irai> i. Por outr~ lado. adiJação da conversão é perigosa para a salvacão pol
isso que induz facilmente a novos peccad~s,' tor-

cia.

Realmente, os preceitos affirmativos não obrigam logo, mas em tempo detc~min~~o, e ássim
como qualquer satisfaz ao prccc1to d1v111? da confissão annual, o mesmo pode tambem dizer-se da
propria virtude da penitencia (S. Thomaz., Suppl.
q. 6, a. 5)
.
13. (C) Obriga, pore~, per accidens, .todas as
vezes que qualquer é obrigado, por prcce1t?,. a recuperar o estado de graça, v. gr. a adm1mstrar
ou a rel.'.cber os sacramentos.

1
.
N~n tardes COf!Ve~ti ~d .Domir1:um, et ne differas de die in
d1em : subrt~ emm \'emet ira ilhus, et m tempore vindictre disperdet te . Ecc/1, V, 8-9 .
2
•
Se~~ndur;n ·a';lte_m duritiam tuam et impoenitens cor thesaum;as t1b1 iram m •.he 1rae. Rom. U, 4-6 .
'

•
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j)o Sacramento rJa
}'eqifencia
Art. 11. Da existencia do sacramento
da Penitencia

14. Advertencias prévias.
1 .º Definição.
Penitencia, como sacramento, costuma ser definida pelos theologos: «Sacramento da Lei Nova,
instituido por Christo, pelo qual, em virtude da absolvição juridica do sacerdote, dada ao homem contricto confessado e que prornette satisfater, se perdoam
os peccados commettidos depois do baptismo• 1.
(1) Dize-se: pelo qual, em virtude da absolvição
jurídica do sacerdote, para assim, por este modo, se
declarar aforma d'cste sacramento, isto é, a absolvição do sacerdote; o ministro, ou o sacerdote; e
o modo porque é administrado~ a saber, a fórma
judicial;
ao homem contricto, etc., n'estas palavras
são designados, quer o sujeito, quer as disposições
do sujeito, a contricção, a confissão, o voto de sa-

m

l
Sacramen1um N . L. a Christo institutum, quo per juridicam sacerdotis absolutionem, homini contrito, confesso et satisfactionem promittenti 1 remittuntur peccata post baptismum corq.
missli .
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tisfazer, as quacs coisas, segundo muitos, são tambem matcria proxima do sacramento ;
(C) são perdnadns ns peccadns etc., e assim se
exprimem não sómente o cffcito principal, mas tambem a matcria remota do sacramento, a saber, todos os peccndos, quer mortacs, quer vcniacs, commettidos depois do baptismo .

ora acceitando, orn regeitando este sacramento;
os seus discípulos imitaram esta hesit~ção 1: Pore!l1,
Calvi1lo negou abertamente a sua ex1stenc1a, affirmando que a penitencia não se distingue verdadeiramente do Baptismo ou da le111bra11ça do Baptismo; e, na verdade, segundo ellc, pelo Baptismo
não se destroc o pcccado, mas somente se dá testemunho de que os peccados foram perdoados pela
fé. ou, por outras palavras, que não são imputados.
Ac..:res...:enta, porem, depoi s, que o baptisaEios e aterra com os pcccados subseqt~cntcs, e ~·este cas~. ~
proveitoso chamar ú memoria o ~~ap_t1smo_ que to1
antes conferido como penhor da 1ust1ficaçao recebida para b decurso de toda a vida ; e a recordacá• ido Baptísmo nada mais é do que a Penitencia,
Í1cla qual se renova a displiccncia do peccado e o
. li e v1.d a nova ~ .
propos1to
Os .A11g/ica11os reconhecem que os Presbyteros
podem absolver, quer os morihundos: quer os que
teern de commungar publicamcntc 1 e até admittem
a utilidade da confissão, mas não a sua necessidade 3 •

1 5. 2 .º

Erros.

(A) Já nos primeiros scculos da Egreja, os Mon/a11is ·as, assim chamados de Mo11ta110 , que nasceu
na Asia Menor, não ncgnram, na vcrJaJe. o sacramento da Penitencia, mas limitaram a sua efficacia, affirmando que havia alguns pcccados mais
graves, principalmente o adulterio, que a Egreja
não pode perdoar, cm virtude do poder das chaves.
Tertuliano defendeu tambem esta heresia nos
fins da sua vida.
Em seguida os Novacianos, no seculo III, negaram primeiramente á Egrcja o poder de perdoar
peccados, áquelles que nc1 perseguição tinham sido
lapsos, e ensinaram depois claramente que, após a
penitencia que se faz no Baptismo, nenhum pcccado pode ser perdoado.
Porem, as seus discipulos adoçaram mais este
systema, e reconheceram na Egreja o poder de perdoar os peccados mais leves. Não negavam, portanto, o poder de perdoar os peccados, mas somente deixavam de confessar a amplitude d'este poder 1•
(B) Porem os Protestantes foram os primeiros
que ousaram negar a existencia do sacramento da
Penitencia.
Luthero permaneceu por algum tempo hesitante,
1 Cfr . Alrog, ~ 7f, ~ 1

1
Porisso, na Co11f. A111rusl'!'"í (a . 12) ~e lê : «De ~oenite_n·
tiâ llocvnt, quod laps1s post H:1pt1smum contmge re posstC rem1ssio pe.:: c ~torum, c.p1ocu11K\llC t,,mporc ~ um c onvc r tuntu~; et q~od
Ecclesia rnlihus reJcu11t1bus ad poemtcnt1 a m ab soluuonem 1mpa rtiri dchcat» . (Apud Sch ,1ff, Cn:cd s, voL 111,.r . 14) .-:-•Absolutio proprie dici po test. s;icramc.:ntum P ocn1tent1 a.::, ut cuam scholasuci theolog1 c.:rud1t1orcs luquuntur" ( Afel.tnclit un, Apolog . art.
5) .
.
.
.
2
«Sic autcm cogltandum cst, q.uo .: umquc _h:1ruzemur te~ore 1 nos semcl in omn cm vitam ahlu1 et purgan : 1taque quoues
fapsi fuerimus, repctcnda erit B~ pt_ismi m e moria, et hâc armandus
animus, ut de peccatorum rem1sw:ine se.m pe r. certos s~c1:1rusque
sit· nam etsi administratus pra c terilsse y1sus s1t, postenor1bus ta·
m~n pecc.: tis non cst abolitus» . (Ca(v~1111s, Inst1t .. 1. I\', ~- 15j.
J Antes da communhão os ministros Anglicanos dizem estas pala vra s_: .. si in _n~edio ves~_rum quis repcri a tu r cujus c_onscientia in :rni.;o rihu s c:t m angu stu s : er~etur, atque consolauon~ vel
consilio in,tigea1, ad me \'el ad ahum prudentem, doctum ac mlç•
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. _Os _Ritualistas ensinam, alem d'isto, que a absolvzçao e um sacramento que computam entre os
sacramentos menores t.
Porem as outras seitas que vigoram entre nós
não só commummente rcgcitam o sacramento d~
Penitencia, mas zomb.im d'elle.
Contra estes provaremos quatro proposições :
1.º Que o poder de perdoar os peccados foi vcrdadeira.~en~e. confe~ido á E~reja; 2 .º guc' um tal poder e ;udzczal; 3 .. que o r!to com que são pcrdoa~os os peccados e verdadezramenle distinc/o do Baptzsmo; 4. 0 que este sacramento é necessario aos pecdore s.
16. These 1.;: Chrlsfo corrferiu á êgreja o poder õe. perdoar e reler os peccados, disfi11cfo da
aucforiõaõe de prégar a remissão dos peccados !.
E;' de fé, segundo foi definido pelo Tridenlino
(sess. XIV, can. 3): <1 Se alguem disser que aquellas palavras de ~fosso. Salvador: Recebei o Espirito ~anto: aquelles CUJOS peccados per· doardes, lhes
serao perdoados, e os que retiverdes serão retidos:
se não hão de entender do poder de perdoar e reter os peccados no sacramento da Penitencia segundo a Egreja Catholica, desde o principio e~ten
deu sempre, porem, torcei-as, contra a instituição
- -.- -·:---

·-

ge Dei peritum sacerdotem confugiat; confiteatur et detegat secreto peccata sua . mosque angores, ut monita salutaria, consilia
nec non sol_aua rec1pere possit, et per nos Dei et Ecclesiae minist_ros, fidenuam ec absolutionem obtineat• . Cfr. Blunt, episcopaThe Sacraments, 1868, p . 190; Dix Morgan , ob . cit . p.

!:)."'

1 Cf. Blu11t, ob . cit . p. 179 e seg.; Dix Morgan, Tbe Sacram;ntal system, _p . 92 e seg .
S~arer, d1sp. XVI; Bel/arminus, 1. 1, e. t 1 • Drouin q
11,§3; B1/111art,d1ss . l,a . l;Pa/mieri,th. 8-9· H~rter n '5 2 ~
e, seg ; de Augustinis, th . i3 ; . Billot, thes . I; 1~pe, n . 4;9 ~ seg.·
(.;amb1er, p. 10 e seg.
1

d'este sacramento, para a auctoridadc de prégar o
Evangelho: seja excommungado» 1•
17. 1 .º Escript.
Provarem.os duas coisas: Que aos Apostolas e
aos seus succcssores fõra prornettido o poder das
chaves, em cuja amplitude se contem o poder de
perdoar peccados ; porem, que este poder lhe fôra
conferido no proprio dia da resurreição.
·
(A) Que este poder lhe fôra promettido, consta
das palavras de Chrísto a Pedro : «E eu te digo,
que tu és Pedro, e que sobre esta pedra eu edificarei a minha Egreja; e dar-te-hei as chaves do
reino dos ccus, e tudo aquillo que ligares sobre a
terra será ligado nos ceus, e tudo aquillo que desligar~s sobre a terra, será desligado tambem nos
ceus». 'i Do mesmo modo, de todas as palavras de
Christo, posteriormente dirigidas a todos os Apostolas 3 : u Amcn, amcn, vos digo que tudo aquillo
que ligardes sobre a terra, será tambem ligado
nos ceus, e tudo aquillo que desligardes na terra
será tambem des!igado nos ceus)I. Para maior clareza d' esta prova; ex poremos primeiramente o sentido d'cstes textos. E' coisa digna de notar-se que
cm nenhum outro Jogar da Escriptura, apparece a
l
Si quis dix r. rit verha illa D . ~alvatoris _: accipite Spiritu1~1
S.; 'luorum remiseritis peccat<t! rem_1ttunt11r eu, et quorum. ret1nueritis, retenta su11t: n?n esse intell~gen~a de_potestate r~mmen ·
di et retinendi pc.:cata rn sa~r. Poemtenuae, s1.:ut Ecclc_sia ~at~o
lica ab initio scmper~intellex1t; d_ctorsent autem c~ntra msut.uuonem hujus ~acramenti ad auctontatem praed1cani.l1 Evangehum;
A. S.
z Et ego dico tihi quia tu <:s. Petrus et super h_anc petram
aedificabo ecclesiam meam ; et ttb1 da,bo_cl'.1ves regm. coelo~um,
et quodcumquc ligaveris super terran~ ent hgatum ~t m ~oehs, et
quodcumque solveri~ supc_r_ terr~m ent solutum et m coehs. Matt.
XVI, 18-19; cf. 4e I~ccl~s1a, n. JI.
. .
J
i\mcn d1co vob1s, quaecumque alhgaver_1~1 s super terram
erunt !iuata el in .:oelo, et quaecumque solverms super terram
erunt sgluta et in coelo. Matt. XVlll, 18.
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sentença <iludo o que ligares; tudo: o que desatares ; ... todas as coisas que ligardes; todas as coisas que desligardes,,•. A razão é, porque estas palavras exprimem um poder novo que nunl:a tinha
sido antes conferido aos homens, isto é, o poder
supremo sobre toda a Egreja ; pois entregar as
chaves é o mesmo que conferir o poder sobre a
casa; pois as chaves costumam estar na mão do
príncipe ou do superior da casa a quem é confiada a administração de toda a familia. Qual seja,
porem, a natureza d' este poder, declaram-no as seguintes palavras: cc Quodcumque ligai.·cris 11. Porquanto, n'estas palavras promette-se o poder summo, na ordem sobrenatural, de ligar as vontades
dos fieis por leis, sentenças judiciaes e penas; porem, nas outras: {(quodcumque solveris» promettese o poder de desatar quaesquer vinculos que podem embaraçar os fieis de entrar no ceu.
Em vista d'isto, podemos formular o seguinte
argumento: Christo prometteu a Pedro e acs seus
successores (como se prova no Tr da Egreja) o
poder supremo não só de ligar a vontade dos fieis,
mas tambem de desatar todos os vínculos que podem impedil-os de entrar no reino dos ceus ; mas
os peccados são, na verdade, um dos principaes vinculos que podem excluil-os do ceu ou retardar-lhes
a sua entrada alJi ; logo, com estas palavras Christo prometteu aos Apostolas e aos seus successores
o poder de perdoar os peccados. Este argumento
per se e provavel, mas não é apodictico; porem,
a sua força augmenta-se principalmente das palavras de S. João e da auctoridade dos Padres (abaixo n.º 19).
1
Qu.odcu~que ligaveris; quodcumquc solveris,. . . quaccumquc all1gavent1s, quaecumque solvcritis.

1

;~
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•. I

Objectam, na Yerdade~ os P1~otestantes que as palavras so/iiere (desligar) e lzga~·~ (ligar)~ segundo o
de fallar dos Talmudicos, s1g~1hcam. o n:esmo que ec arar ue a coisa é licita ou nao ; po1~ d1ze -s ~ no T~lm~
de :i.ins desligam (s?lvu.11t),_outros ligaI? 1.1ga11t), isto e,
uns dizem que a c01sa e licita,. outros 1l.hc1ta. Mas sem
razão : porquanto, não tendo sido cscnpta uma _parte
do Talmudc senão cêrca do fim do . secul~ II, nao s_e
vê claramente que no tempo de Chnsto fora esta. a SI·
nificacão de tacs formulas ; e até consta .suffic1ente·
~ente contrario de .!osepho (de B~~lo Judaico, _I. 1, e.
5, n. 2); mas o sentido deve, alcn:i d isso, det~rm1:1ar-.s~
pelo contexto. E, na verdade, aqui t1:acta se d aqu~Ues
quem jü foi entregue a chave ~o remo dos ceus, isto e,
a auctoridade suprema ; e I?º~ isto, tudo quant~ determinaram, estatuiram, e dehmram na t.~rra, ser.\ dccr~
tado, esta tu ido, e definido 1~0. ceu. 1' malme~te,
~x
tenciio d'estc poder pode colhgir-se ~as palaHas p.ir.1!lcla~ cm S. João, que jü vamos expor. 1

g1ºfº

r

o

.ª

ª.

1

8. (8) Christo

con~criu

aos Apostolas o po?er

que lhes tinha promeltldo; porqua~to, res~sc1ta~
do de entre os mortos, pôz-se de pe no me10 do:s
discípulos, e disse-lhes ~: ((A paz seja comvosco ...
assim como meu Pac me enviou, tambem eu. vos
envio. E dizendo isto, supprou sobre elles, e d1sselhes: 11Recebei o Espirita Santo; os peccados qu_e

perdoardes, ficarão perdoados, e aquelles que retiverdes serão retidosn.
t
Uma- Jilficuldadc semelhante j:í a refutara. Ricardo de S ·
Victor (de r-ote-;t. ligandi atque solv. ~. 12) : «E x~tac q.u.or~m
d
de potestatc ligand1 atquc solvend1 scntcnua t.~m fr1vola ut
ti~~nJa potius vidcatur quam refdlenda. Putan.t cmm et praed1:
cant, sacerdotes non habere potestace_m li~and1 atque solven~1,
sed óstenJendi homincs esse solutos s1ve hgatos. ?ed. numqu1d
Dominus dicit : quoJcumque li~arnm ostenderrs .e_m hgatum~ et
uodcumque solucum 01te11der~s em_solutum? D1rnnt apostohcos
~iros peccata remittendi vel retinend1, potestatem non habere, cum
Dominus hoc dicat. Dicunt eo~ tantummodo ~abere potestatem
utrumque oste11de11di, cum Do~.mus hoc non J1cat» ..
,
_
i
Pax vohis .. . sicut m1s1t me Pater, .et c13on~1tto \OS . Hae ....
cum dixissct, insufflavit ct Jixit ~is : Accip1le Sp1ntum s~nctur~ .=
uorum remiseri11s peccata rem1tt1mtur eis, et quorum retmuent1s

;ete11t.1 su11t. Joa. XX,
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Porem, o poder de que aqui se tracta, não é:
como querem os Protestantes, a mera faculdade
de prégar a remissão dos pcccados on de declarar que os pcccados foram perdoados aos penitentes, mas o poder de verdadeiramente os perdoar, como se collige

(8) do contexto; porquanto, Christo falla assim
no seu exordio : ((Assim como meu Pae me enviou,

envio-vos eu .tambem)). N'estas palavras, se dedara
que a missão que havia de ser confiada aos Apostolos é semelhante á missão que Christo recebeu
de seu Pae.
E, na verdade, Christo não só tinha prégndo
a remissão dos peccados, mas tambem os tinha
verdadeiramente perdoado, e até mesmo tinha vindo ao mundo para verdadeiramente os destruir 1 •
Logo, os Apostolas receberam verdadeiramente o
poder de perdoar os peccados.
Em seguida Jesus Christo, com o signal sensível da insuflação, concede aos Apostolas o Espirita Santo para, d'este modo, a todos se tornar manifesto que o poder que lhes ia conferir era um privilegio novo e singular, que só podem exercer com
auxilio do Espírito Santo. E, na verdade, o annunciar a remissão dos peccados, não é um privilegio
tão novo e singular, pois os Prophetas o tiveram
e qualquer fiel o pode praticar. Os proprios Apostoles já o tinham exercido, prégando. Logo, não se
tracta de prégação, mas da remissão dos pe.ccados.
()) Do proprio texto, porquanto a palavra remi'serilis (gr. °'~f•e) é activa, e signi'fica um perdão
de tal natureza, que se exerça por acção propria e
efficaz, e não por mera declaração da remissão que

--

I~ IX, 2-8; Luc. V, 20; VII, +7 ; Apoc.

l, 5.

1 outra palavra retinuejá. .se ,fez.- Confirma-se
) que denota pe
eguªai 1nente acção positiva:
rztzs. l l<f'tn''ín
,
•
:
•
• ·1 ·s,, o que se- disse c<non , emzse1 l z . '.
.
pois Christo nao
. , mas uretinuentzs», como
ria meramente negatn
'd
. o sa··erdotc Por ou. ·
- 0 pos111va
"
·
se se exigira u acça
b do periodo accres1d
0 segundo mem ro
tro a 01 n
.
. . retenta suntn, o que na
centa-se «remztluntw ezs,
p t stantes quer
d os mesmos ro e
'
verdade,
scgun iuc
o 11ere .1.emz'tt1111/11r ou vere reten.
.
dizer o mesmo l1 força do parallelismo, as pn/a sunt «. Logo, por .
·1·s retinueritis devem cnmeiras palavras remiserz '.d'
Pois qual a razão
d
mesmo
senti
o.
· do
ten er-se no·11 . no pnme1ro
. . membro do peno
0
P r.1ue remz ete,
·ssa- e no se,
. ·fi declarar a remi 0'
se diz que sr~rnd e~ ,·ramente se remitte? Finalmengundo, que "e~ a c1 o ha tal relação entre a rcte, por força d este nc; .;
elos Apostolos e por
missão dos peccados ei ª p os Apostolos remitDeus, que todas as vezes qudeôa lambem. Porem,
d ~ m Deus per
tem ou per oa '
rdade muito bem, se
I' ~a-se na ve ,,erdadeira
'
d
um tal nexo exp te . '
faculda e
1
o ·smrem uma
.
os Aposto os p s - assim se somente tiverem o
de perdoar, mas nao .. - ' pois é falso que se
d d
·gar a rem1ssao,
.
po cr e prc . d todas as vezes que se prega
perdoem
o~ pccca
catholica quer
o seu perdao.
Logo,osa interpretação
t
d~ texto, quer do contexto, cons a.
.

º"

----s traduzem <1ssim as duas pala.
1 Porquanto, o.s prot~~tant~issionem peccatorurn, peccata .
vras: •Quibus pra<;t!1ca~erms erepotie accrescentar q~e esta. ex.
vere re'TIÍtluntur•. J am em s arte nenhuma da Escnptu~a s1gm·
pressão 1·emi11ere pe~~~1'ª, em Sccatorum, mas reio contrario, ªr,rt
fi praedicare re11m~w11em p . . r em lvfatt: VJ, •4•. se e .
cata o sentido que expozemos ' \. gu.m dimittet et vob1s
sen
..
'b peccata eor ,
d · ss1m
«Si dimiseritis ho~1ni ~s. . Quem se atreverá a ~ra. uz!r a
vester coelestis dehc~a 'estr~'\eritis hominibus rem1ss1o~e'!I pecas ditas palavras: «51 pra~d1ca vobis Pater vester rem1ss10.nem
praed1c;~b1t
ca torum eorum,
m vestrorum•
r Poret
tant:i, o modo de foliar da Escnptu·
.
pect[!~~~avel ü nossa interpretaçao.

Pa~er

ra
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Tradic.
(A) Pela controversia com os c~lo11/a11istas e
Novacianos (sec II e III); porquanto, estes não nega.va~1 que a Egrcja tem o poder de prégar a remtssao dos peccados, mas ou negavam o poder
de perdoar os pcccados ou o coan::tavam, e porisso m!i!srno for_am condemnac!os corno hcrcjes t ;
po~~uanto? ob1ectando que os textos da Escriptura lª referidos? somente diziam respeito aos Apostolos, respo~d1am_ os Padre~ com Paciano (Ep .l,
ad Symp . N~vac1anum): «:-ió Deus, dirás, é que
poderá fazer isto. E' verdade : mas tambcm aquillo que fa~ p~lo s seus sacerdotes é poder seu . Pois
o que .s1gmfi.c~ o que elle diz aos Apostolos,
uquae lzgaventzs» 2 • •• ? Mas quê! era-lhes licito ligar os homens, e não lhes seria permittido desligai-os ? E' porventura isto somente licito aos Aposto!os ? Logo, tambem só a elles é licito dar o bapt1s~o e só a elle.s dar o Espirito Santo e só a elIes l~mpa~ os peccados das gentes; porque tudo ist~ nao fo1 ordenado a outros, senão somente aos
Apostolos>i. Em segundo logar, objectando que as
palavr~s de .1..Vatheus, acima referidas, devem ser
entendidas da ccrrecção fraterna, como tambem
seguem ~lguns Protestantes, respondiam os Padres : <<Elá, não vês o que acima diz «Se o teu ir•
. 3
mao peccar contra tz» , porem, este accrescenta:
19.

:l.

1
•
. _. i:ertulliano, já depois de .Montanista confessa que a EgreJ a r~''"·'~~1ca para s1 o poder de perdoar lodos os peccados (De
Pud1c1ua, e. 3); S. Cypriar.o tambem (ep. 52 ud Antonianum) diz

expressai:nent7 qu~ pelos sacerdotes se pode conceder aos penitente~, a f.'l'f· Isto e, .a gr!lça e a remissão Jos peci:aJos.
. -_ Solus_hoc, 1nqu1e~, Deus po1erit. Ve rum cst : sed et.'quod
p e r s<1 ... erdote~ su?~ facu, 1ps1us putest:.is cs t. Nam quid est illud
~1uod Apo ~ tohs J1c1t, «quae fig.weritis» . . . t
'
. l
Age, non viJt: s quod supra dicit si i11 te peccaverit fr,.,-

ter tuus.

'

J' "

61

•Àmen vos digo, tudo o que desligardes etc.. Aquillo
concedeu-o a um, isto dispensou-o a muitos; aquillo ;'pse (elle mesmo) d~sata aquellc em quem é adrnittido, ist~ porem a EgreJa: aquillo sem sacerdote, sem irrn5os; isto é impetrado por todos ... " 1 (Pacia110, 1. e.); d'aqui se vê que os Padres ensinaram
que a Egrcja tem o i'oder de remittir os peccados,
concedido por Deus, e muito distincto da corrccção fraterna .
(B) Segundo a praxe da pe11ite11cia quer privada quer publica, que era ordenada não só para castigo do dclicto, mas tambem para obter a sua remissão, diz por tanto Leão Mapw ~: uA multiplice rnisericordia de Deus accodc aos lapsos humanos, de maneira que não só pela graça do baptismo, mas lambem pela medicina da penitencia, se
repare a esperança da i•ida ete•·na; de maneira que
aquelles que violassem os dons da regeneração,
condcmnando-se por seu proprio juizo, chegassem
á remissão dos crimes ... Porquanto, o mediador de
Deus e dos homens, o homem Chrislo Jesus, deu
este poder aos que presidem ao regimen da Egreja,
para que tambcm o dessem aos que confessam a
acção da penitencia, e os admittisscm, purificados
por salutar satisfação, ü communhão dos Sacramentos pela janclla da rcconciliaçãon.
• 1 Amen dico l'obis q11.1ec1m1q11e soli,eritis etc. lllud uni concessn, hoc l'luribus r~laxavit ; illud ipsc solvit m quem admittitur
hoc yero _J•,cc/esia : illuJ sinc sacerdote, sine fratribus; hoc ab
ommbus 1mpetratur. . .
·
2
Multiplex misericordia Dei it lapsibus subvenit humanis
ut n?n sol um per. haptismi gratiam, sed etiam per poenitentia ~
med.1crnam spes vita_e 1·ep_
ara.r<;t11r ,1ternae; ut qui re gcncrationis dona v1olassent, proprio se 1ud1c10 condemnantes, Rd remissionem crimilmm pervenirent . . . Medial'.> r enim Dei et hominum homo Christ!'s Je_sus hm1~ praepositi~ Ec~lesiae trciJidit potestatem ui et contitenubus acuonem pocmtenuae darent et eodem salubri satisfactione purgatos ad communionem Sacramentorum per januam reconçihationi~ admíttcnt. Ep CVIIf 11J The9I.
·
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20. !hese II.ª : .ô poder õe remllllr os peccado1,
concedido d ~g~eJa, exerce-H por um acfo verdi .
Õelramenfe 1ud1cial. t
a
E' de fé, como o definiu.o Cone. Tridenl. (sess.
XIV, can. g): «Se alguem disser que a absolvição
sacrament~I. do ~ace:dote, não é um acto judicial,
mas um mtmsteno nu de pronunciar e declarar que
?s peccados foram perdoados ao confitentc ... se.
Ja anathema »2 •
O .P?der. jud~cial de que aqui se tracta, não é
u.m mmtstcno nu pel.o qual se confere um benefi.
cio, mas a verdadeira auctoridade de dar a sen.
tença sobr~ os sub?it~s, junctamente com 0 direito e o offi cio de.prtme!f<Jmente instruir a causa.
0
2 1. 1 . Escrzpt.
(A) O pod~r dado á Egreja é um poder judicial
ou de pronunciar a sentença sobre os subditos.
Se~undo o texto de S. João, acima referiJo, a
a Egre1a recebeu o poder, não só de perdoar mas
tambem de reter os pe~cadcs; mas tal poder é de
sua. natureza verdadeiramente judiciéll, como se
colhge do contexto:
(1) i_:>orquanto, o poder, que é dado aos Apostolos, e o . mesmo poder que Christo recebeu do
Pae: ccAss~m co~o meu Pae me enviou, tambem
eu vos envio. . » ; m~s. o poder de Christo para
perdo:ir os peccados, e 1ud1cial, sendo elle 0 jui
dos vivos e dos mortos ;
{
(D) isto ~esm~ ~onsta da analyse d' esta formula
ccquorum retmuerzt1s, retenta sunt»; aquelle que tem
o poder ~e reter os peccados, pode, negando a
1
.
falmieri, th.
b1er, p. n.

10-11;

Hurter, n. 533· Egge
5 6·
'
r, n. 4 ,

eam-

Si quis dixe:-it absol1.1tionem sa ·ramcnt· 1
d .
non esse actum judicialcm, sed nudum ministcriu'~ern.1 sacer_ 0 ~~
et de~lar~~di rei:i!ssa esse peccata confitenti'. . . A. S~ onunuan t
i

~1.:ut

mmt me Patcr, et ego miuo vos.
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absolvição, fazer com que o peccador careça de
perdão, até que cumpra as condições ordenadas
para a remissão do peccado, e porisso obrigar o
penitente a submetter-se ao mesmo poder; porquanto, aguillo que elle retiver, é retido pelo mesmo Deus.
~em está cm poder do penitente o tornar illusori·a uma tal retenção, obtendo o perdão por outros meios; porquanto, o proprio Deus retem os
peccados, até que o penitente ctfectue a obra que
lhe foi imposta.
Logo 1 aquçlle que gosa d'um tal poder, é verdadeiramente juiz e tem o direito de obrigar o penitente a obedecer-lhe, e a cumprir as obras satisfactorias ou outros onus racionaes.
(C) Segundo o que fica dito acima, (n. 17) e pela auctoridade dos Padres (n. 1 g); a faculdade de
remittir os pecccados não é outra coisa mais que
uma certa parte do poder das chaves, em cuja amplitude se contem, e porisso mesmo participa da
sua natureza; mas o poder das chaves ou o poder
de ligar e desligar, é um verdadeiro pode"r de jurisdicção, em virtude do qual os Apostolas e os
seus successores podem auctoritativamente desligar os vínculos espirituaes dos subditos e infligir
penas aos delinquentes.
Logo, o poder de rcmittir peccados é verdadeiramente judicial, e suppõe a auctoridade de
pronunciar sentenças sobre os subditos.

(B) A e<>ta auctoridade está ligado o direito e
o officio de instruir primeiramente a causa; porquanto, confere-se um poder duplo, a saber, tanto
o de remittir, como o de reter (o qual, como acima notámos, diz mais do que o de não remittir).
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E na verdade, uma tal faculdade não pode
exercer-se a bell'prazer, mas com prudcncia.
Mas como poderá qualquer saber, se os peccados podem remittir-se ou não, devem reter-se ou
não, se primeiramente não instituir investigação
juridica da ma teria :1 Para isto requer-se, portanto, conhecimento, quer dos delictos commettidos pelo peccador, quer das disposições do sujeito, p::ira que os Apostolos e os seus successorcs
possam formar o seu juizo, se podem ou não, como ministros de Christo que são obrigados a dar
razão da sua administração, absolver os que estão
convenientemente dispostos, e ligar os indispostos.
Logo, o poder de remittir os peccados suppõe
tambem o direito e o officio de instruir a causa.
0
22. 2. Tradic.
(A) Isto mesmo se apoia na auctoridade dos
Padres; pois diz S . Chrysosthomo t: «Ü solio do
sacerdote está collocado nos ceus, e tem o poder
de administrar as coisas celestes. Quem diz isto i1
O mesmo rei dos ceus, quaecumque enim ligaveritis etc. . Que coisa será comparavel a tamanha
honra? O ceu recebe da terra a principal auctoridade de julgar. Porquanto, o juiz. estü sentado na
terra, o Senhor segue o servo, e tudo o que aquelle
julgar n'este mundo~ este o approva nos mundos
mais altos)). Do mesmo modo Theodoreto 2 : cc Assim
t Sacerdoti solium in ca:lis collocatum est, et coelestia ad·
ministrandi habet poteslatem. Quis hrec dicit ~ Ipse crelorum rex
quaecumque enim li{[averitis etc. Quid cum hoc honore conferrl
possid A tcrràj11~ica11d~· princiralem au~t o ritalcm sumit coelurn.
Nam1udex sedet in te rra, Domrnus sequmir servum, et quidquid
hic in inferiorihusjudicare!, hic in supernis comprobat. Homil. V
de Verbis lsaia:.
2
Sicut sacenlos lcpram dijudicat, ita oportet ipsum et judiccm esse peccatorurn anim~. ln Eexod . q. 1~.
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como o sacerdote julga da lepra, assim é necessario que elle seja o juiz dos peccados da alma" .
D'aqui consta claramente que os peccados se
perdoam por sentença judicial.
(8) Pela conlroversia dos catholicos com os Montanistas; porquanto, uns e outros julgavam que
sem estar conhecida a causa, não podia exercer-se
o poder de perdoar os peccados: os primeiros impunham maiores ou menores satisfações segundo
a variedade dos peccados, como consta dos canones penitenciacs; porem, os segundos, segundo a
variedade dos pcccados, concediam ou negavam o
perdão.
E na verdade, uma tal discriminação importa,
com certeza, o poder judicial, assim como tambcm
o conhecimento da causa, antes de ser pronunciada a sentença 1 •
23. These !IP: ô rito com que se exerce o poder de perdoar os peccaõos, é um verõadeiro sc;-

cramenfo da Jf. .Cei, disfincto do ,Bapfismo.

E' de/é, segundo o Trident.: ccSe alguem disser que na Egreja Romana a Penitencia não é para os fieis um sacramento verdadeira e propriamente dito, todas as vezes que cahem cm peccados depois do baptismo ... seja anathcma» - c<Se
algucm, confundindo os sacramentos, disser que o
mesmo Baptismo é o Sacramento da Penitencia,
como se estes dois sacramentos ... seja anathema» 3 •
1 Deve todavia notar-se, que o conhecimento de causa é, na
verdade, necessario, toJas as \'~zes que mo ralmente pode fazerse, mas não é tão essencial como o proprio poder de pronunciar
a sentença, como m;lis largamente fallan:ios da confissão.
2
S. Thom. q. 841 a. 1; Suare:;, d1sp. XVII, sect. r; Br!llarmin11s, 1.J. c . 9; Salmm1t. di sp . I, dub . 1; Dro1ân, q . ll, § 3, Billuart, diss . 1, a . 1; de A11g11stÍllis_. th. 13; H11rter, n. 635; Egger,
557; Billot, th. 2.
·
3 Si quis dixerit in Cath. Ecclesià Prenitentiam non esse
Theologia Dogmatica-Vol. 7
5
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24. 1.º Escripl. Para o sacramento da Lei N.
requerem-se e bastam trcs coisas : signal sensível,
producçáo de graças, que seja instituido yerrnanentcmcntc por Christo; !!las estas trcs c01sas encontram-se no rito com qne se perdoam os peccados:
(A) signal sensil'el; porque, cm vista do que
fica dito, os peccados perdoam-se por u~ acto
judicial, o q1wl pelo menos import a duas coisas, a
saber, manifestação sensível dos pcn.: ados e scntem;a externa do juiz que absolve o penitente.
Alem d'isto, um tal signal distingue-se do rito
do Baptismo, porque o Baptismo confere-se pela
ablação; emquanto que a Penitencia sob forma de
juizo; na Penitencia podem reter-se os pecccados,
mas não assim no Baptismo.
(B) Producti1 10 da graça; porque os pcccados
graves, que, cm vista.do que tica dito, são perdoados por este rito, não podem destruir-se sem a
infusão da graça sanctificante, consistindo a justificação, em vista do que fica provado no Trat . de
Graça (n. 132) ; essencialmente na collação da graça habitual.
Logo, um tal rito é productivo de ·graça . Mas
esta graça ditft:re da graça baptismal, sendo remissiva do pcccado e podendo ser por muitas JJe{es concedida, emquanto que a graça conferida no
Baptismo, e rege11erativa, e confere-se uma vez
só.
(C) Jnslituido perma11e11temenle por Chrislo: por
quanto, já demonstrümos que este poder fôra converc et propric sa.:rame nlllm pro fiJ elihus, q uot ics post Baptisinum in peccata Jahun1ur . . . A . S. - - Si quis sucramenta ci::nfunden s, ipsum Baptismum . l'cl·11ikn1ia: sa.:ramcntum_ es se d1xcnt 1
quasi h;:ç.; \!no sa~ ri1mcntu d1strn.:t a nqn smt . .. A. ::; .

llA PENITENCIA

ferido aos Apostclos pelo proprio Christo redivivo,
quando disse: Recebei o Espírito Santo ·etc .
.
(8) Consta que o mesmo é perpe~uo na Egreja,
em ~· irtude do principio geral, conced1do pelos me~
mos Protestantes, a saber, que todas as prerogauvas, que são ncccssarias, não só para a fun.dar, mas
tambcm para aconscrvar, foram conferidas aos
Apostolos, não só para _si, . ma.s tambem para c;>s
seus succcssores; mas nao e ho1c menos necessano
do que no tempo de Christo, o po~er de p~rdoar
os pcc...:ados, sendo os homens fac.eis em c_a hir nos
pcccados; logo, um tal poder foi concedido permanentcmcn.tc;
(b) pela historia, que mostra claramcn~e 9u~ uma
tal faculdade deve ser perpetuamente rc1vmd1cada
e exercida pela Egrcja, como p~ova~ os testemunhos já referidos ou os que abaixo citaremos.
25. 2 . Tradiccão.
(A) Pelos Pad1'.es _que muitas vezes .comparam
a Penitencia ao Bapt1smo e affirmam que por um
e d'utro se perdoam os peccados e se confere a
.
graça, po.sto que d'um ~odo dive~so.
E assim, S. Atha11.isw, escreve : 11Ass1m como
0 homem baptisado pelo homem sacerdote, é illuminado pela graça do Espírito Santo; assim tambem o que se confessa, recebe do sacer~otc, na Penitencia, 6 remissão, pela graça de Chrtsto».
Do mesmo modo affirma S. Jeronymo 2, que
os p~ccado s se perdoam «pelo sangue do Salvador,
ou no dom do Baptismo ou na Penitencia, que
0

1 Sicut hom o ab hominc Sace rdote bapt!z11tus, illuminatur
Spiritu s S: _grati:i; ita ~t ~m~fücns in Pocnitenuà a Sacerdote a ci.:ipit rcm1 ss1on em, grat ,a Chnsu. Adv . Novat . ap . Galland . t . 5,
p . :! .:; .
~ Dia!or.;. 1 a di'. pelar.; . n . 33 ,
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imita, p~Ia clemencia ineffavel do Snlvador, a graça
do Bapt1smo" 1.
· ·
E nem d'outro modo S. Agostinho 1: «Se um
cathecumen~ tiver prati~ado (homicídio), purificase p~lo Bapllsmo; se o tiver praticado uma pessoa
bapt1sada, sana-se pela Penitencia e pela reconciliação».
. D'estes e outros testemunhos que poderia.m citar-s~, segu~-se, que a Pe~itencia, não menos que o
Bapt1smo, e um verdadeiro sacramento, destruindo-se n'um e n'outro os peccados e infundindo-se
a graça.
(8) Por argumento de presi:rí'pção, como já se
expôz no Tr. dos Sacramentos (n. 23).
.. 26. Ratão de conveniencia 3.
. Era, na verdade, decente que a divina misericordia in.stituisse um remedia, não só conlra o peccado original, mas tambem contra os peccados actuaes commetti.dos depois do Baptísmo; porquanto, o ~ornem, amda mesmo regenerado, fica sujeito
a muitas tentações e cahe facilmente; mas o sacramento é um optimo remedio, por força do qual
podemos ficar certos de que os pcccados foram
perdoados, em virtude da sentença judicial pronunciada pelo ministro de Deus, e por este modo
~carmos mais .tr~nquillos.; porquanto, se qualquer
tlve~se q.ue em1t~ir o seu JUIZO sobre a sua propria
pemtenc1a, ficana aberto o caminho para duvidas
e ancie~ades; por virtude d'ella tambem o sangue
de Chnsto, correndo sobre nós, nos purifica de
1
.
e salvator~s aut in dono Baptismatis aut in Poe. Sa11g1;1in_
º.'tent10, qure ~rn1tacur Bapusmatis gratiam per in ~flàbilem clemen.
11am Salvator1s.
.i
Si .ª catec~umen~ fa~tum .•est (hornicidium) Baptismo
11blu1tur; st a bapt1zato, ~ oerntenua et reconcdiatione sanatur
De conju~. adult. liv . li, e. 16.
·
3 Cf. Catcçh. Ro1mi11 . , de Poenit . n . 1+
4

6g

todas as nossas iniquidades, e nos torna mais animosos para nos dar satisfaç~o plena pelos peccados commettidos. assim como para empregarmos
os meios de, no futuro, nos precavermos de novos
peccados; logo, foi conveniente a instituição d' este sacramento .
. 27. These IV"' : ô sacra171ef/fo. da Pt1flll•ncla
posta a insfifulção õe Chrlsfo, é 11ecessarlo •in r••
ou 6/fl voto• para /ovar os peccados morl•H com1

IT/tlffidos depois do .,Bapflsnro

1
•

t.' defé, segundo o 1ríd. (sess. XIV, e. 2):

uE', porem, necessario o sacramento da Penitencia
para a salvação aos que cahiram depois do Baptismo, do mesmo modo que o Baptismo é para os
que ainda não foram regenerados» 1 . Depois ensina (cap. 4): ((Que todavia, a mesma reconciliação,
não deve ser attribuida á mesma contricção, sem
o voto do sacramento que n'clle se inclue)) 3•
1.º Declara-se: disse
(8) posta a i11stiluição de Christo; porque o sacramento da Penitencia não é, como a graça, absoluta e simplesmente ncccssario, podendo-se, sem
elle, obter a salvação, mas sómente por instituição
positiva de Christo.
(b) in re ou in voto:
Uma coisa é nccessaria i11 re, quando se requer
a recepção real; in voto, quando basta o proposito
de o receber em tempo opportuno.
Em segundo logar, o voto do sacramento é explicito, quando alguem o quer receber, formal e di' S . Thom . 3 p. q. 841 a. 5; Suarer, disp. XVJI, sect.
:i; Salmantic. disp. IV, dub . 1; Bilfuart, diss. I, a . 41 § :2 ;l de
August i11is, th. 16.
:t
Est autem hoc sacramentum Poenitentire lapsis post Baptismum ad salutem necessarium, ut nondum regeaeratis ipse Bap.
tismus .
J Ipsam n ihilorninus rcconcil\;nionern ipsi contritioni, sine
sacra111c11ti l'ulv quod in ilhi concluditur, non esse ascribendam.

http://www.obrascatolicas.com

jO

DO SACAAME!ll.ro LIA PENITENCIA
DO SACR.\MENTO OA PENITE~CIA

rectamenle ; implícito, quando J'urn moJo geral
quer observar todos os preceitos, entre os quaes
se encontra o de receber este sacramento .
E,,... na, verdade, .o sacramento da Penitencia ' in
re, nao e nccessano por necessidade de meio, podendo qualquer reconciliar-se com Deus se) com o
acto d~ contricção ou de caridade perfoit~; mas por
necessidade de preceito, cm quanto tem obrigação
grave de o recebe~ todos os que commcttcram peccado mortal depois do Baptismo.
E' porem, necessario por necessidade de meio
o. vo~o implícito de o 1·~ceber, não podendo a contncçao, segundo o Trrdent. acima citado, jus ti ficar
sem o voto do sacramento ·1 mas um tal voto fica
sempre incluído no acto de contricção ·
. (C) para lill_lpar os peccados mortaes.'.. porque os
péccados
. vemaes,. como abaixo se dirá , não são
mat~r~a necessana d'este sacramento, mas podem
remmir-se por outro modo.
. Alem d'isso, os peccados mortaes, commettidos antes_ do Baptismo, são apâgados pelo sacra- ,
mento da regeneração, e porisso não são abluidos
pela Penitencia.
'

28. 2. 0 Prova-se
(A) Escript., pelo texto de S. João já citado :
(1) pelas palavras: "Quorum remiseritis peccala, remitluntur eisn.
. .Porquanto, por estas palavras, o Senhor const1turn na Egreja um tribunal para a remissão dos
peccados.
· E co~ effeito,. quando o príncipe estabelece
no seu remo um tribunal para tomar conhecimento das ca.us~s, bem claramente manifesta que é este7 por d1re1to commum, o caminho m!ccssario pá-
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ra terminar as demandas: porque d'outro modo se
tornaria aquclle tribunal menos util.
Esta conclusão apoia-se, na verdade, no logar
parallelo, onde se tracta do poder das chaves. Porque o poder de remittir os p(>ccados, é sómente uma
attribuição e.;pecial ou exercicio especial do poder
das ~chaves. Porquanto, como já se disse acima
quando tractümos da cxistencia do sacramento da
Penitencia, os tetos sobre o poder das chaves são
inteirnmentc gemes na sua extensão «tudo quanto
ligardes ... tudo quanto desligardes» ... 1 «todas
as coisas que ligardes ... todas as coisas que desligardes» 2 •
.
E porisso mesmo, collocam-se sobre o poder
das chaves, quaesqucr vinculos cspirituaes, e porisso mesmo os pcccados, para a remissão dos quaes
foi dado o poder aos Apostolas e aos seus successorcs, segundo o texto de S. João.
Portanto, o rodcr de perdoar os peccados, tem
a mesma força que o poder das chaves. Na verdade, o poder das chaves tem a força de obrigar os
fieis a que, quando cahirem cm peccado mortal, recorram a elle para desatar um tal vinculo; pois, assim como ninguem pode entrar n'uma casa que cstú
fechada, sem o que tem a chave lhe abrir a porta,
assim tambcm, nenhum <l'aqucllcs, para quem cstú
fechada a porta do cen pelo pcccado mortal, pode lá entrar sem a abrir aqucllc a quem Chri~to
confiou as chaves. Aliús, se assim não fôra, o poder das chaves seria illusorio: pois de que serviria ter as chaves na mão, se sem cllas, contra a
vontade do porteiro está franca a entrada P
(~) Confirma-se pela ultima parte do texto de
1

z
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S. João •e os que retiverdes serão retidos)) 1; cujo
sentido é: se vós oo; retiverdes, tambcm cu os retenho.
Portanto, o peccado não é perdoado por Deus,
contra a vontade dos Apostolos. E p0risso mesmo,
o pcccador, carece de poder apostolico para conseguir o perdão; porque, d'outro modo, retendo os
Apostolos, Deus não reteria; tornar-sc-hia vão o
poder dos Apostolos, e seriam falsas as palavras
de Christo.
Logo, o poder de reter os peccados, suppõe que
a remissão do peccado mortal commet tido depois
do Baptismo, só pode conseguir-se depcndentemente do· sacramento da Penitencia.
29. (8) Tradicção.
(8) Porquanto, os Padres declaram que a confissão dos peccados mortaes é por tal arte necessaria, que os que não quizerem recorrer a ella, pereçam eternamente. Assim Tertuliano, exhortando
á confissão dos peccados, diz t: ((E' melhor que o
condemnado se esconda, de que absolvêl-o ás claras?>> como se não houvera meio entre a eterna condemnação e a recepção do sacramento. Assim tambem S. Agostinho 3: ((Ninguem diga para si mesmo,
faço isto ás escondidas ; faço-o diante de Deus ...
Logo, foi sem razão que se disse: as· coisas que
desligardes na terra serão desligadas no ceu ? Logo, foram sem fundamento dadas as chaves á Egreja ? Illudimos o Evangelho de Deus, illudimos as
palavras de Christo11. E nem de outro modo falla
1

Et quorum retinueritis, retenta sunt.
~ An e.melius
est damnatum latere, quam palam absolvi r De
Poennent.
10.
3
•
Nem.o sibi dicat: occufte ai;o, apud Deum ago ... Ergo
s1ne caus;I d1c!um est ;. quae solventis in terrâ, soluta erunt in
coelo? Ergo sme causn sunt claves datae Ecclcsiae Dei ? Frustramus Evangclium Dei, frustramus verba Christi. Sermo 392, ai. 49.
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Basilio M t : e<Devem necessariam~nte manifest~r
se os peccados áquelles a quem foi confiada a dispensação dos mysterios de Deus)).
.
(b) Tambem tendem a mostrar a mesma ~01sa
os testemunhos em que se affirma que a penitencia é tão necessaria aos peccadores, como aos cathecumenos é necessario o Baptismo : « Reconhece, escreve Cassiano a Nestorio os sacram:ntos
da tua salvação, pelos quaes renasceste. ,!'lao te
são menos necessarios do que o foram entao : para regenerarem agora pel.a penitencia, os que geraram pela fonte do Bapttsrno 11 •
•
•
•
, 30. (C) Ra 7 • de conven. Christo, 111stitumdo u~
• •
d a EgreJa
tal sacramento,i. entregou aos ministros
as chaves do reino dos ceus e o poder de p~rdo~r
ou reter os peccados ; mas um tal poder sena ba dado, se os peccadores podessem por outro mo~o
abrir as portas do reino dos ceus, e obt~r a ~emis
são dos peccados · pois quem se aprox1mana então d'aquelle sac~amento, que tão directamente
contraria a soberba humana!' Porventura, este sacramento, instituído na republica christá, ~ara a
maxima utilidade das almas, não se tornana elle
quasi inutil ? Era portm~to nece_ssario que.º recurso a este sacramento se tornasse necessano. .
3 1. Corollario: Temos, portanto, .º p~eceito
divino de receber o sacramento da. Penitencia. que
respeita a todos aquclles que depois do Bapust?o
commetteram pec.cados graves. Um tal preceito
obriga pe1· se cm perigo e artigo de morte e tamj,

Necessario iis peccota areriri debent qui_bu~bcredita est
.
.
oe· Regula :z88 ex brev10n us.
dispe~saAogn~r~!e~i~r~~~ Ca~~ianus ad ~estot!u.m, Sacramenta sa.
'.
s Non mmus t1b1 nunc opus sunt,
~u~~~t~~~'/r~e~~te: r~~i~:: ~o-enitentiam nunc regenerent, quae
per fontem generarunt. Ep. VI, 18.
http://www.obrascatolicas.com
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bem algumas vezes cm viJn, e per accidens, quan:..
do o peccador é obrigado a receber u Eucharistia,
como o dissemos no Ji·act. da Euclzarislia (n.º 1 36):
todas estas coisas se exp6cm mais diffusamcnte nos
Tractados da Theologia Aforai, onde tambcm se
tracta do prccei to ecclesiastico da confissão annual.
Art. li. Das partes do sacramenta
da Penitencia

32. ·Todos os sacramentos constam de partes
essenciaes que se designam sob o nome de materia e forma; alem d'isto, os tres actos do penitente, a contricção, a confissão e a sqtisjação: dizernse quasi materia do sacramento. Porisso· fatiaremos: 1 .ºda materia; 2. 0 da forma do saú'amento
da Penitencia; 3.º dos tres actos do penitente.
§

r.

Da materia do sacramento da Penitencia

Distingue-se uma dupla matcria : remota e proxima.
1 Da materia remota t
33. A rnatcria 1·emota da Penitencia, ou antes
removenda, como dizem os theologos, são todos os
peccados cornmettidos depois do Baptismo, quer
mortacs quer veniacs, quer já remittidos pela absolvição, quer não, mas com esta ditfcrença ·--os
mortaes ainda não accusados nem absolvidos, são
materia necessaria, isto é, que necessariamente se
devem sujeitar ás chaves da Egreja ; porem, os
mortaes e veniaes já perdoados, são materia su.ffil
S. Thum . 3 p. q. 8-t, a. i ; S,u,1re;, Jisp. XVIII; Sa/1111111tic. disp. li ; Drnui11 , q. Ili,.:. :.!, a. 1 ; Bil/11,1rt, disp. 1, a . :? ; de
.Augustmis, p. li, a. ti; Billot, 1h. 5.

ciente e livre, isto é, que pode, mas não deve necessariamente subrncttcr-se ao poder das chaves.
34. These : t:oõo.s e só os peccaõo.s commeffiõo.s
depols ~o baptis1'70 .siJo 1'7aferia re,,.,ota do sacra111enfo da Penitencia : os 171orfae.s ainda 1180 · declarados consfifue.-n maferia necessarla.. porem os
Ye11iaes e já perdoa~o.s constituem 111aleria .sufficienfe livre.
E' certo.
35. 1 .º Sú os peccados commellidos depois do baptismo; porquanto, segundo o que fica dito, o sacramento da Penitencia administra-se por modo
de jui\o; mas a Egreja, como diz o Trident. (sess.
XIV, cap. 2), não exerce juizo sobre ninguem, sem
que primeiro tenha entrado n'ella pela porta do
Baptismo : «Que tenho eu a julgar, diz Q Apostolo, 1 d'aquelles que estão de fóra 11» Por outro lado, foi instituído um outro sacramento para destruir os peccados commettidos antes do Baptismo, e o proprio peccado original, corno se provou
n'outro togar (De Bapt. n. 23) 2 •
36. 2.º Todos os peccados morlaes que ainda
não foram declarados, são ma leria 11ecessaria . d'este sacramento, como consta do que acima fica dicto sobre a necessidade do sacramento da Penitencia; porquanto, se i,im peccado grave podessc
rcmittir-sc sem o recurso ao poder das chaves, seria ·illusorio um tal poder: porisso que, não havendo razão nenhuma para submetter ao poder das chaves antes um do que outro peccado, o tribunal da

- -- -L--· QL;id

enim mihi, inquit Apostolus, de iis qui foris sunt juJicare? l Cor. V, 12.
2
Se se tivera commettido peccado de sacrilegio na recepção do Baptismo lieve declarar-se na confissão seguinte; porque emquanto este' peccildo perseverou, no lempo em que era
impresso o carncter do~baptismo, é peccado commettido depo is
do baptismo e porisso materia necessaria do sacramento da penitenc :a .
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penitencia vêr-se-hia abandonado, e nem já se po
deria exercer o poder d~ perdoar ou reter os peccados. Porisso, o Tridenl. (scss. XIV, can. 7) definiu
que para a remissão dos pcccados "e necessatio
confessar todos e cada um dos peccados mortaes,
de que nos lembramos depois da devida e diligente meditação prévia» '·
37. 3.º Os veniaes são maleria sufficienle e livre:
(A) Sutficiente, isto é, aquclla que, ainda mesmo
por si só, baste para receber validamente a absolvição; porquanto, as palavras de Christo sobre a
remissão dos peccados são geraes, e estendem-se a
todos os peccados, ainda mesmo veniacs. Isto não
poderia provar-se somente pela Escriptura, mas
torna-se evidente pela Tt·adicçáo :
(8) Porquanto, S. Cypriano (de Lapsis, c. 28)
diz: 1<Confessando-se com dôr e simplicidade ao
sacerdote de Deus, fazem a exomologese (confissão) da consciencia, expõem o pezo da sua alma,
procuram medicina salutar para as feridas ainda
mesmo pequenas e modicas 11 t ;
(t) A mesma coisa consta da praxe dos fieis,
que já desde antigos tempos accusavam os peccados ve11iacs. E a Egreja nãb só não reprime esta
praxe, mas antes a promove, pois diz o Trident.,
(sess. XIV, e. 5): «Porquanto, os veniaes, pelos
quaes não somos excluídos da graça de Deus e em
que frequ~ntemente cahimos, posto que com rectidão e utilidade se dizem na confissão, fóra de toda
4

• 1 Confiteri omnia et singula peccata mortalia, quorum memoria cum dehitâ et diligenti praemeditatione habeatur.
1
Ap':1J sacerdotem Dei dolenter et simpliciter confitentcs,
exomologes1m ( confessionem) conscientiae faciudt, animi sui pondus exponunt, salutarem medeiam parvis licet et modicis vulneribus exquirunt.
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a presumpção, como mostra a praxe das pessoas
piedosas ; comtuJo, podem-~e callar sem culpa e
.
~
expiar-se com outros rerned1os» ;
(C) E com razão os peccados vemaes sao materia sufficiente d'este sucramen,t o; porquanto, se
somente se accusassern os peccados mortaes, todo
aquelle que recorresse ao sagrado t~ibunal, julga~- .
se-hia réo de delictos graves, e assim se tornaria
mais pezado o onus da confissão :.
(8) Ha comtudo matcrias livres, isto é, que não
devem accusar-se necessariamente, corno consta
do Trident que declara <1que cllcs podem expiar3
se sem culpa ede muitos outros modos» •
38. 4.º Os mortaes jrí accusados e perdoados
são lambem maleria sujficiente e livre; pois diz Bento XI': <1 Posto que, porem, não seja de necessidade que se confessem de novo os peccados ; com
tudo ... em razão da vergonha que é a grande parte da penitencia, julgamos salutar que se repita a
confissão dos mesmos peccados ».
Realmente podendo reiterar-se os ac~os da p~
nitencia, para se limparem cada vez mais as rehquias dos peccados; porque não poderão submetter-se de novo os delictos já perdoados ás chaves,
para mais e mais se apagarem e expiarem?
1 Venialia, qulbus a gratià Dei non ~x.cludin:iur, et tu quae
frcquentius labimur, quamquam recte et ut1/lter, ~1traque o~nem
raesumptionem in confessione ~icuntur, quod p~orum ~?mmum
~sus demonstrat, taceri tamen cura culpam mulusque alus remcdiis expiari possunt .
.
.
t Sobre a utilidade de accusar os veniacs discorre excellentemente S . Francisco de Sales., lntroduction à la vie devote, p .
li, c. 19. .
.
..
.
. .
1 Citra culpam mulusque alus mod1s. e~p1ar1 posse.
t
Ceterum licet de necessita/e non s1t 1terum eadem confiteri peccata ; tamen propter erubescentia_m, quae magna ~st poenitentiae pars, ut eorundem peccatorum neretur confess10 reputamus s(f/ubre. Constit. Inter cunctas 13041 Extravag. Com · l.
5, t · 7, c. J.
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Nem se diga que nas coisas humanus ninguem
pode ser julgado e absolvido por duas.vezes nomesmo tribunal; porquanto,[fazendo-se a remissão do
pcccado pela infusão da~graça, e unindo-se simultaneamente com a diminuição da pena, podem accusar-se de novo os pcccados já perdoados para se
fazer maior infusão de graça e remissão da pena .
Por outro lado 1 o juizo pode reiterar-se, emquanto o confessor pode julgar, se são ou não sufficientes as disposições do penitente para í.1 absolvição.

IL Da materia
, proxima

1

39. Estado da questão.
de fé, contra os Lutheranos e Caivi11ístas , que
não basta a contricção para a remi ssão dos peccados entendida no sentido de Luthero, isto é, os
terrores da consciencia incutidos com as ameaças
da lei e a fé ou a confiança, mas requerem-se os
tres actos da parte do penitente, a co11tricção a confissão, e a satisfação, como o definiu o Cone. Trid.
(sess. XIV, can. 4): ((Se alguem negar que, para
inteira e perfeita remissão dos peccados, se requerem no penitente tres actos, quasi-matcria do sacramento da Penitencia, a saber: contri~\:ão confissão e satisfacção que se chamam tres partes da
Penitencia; ou disser que são só duas as partt!s da
penitencia, a saber: os terrores incutidos na consciencia conhecendo o peccado, e a fé concebida do
Evangelho ou da absolvição com que crê lhe são
E~

1 S. Thom . 3 p. q. 84, a. 1 ad 1 et 2 ; S11ar e1, disp . XVIII,
sect. 3; Salmanlic. disp. 1, Jub . 2; Dro11in, q . :l , e . 2 1 a. :l; Bil/uarl, di ss . 1, a. z j de .411gmti11is, r . 2, a. 6 ; f>alm ieri, th. 14 j
Billot, th . 3 .

.,

perdoados por Christo os pcccados: seja excornmungado" •.
.
Mas ha questão, se aquelles tres actos do pemtente são tambem materia proxima do sacramento.
Sobre este ponto ha tres opiniões.
40. (A) Alguns thcologos mais antigos, .como
Guilherme Antissiodor. e Alexandre Alens. JUigaram que a matcria proxima está na imposição da
mão, feita pelo sacerdote cmquanto absolve o penitente. Porem, esta opinião ~ commummente rcgcitada pelos theologos.
,
. .
Os auctores ccclcsiasticos faliam d uma tnphcc imposição': a primeira, que era usada quando
se impunha penitencia publica ; a segunda, que se
repetia sobre os penitentes, todas as. vezes que
eram lançados fora da cgrcja~ cm seguida aos. ~a
thccumenos; e a terceira finalmente na reconc1ltação dos penitentes.
Porem, este rito não era considerado como essencial, como se collige claramente do can. C.
Arausicano 1 onde se diz : Aquelles que se separam do corpo, depoi!'> de recebida a penitencia,
aprouve com~tmicar-lhes sçm a imposição reco~
ciliatoria das mãos, o que basta para conso.l açao
do moribundo, segundo a definição dos Padres» 3 •
E, na verdade, se a imposição da mão fôra
(e

~Si quis ncgavcrit aJ inccg:-am ct pcrfecta1:i pecc~torum
remissionem requi ri trc s actus in pocrntentc, 4uas1-!11at.enam sacramenti Pocnitcntiae, viJelicet contnuoncm,_conl ess1onem_ ct
satisfacti onem, quae trcs Poenitcntiac partes J1 ..:unu-!r.; aut . d1xcrit duas tan tum esse Pocnitentiae par tcs, terrores sc1licct mcussus conscicntiae agnito peccato, ct lidem conceptam ex .E vange!io, vel absoluti~;'e, quà crc dit quis sibi per Christum remissa peccata anathema slt.
.
.
z Cf. Sir1111111d11s, Historia poemtent. pubhcae, e . VII;
Palmicri, p . 159.
.
"
,
. . .
J
Qui rec cdunt de corporc, pocnuentra exc~pta , placutt s1ne re con cilia tori â manu ~ impositione eis commumcari, quod morientis suffiçit con solátioni, scctmdum dcfinitionem Patrum .
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necessaria para a remissão do peccado, com certeza que os moribundos não seriam privados d'ella.
41 . (B) Os Scotistas, com cujo sentir concorda Maldonado, Ballerini, Berardo e outros•, ensi.
narn que toda a essencia do sacramento da Peniten.
eia, consiste na absolvição, a qual emquanto é ceri.
monia externa, constitue a materia, e emquantc
tem força de significar, é fórma.
Porem, os trcs actos do penitente, são as dis.
posições requeridas para a recepção d'este sacramento: a contricção, para tirar o obice, isto é, O!
effeitos do peccado; a confissão, para que o sacerdote possa pronunçiar o seu juízo sobre o estadc
do penitente; a satisfação, para se expiarem os peccados perdoados.
Argumentam, porem assim:
(1) Primeiramente a questão não foi definida, como o affirmam alguns Thomistas, pelo Trid.; pois:
como narra o C. Pallavicini ', o Synodo chamou os
tres actos do penitente, não ma teria, mas quasi mate.
ria. Nem declarou que elles eram necessarios para a
essencia, mas somente para a integridade do sa.
cramento; o que é na verdade favoravel á opiniãc
dos Scotistas, segundo os quaes taes actos não são
essenciaes.
(•) Sacramento é aquillo que confere a graça
propriamente; mas só a absolvição do sacerdote
confere propriamente a graça sacramental; logo,
só ella é propriamente a essencia do sacramento.
(C) E' certo que pode dar-se a ahsolvição sacramental áquelles que não dão signal algum ex-

terior de contricção; mas se os tres actos do penitente foram matcria do sacramento, este seria invalido, porisso, que a materia do sacramento deve ser sensível; logo, tacs actos não são materia,
mas somente disposições . .
42. (C) Todavia, opinião mais comrnum, a que
defendem não só S. Thoma{ e os seus discipulos,
mas tambem, Suare\, os Salmanticenses, De Lugo,
Bellarmi110, e muitos outros, .segue que os tres actos
do penitente são verdadeira materia proxima do
sacramento.

1 Scot;1s in 4 disf. 14, q . 4 et dist. 16, q,. 1; Maldonat, de
Poenitent. p. '111, th. 7; Bal/erini~ Palmieri, de Poenit. n. 5 e
~eg . ; Berard, ~raxi Co~fessar .. n. ~.
z llistona
Trtdent ., hv . XII, e . IZ.

e.

43. 2." Thcsc: Os fres acfos do peflifenfe, confrlcção co11flssão e satisfação s8o, ,,,ateria proxl"1ª ao sacran'/eflfO iJa J'e11lfencla.

E' a opinião mais commum.
Florenli110, no decreto aos Armenios, depois. de declarar a materia e a forma de qualquer
sacramento, accrescenta as seguintes palavras: u O
quarto é o sacramento da Penitencia, cuja quasi
maleria são os actos do penitente, que se distinguem
em tres partesD 1•
Do mesmo modo o TridenL. (sess. XIV, cap.
3): ((São porem quasi matcria d'este sacramento
os actos do mesmo penitente, a saber: a contricção, i.:onfissão e satisfação ; os quacs actos cmquanto ~e requerem no penitente, por instituição
de Deus, pnra a inteireza do saaamento e para
perfeita remissão dos pcccados, se chamam partes
da penitcm:ia" !.
Posto isto argumentamos assim: os dois ditos
(A) O

1 Quartum sacramenturn est Poenitentiae, cujus quasi ma.
teria sunt act11s poenitentis, qui i~ tre~ distinguuntu~ pa~tes.
.
l
S·.rnt a ti tem quasi m,11er1~ hL!Jus sacr.ai:1cn_t1 1psm~ poe111te11tis ,1c/11s, ncmpe ..:ontritio, confoss10 ct sau~tacllo. Qui quatenus in poenitente aJ integritatem sacrarn~i:iu _aJ plcnamqu_e ct
perfcctam peccatorum rci:nissionem ~x 1Je1 mstnuuone requ1run tur ha.: rationc Poemtent1ac pnrtes d1..:untur.
'
Theologia r>o5matica--- Vol. 7
ti
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concilio~ fallaram distinctamente dn materia e forma ?os ~utro_s sacr?mentos, e quando tractaram da
Penitencia, nao designaram nenhuma outra materia
senão ?s tres act<?s do penitente; logo, estes tres
actos sao verdadeiramente matcria proxima d'este
s?cramento, a .não se dizer que 11111a tal materia
fora de propos!t~ passada cm silcnL"io: o que apenas_ pode admJttir-sc cm ma teria de tanta pondera~ao .

. Nem.se obj_ectc que .os Concílios disseram quasz ma/ena e nao matcrw : •:\ão sfü, porem estes
actos _chamados quasi. ma/cria pelo Synodo, porque nao teem verdadeiramente a razão da matcria
mas yorq~1e não siio d'aquelle gencro de malcria:
que ~ extnnseca~ente empregada como a agua no
Bapusmo e o chnsma na· Confirma(áo" 1.
·
Quer isto dizer, que a Penitencia é um sacramento sui generis, cuja matcria não é elemento
corp.oreo, co~o n_'alguns outros, mas apropria virtude da pen~tenc1a elevada á dignidade de sacramento e ponsso mesmo se diz quasi-maleria.
tB) Alem d'isto Chsisto instituiu este sacramento por. modo de juízo, onde é pcrmittido cncontr~r dois eleme~tc;>s constituitivos, a saber, a
matena . do mesmo JlllZO que o penitente apresenta, e a s~ntenç:i .que é pronunciada pelo juiz; mas
a matena do JUIZO apresentada nos trcs actos do
penitente, a saber: na confissão humilde dos pccca-·
dos que ac:ompanha a co11tricção sincera e é segui• ~eque vero ~i actu~ quasi-materia a S . Synodo appellantur .quia \ e~ae matenae rat1onem non habcant, seu quia C)US generis. mater1ae n.on s11:it, ~uae extrinsec•-1s adhibc;Jtur, ut aqua in
Bapu~mo, et chrisma. m Confirmatione . Cah>ch C . Trident. de
Poenit. n . 17 . -Porisso, o proprio S . 7nomai serviu se d'este
modo d~. fallar •Quanurr. s~cra~entum e;; t i'oenirenria, cuju.s qiurs1-matena sunt actus pocnucnt1s.. (De arti.: . fidci ec ceei . sa.:r•11ncnt1s1 t. XXVll,p. 11'0 cd Vii•és).
1
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da da satisfacção. Logo, taes actos são verdadeiramente materia proxima d'este sacramento.
Objecta-sc na verdade que somente pela absolvição, e não por estes netos, se confere a graça, e
porisso não pertencem á csscncia do sacramento; mas e sem fundamento, porquanto, a-pezar de
tacs actos de si não conferirem a graça, comtudo, porque segundo a instituição positiva de Christo, furam elevados a dignidade de materia sacramental, concorrem .verdadeiramente com a forma,
pela qual, por assim dizer, são fecundados, para
produzir a grnça.
~cm serve o dizer que a contricção é quid sensível; porquanto, posto que rnío é immcdiatamentc sensível.
Porquanto, ~tpcsar de não ser immcdiatamentc sensível e cm si mesma, comtudo, torna-se mediatamente sensível cm quanto se manifestam pelos actos exteriores da confissão, da satisfação e
outros signacs de dôr. (S. 17zom. 3 p. q. 90, a. 2,

ad 1).
Por outro lado, basta que a materia seja virtualmente sensível; e porisso o homem, ainda mesmo distituido de sentidos, que antes de cahir n'cstc estado, manifestou a contricção por palavras ou
signacs, mostra porisso mesmo contricção virtual.
Todavia, não obstante isto, confessamos de
boamente que a opinião dos Scotistas não carece
de probabilidade, nem é para dcspresar na pratica: e porisso, no caso de extrema necessidade,
ainda mesmo quando faltem os signaes de contricção exterior, o penitente deve ser ahsolvido sob
~ondicáo.
,
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II. Da forma. do sacramento da Panitsncia t

44. Ensina o lrid. (scss . XIV, e. 3)1 «que a forma do sacramento da penitencia, cm que principalmente consiste a sua efficacia, está nas seguintes
ratavras: Eu te absolvo, etc, ás quaes, por costume
da Egreja louvavelmente se ajuntam certas preces
quede nenhum modo pertencem á esscncia da mesma fórma, nem são nccessarias para a administação do mesmo sfü.:rarncnto,) ~.
D'aqui nascem quatro queºstôes que temos a
ex&minar:
1. º Quacs são as palavras csscnciacs;
2. º O que sigm/icam;
3.º Se a absolvição pode ser dada aos ausentes;
4. º Se é valida a absolvição deprecatoria ?
45. 1.º Segundo a opinião conmmm, sómente as
palavras «absolvo te» bastam para a validade dosacramento.
Porquanto requerem-se e bastam para a validade as palavras que declaram sufficicntementc o
effeito do sacramento e o modo porque se faz;
mas as dietas palavras declaram distinc1amcnte a
remoção do peccado, poi-. os peccados vinrnlos
com que se ligam .os pcccadores, e di-;solvcm estes vinculos as palavra'> cabso/vo te».
.
Alem d'isto, manifestamente declaram que os
peccados se perdoam por modo de juizo, não scn• S. Tliom. 3 p. q. 84, a. 3; Suare-;, disp. XIX; De l.ugo,
disp. 13; Slflmm1tic. disp. Ili; Morinus, 1. VIII; Droui11, q. li, e. 3;
Bil/uart, diss. 1, o, a. 3 ; de Augustinis, th . 23 ; f>,1/m :eri; th. 12 ;
Billot, th. 3.
2 Sacramenti Poenitentire formam, in qu~ pr;1ccipue ipsius
vis sit est, in illis ministri verbis positam esse : ego te abso/iJo , etc.;
quibus quidem de Ecclesiac S. more preces qu~Jam laudahiliter
adjunguntur : ad ipsius tamen íorma: essentiam ncquaquam spec-

tant.
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do ella outra coisa mais senão ,ª sentença absolutoria: logo (S. Th. q. 84, ª· '2 ·)
•.
Corntudo, não carecendo de toda a probab1hdade a opinião que segue, que as palavras a pecc11:
. sa~o cs"enciaes devem accrcscentar-sc, e ate
1lS · '
"
,
.
•
·
smo fora do caso de necessidade, e necessan?
e
m
'
· d a pe lo R ztornar toda
a forma, tal como e· cnsma

tual.
~
· ·fi
·
ei . '2·." As palavras absoh•o te nao s1g111 cam.
4
declaro-te absolvido ~os t~us pccc~dos, por9~~·
·orno consta do que hca dito, possuindo os m1ms~ros da Egreja o verda~ciro podc_r de absolver,
as suas palavras não sao vcrd~d~1ramente declaratorias, mas effectuam o que s1gntfü:am. Pore~ o
sentido d'cstas palavras é: cu te absolvo d~ vmulo dos pec~ados ou perdoo-te os teus dehctos.
~onferindo-tc a graça remissiva do peccado_t; por
isso, segundo a sent.cnça que temos p_or !11a1s provavel, significa-se diredamente a r~mtssao doyeccado, indirectamcnte a graça sant1~cante, nao se
perdoando, na prc_scntc~ ordem de c01sas, a offensa
grave senão pela mfu~ao da gr~ça.
Pois, este é o sentido propno da palavra absolvo, sogundo o uso humano, que deve manter-se
até mesmo no.s sacramentos.
. 3." E' invalida a abso/JJiçãodada por~arla!.
47
Porquanto a forma do sacramento da Pe01te~c1a
deve ser exprimida por palavras: e< A forma d este
sacramento, diz o Florentino, são as_ pa;avras da
absolvição, que o sacerdote prommc1a1> ; mas as
-. -S~gundo Suare1,. ego te '!b~olvo signific_a : «ego ~ibi gr;·
·
sancti"ficantem conlero. rem1ss1vam peccaU», porem isto nao .
tiam
.
. r .
d t
agrada ao Cardeal Jr Lu;:o, q_ue .JUL.fi1osa~~nte a ve~ e q~~ ~s
11 alavras da absolvição c•x se nao s1gm c~m. 1~c~tamd.ery e a
P~ ia graca posto que a produzem por mslltmçao 1vma.
çao ( 2 Formn hujus sncnimcnti ait· F/or1•111., sunt verb.1 :ibsolu·
tionis, qtu\' Sa.«.: ,'o-: proferi .
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palavras absolvo te suppócm que o sujeito está presente: aliás não poderia ouvir a sentença .
Porisso Clcme11/e VIJI, dcpoi~ de pensar maduramente a questão, «condcmnou a seguinte proposição como falsa, tcmcrnria e escandalosa a saber, é licito por cartas ou por intcrnuncio, c~nfes
sar sacramentalmente os pcccados ao confessor
ausente e obter d'elle á absolvii;ão 11 1 ; e tambem
prohibiu que se defendesse como mais provavel, e
que de qualquer maneira se introduzisse na pratico. D'onde consta que uma tal absolvição não é somente illicita, mas tambem invalida; aliüs o Pontífice. não prohibiria o seu uso no caso de necessidade extrema.
48. 4.º E' duvidosa a absolvição dada pelo telephone. E na verdade alguns, com Berardi (Praxis
~onfcss. n. 1 1 32), julgam que e valida, e especulalrvamen/e faltando, concordamos com esta opinião
como provavel, porque n'este caso o confessor
profere verdadeiramente as palavras da ahsolvição,
e citas che~am na verdade aos ouvidos do penitente, e ponsso pode dizer-se que o penitente está
moralmente presente ao sacerdote. Outros porem,
~om~ Lehmkuh! (vol. 11, n. 876), mostram que é
mvalida ou pelo menos duvidosa, porque os juízos
não costumam ser pronunciados d'cste modo.
A questão foi levada a S. Penitenciaria, mas
sendo-lhe proposta a duvida, «Se no caso de nenecessidade ex!rema pode dar-se a absolvição pelo telephone ?1,- respondeu, no 1 de julho de 1884,

((:\ão ha nada a responder>> 1 ; o que significa que
uma tal absolvição e muito duvidosa e que a questão ainda não está sufficicntemcnte illucidada.
49. 5." Quanto á forma deprecaliva, v. gr.
•Deus te perdoe os teus peccados, sejas absolvido, sê absolvido .. 2; parece que devem estabelcccrse as seguintes coisas :
.
(A) Não pode negar-se, e digam o que disserem
cm contrario alguns thcologos, que ella não estivera largamente cm uso, e até que vigorara somente na Egrcja Oricnlal por muitos seculos.
Porquanto, npcsar dos textos dos Padres, não
serem dccretorios a c~te rcspe1to, quando dizem
que os peccados se perdoam com as orações do
sacerdote, pois muitas vezes tractam da penitencia publica e não do sacramento, e por outro lado
não excluem n forma affirmativa, todavia, pelos rituacs antigos, a coisa c~tü fora de d~1vida, pois
n'clles não se cm:ontram nenhumas outras formas
senão as <lcprccativas: Deus te dispense o perdão
de todos os teus pcccado~, te perdoe . .. perdoa os
pccrndos do teu servo etc.
Por outro lado, isto pode colligir-se da instru(ção de Clemcnle VIII ( 1 5~15), onde se diz: Usem
da formula da absolvii;ão prcscripta no Concilio
gemi, e depois: se quizercm: Jigam aquclla oração
depreca/Íl'a que custuma11am somente dizer, como forma d'esla absob>
icáo• 3 •
Todavia, em ~pocha mais recente estiveram em

Hanc propositi~ncm, se. licere per li1ter,1s seu intcrnun uum confessano absenti peccata sacramentalitcr confiteri et ah
eodem absente ahsolutioncm obtinere, aJ minu;; uti falsam: temerariam et scandalosam damnavit.
l
Ltrum in casu extrema: necessiutis dari pos:;i 1 ah solutio
per telephonum r.
•

(1

1
i

1

Nihil esse rc., pondendum.
Deus tihi comlonet peccata tun, sis absolutus, esto abso-

lutus.
J Ctnntur formii ahsolutionis in generali Concilio prrescriptâ, et poste_a , si ,volu?rint, dicant or.ati?nei:n illam deprecatii•um,
quam pru Jo n1u h11)11.111wJ1 absoflltw111~· dll"l'rt' 1011111111 co11sueve

nmt«
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~so a~ ~ormas indi~ativa~ entre os Gregos quer
cathohcos, quer Sí.:h1smat11.:os.
Na Egreja Latina, não se encontra vestigio n nhum da forma indicativa ate ao seculo IX· d
então
as formas indicativas
.
das ás deprecat1vas; porem, este uso não foi comm~m. s~nado no meado do scculo XIII; porque no
prmc1~101. o m~smo secul~, Guilherme Parisiense
c~cre'< ta . u O confessor nao pronuncia a sua scntcnç? segundo o costume dos juizc~ forenses: absolvimus te, ma~ antes faz oração sobre cllc; para
que Deus lhe d1_spcnse a absolvição, a remissão e
a graça da sant1ficé:çáo)).
Egualmente ~consta tambem do opusculo 18 de
S. !homaz, n. J; porquanto, tendo dito o advers~no: «h_a apenas trinta annos que todos usavam
~esta ~umca fo~ma dcprecativau~, 0 Doutor Angehco
nao
d
d ~ga . isto absolutamente ' ma s so· corri· gc
o mo o seguinte: •Como pode dur testemunho
de todos aquelle
que não viu 'a todo.s '' 3 :., p orcn1
.
pouco depo1_s, a forma indicativa foi commum~
mente recebida cm toda a Egreja '·
(8) Seguimos indubitavelmente com llurler
{n. 626) que esta forma deprecativa fôra valida,
por. tod_a a parte onde prevaleceu d'um modo geral ' pois nao podemos persuadir-nos que as ab-

começan~

1

Neque more judicum forensicoru

J

acre~ce~ta~

·

solvições dadas em grande parte da Egreja, durante muitos secu\os, foram invalidas. Por outro lado a forma deprecativa, com intenção de absolver,
,
.
e attentas as circumstanc1as, mostra que o sacerdote é ministro de Christo e somente absolve por
sua auctr)ridadc, mas não impede que o sacerdote
seja juiz e absolva, na verdad~,. ministcria\mentc.
"Sem ha difficuldade cm conc1har esta mudança
na forma com a sentença exposta no Tracl. dos
Sacramentos (n . 84), i_'1o é, que n~m todas a~ f~r
rnas dos sacramentos toram determinadas por Umsto cm cspccic ; porquanto, _se a Egrcja tem º.direito de determinar cm espcc1e tacs formas, c01sa nenhuma impede, que seja valida a forma dcprccativa, com intenção de pronunciar sen~ença judi..:ial.
Porem. osque tccm outro modo de ver, entendamse lá sobre o modo de conciliar a theoria com os
factos.

(C) Seja o que t'ôr,_ tendo a Egreja, já d~sd~ ha
muitos sccu\os, prescnpto o uso da forma indicativa, com razão se duvidaria do valor da forma
deprccativa. Confessamos, porem, que a forma indicativa é mai-; conveniente ao poder Judicial que
compete aos ministros da Egrcj~. Empregue-se,
portanto, cuidadosamente na pr~1uca a formula que
se encontra no Rimai Romano.
§

.

Ill. Dos tres actos do penitente

absolvim11s te, sed magis orationem f . m pronunw11 .:onlt:ssor :

solutionem et remissionem atrpue gr ªc~ll super_ ~f~~1, ut . D<!u.s ab·
De Sacram. Prenit e ,.
ªiam sand1 11..arwni~ trihuat.
v· . . · · 1~· ap. esc/ 1, n. 2 9 2.
2
1x tngmta anni sunt quod 0
h•
• .
cativâ utebantur.
'
mnes ac so 1a tormâ <lcpre·
3 Quomodo de omnibus pole 5 t 1
·
·
omnes non
vidit ?
estimomum perhibere, qui
4
De anti~ rit 1 1
ti
.
e. 8 e segklartene
· Fr:u;k oi·sci· : · · '·e. ' a. 5, 7; i\lor11111s, 1. VIII
.
·•
·
•
p ma pü!mtent 1 V e ~· De ·
1 '
orie.nt. 1, 101 e seg.. ; Arcudius De Con. · _,.'!.. • :• 1 . 11;11wer, {it.
oç.:1dent 1 JV e "
'
coruia e1..c es. orient. cum

.. , .

.),

l. Da Contricção

5o.

1.º Sua definição'·
S. Thom. Supplem q.1a.1; Suatef,<lisp . lV; Salma11tic. llisp. VII-, Be/lar111i11us, 1. 11, e. 4; D1·011in, q. IV.1 e: 1; Bil/11art, diss . IV, a. 1; de .411g11st1111s, p. 1, a 4; Palmren, th. 20;
Egger, n. 568 e scg.
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. (A) A. ~ontricção, da yala vra co111t.•rere, designa

~IJ mulogzcamente, a acça_o ycla qual um corpo solido se redu~ a partes m1111?ias; porem, melaphoricamenle, design~ al1uclla d_1sposição pela qual se
quebra o cor.nçao 111durec1do pelo pcccado e se
amolece . ~onsso~ o Cathecümo Rom . (de Poenit.
n. 33): «Na. ve:dade rcctamcntc fo1 imposto o nome ~e ~:'~trICçao ü detestação ~o peccado . .. para s1gn.1hcar a força da dôr, 1in1da a similhança
das coisas corporca~ que pouco a pouco são esmagadas por um seixo ou alguma outra materia
dura: de maneira que com este vocabulo se declara qt~e os nossos corações, endurecidos pela soberba, ~ao amollcntados pela força da penitcncian. e
f an:ibem se chama compu11cção de coracão. Porque, assim como as ulceras intumccidas s~ cortam
com o ferro, assim os C?raçóes cortam-se por meio
do cscalpcllo
con!n.c_ção para que possa esVt!rmar-se o v1rus mort1tcro do pccc:ado; pori sso,
fot tambcm chamada pelo prophcta "lod scisão do
coração: «Convertei-vos para mim de t0do 0 vosso coração. . . e rasgae os vossos corações» !. .
, 5 1 ~ (8) Quanto á coisa, é definida pelo 7i·idenl. 3:
1
< dor d alma e deles/ação do peccado commellido com
o proposito de .não peccar mais d'alli cm dianh• n.
Dize-se:

?a

, (1) dói~ d'.alm~ ou att1icção, tristeza, l)llC angustia e cruc1a intenormente a alma. Porquanto, sendo o eec~aJo o summo . mal moral, o peccador
1

• Recte autem contritionis nomen peccati detestation i
ad s1gmficand~m vim d<?loris impositum est . Jucta sim.ililuJin~ · ,~
reh~s. corporet s quae mmutatim saxo aut duriore aliqua mnterio
confr1~guntur : ut co voca~ulo _declararetur corJa nostra, une
super~1a ohduru~r~n! , poen1te_n11ae vi contunJi arque conteri~
Conver11mm1 ad me m. toto ::arde vcs1ro . . . ct ~cin file
corda \'CSt ra . Joel, li, 1·z .
·
'
1
. Animi Jolor ac dctestat io de pecc.110 commissio <' Um
.
proposuo nun peccanJ1 d~ .-et.,ro. Sess . XIX, c~ip . +
.

voltando-se sinceramente para Deus, não pode deixar de entristecer-se dos peccados que commetteu.
Esta trist<.'za, posto que seja primariamente interior, manifesta-se commummentc nn exterior ; nem
se requerem lagrimas nem outros signacs de tristeza, podendo a vontade sentir dôr sincera, sem se
exhibirem taes signaes ;
(b) a detestação do peccado commellido, .isto é,
o odio do pcccado, procedente do conhec1mento
da sua nmli(ia e Jo~ maus ctfcitos, unido com a
relractaçáo da vontade depravada, de modo que
o pcccador diga sinceramente: se podesse obrar novamente, qnizcra não ter pcccado. A dôr e a detestação ligam-se por tal modo que aquelle que detesta o seu peccado, d'clle se dóe, e fü.]uelle que
d'elle se dóe, necessariamente o detesta 1 ;
(C) com proposito de não peccar ; porque a verdadeira pe:nitcncia não olha só para as culpas passadas para as apagar, mas lambem para as futuras, para ns acautcllar ; porque ninguem detesta
sinceramente os peccados, sem que porisso mesmo os queira evitar para o futuro. Por outro lado,
aquellc yue quer perseverar no peccado, não merece perdão, mas indigna~ão.
5 :..i. Porisso, a contricção deve ser:
(8) interior, porque é dür d'alma ;
.
ib) sobre11afllral, isto é, emittida sob o mfluxo
da graça act11af, e concebida por molivo sobrcna1 Contt1d o, a do r Jistin~u e -se da detewiç5o Jo receado,
existindo esta nus Bcmuvent11raJos sem a dor. A Jor est para a
detesrnciio como a Jelcitacâo está para o amor; ella é, portanto ,
a consequ~ncia da delestaciio : quando odiamos o pcc :ado, doe mo-nos de o ter commetti~lo, porque o aprchendem~s como. um
mal presente) quer em si, quer nas suas con se'luencias; ponsso,
a dor não existe nos BemaventuraJos, porque nao aprehenJem o
pec.:aJo ::omo um m::il p1·esente.
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turnl, sendo ordenada Jiara um fim sobrenatural a
. - d os pcccados ·
'
sa ber, a rem1ssao
(C) universal, isto é, que se e~tcnda a todos os
pcccados mortaes, s~ndo a mesma, " razão de todos, nem podendo rnngucm docr-!'c sinceramente
de um, sem que deteste os outros ·
, (() apr~c~·~1ivam.e11te summa, e~ll]Ua nto que 0
pcccado de\' e considerar-se e detestar. se como
0
mal srunmo, e porisso mesmo mais do 11ue u 1· largamente
,
q exquer .ou t ro ma 1. ·1· u d.º ·isto e· mais
pend1do pelos moralistas .
. 53 . _(C) Di~tinguc-s~ u~a dupla contrição, perfeita e 1mp~1:fe1ta; a P_rzme1ra, é a que é dcspertad? po~ motivo de candade, e basta para a justificaçao, ainda mesmo sem a recepção real do sacramen~o ; a segund~, é a que é concebida por motivo diverso da caridade, v. gr., pela torpe\a do pec~ado ~u terror das penas,. e nem basta para a just1ficaça?, se'!1 se receber JUntamente o sacramento
da Pemt~nc1a.

ª

II. Da conlricção pe1feüa

e

54 · (A) P~r~ int~lligcncia d'isto, deve sahcr-se
que se pode d1s~mgu1r ~m triplice amor de Deus;
(8) o amor zmperfezto ou mercenario, que os
t~eolo~os chamam amor de esperança ou de concup1scenc1a,
pelo qual. Deus
.1 •
.
. . é amado acima de t uuas
as coisas concup1sc1ve1s, não por causa de si
mas ~os bens que destribue, não porque é bo~
em s1, mas porque é bom para nós, e até 0 summo
1

S . Shom . Suppl. q. 5 · S11are; disp IV
Bel/arminus. 1. 11, e. 12 - 14; Dr~in q' IV e . ; . B~Ú~ect. ll'C
a 4 ~ seg . ; de A_u11usti11is, p . J, a '.s; Pal~ueri
'./~.rt'.l I~~ .
•
n. 5bo e seg . ; /·.;: ger n . S"'/ ' e seg . Billot
" 1 2 72·4 ' J/urtrr!
e se".
'
·'
' l. r. ; 1•p1', 11 . S16

;i'

;h

93

bem, de cujo goso seremos algum dia bemaventurados;
.
(t) amor pe1jeito ou gratuito, pelo qual De.us e
amado por causa de si e acima de todas as ~01sas.
Este é tambem duplo: amor de benevofencza, P<:lo qual amamos a Deus como intinitame~t: perfeito e nos rcgosijamos com as suas per~e1~oes, lh_e
desejamos bem, suspirando por que scia ~conhect
do e. amado por todos; e amor de amisade, que,
alem da hcncvolenda, importa amor mutuo ou reamor, isto e, cmquanto aquellc que ama, é amado
por Deus.
.
Deve, com tudo, notar-se que o motivo do amo~
de amisadc é a bondade infinita de Deus em s1,
mas não a sua boi1dadc para comnosco; ou por
outras palavras, amamos a Deus com amor de
amisade em razão de si, mas sabendo, que Deus
ama os que o amam ; porisso, o mutuo amor não
é motivo de amisade, mas sómente uma das suas
condições.
(8) E, na verdade, visto que pertence ~ mesm_a
virtude o abraçar uma das coisas oppoostas e evitar a outra, assim pertence á caridade o amar a
Deus e detestar o peccado, emquanto e opposto a
Deus. Posto isto, é certo que a contrkção que é
concebida pelo amor perfeito de Deus, ou de be11~
vole11cia •, com tanto que seja sob~cnatur~I e a~1ma de todas as coisas, ou de amizade, e perfeita
e Jogo perdôa os peccados . Assim vr ·. gr. , aquele que se dóe do peccado, emquanto e offensa d.e
Deus, Summo Bem e amado acima de todas as cot-

•erv;

1

Disseram alf!uns pouco.s t~eologo s que o amor de bene-

volencia niio ba sta para a contrrcçao perfeita ; porem,

engan~m-~e

julgando que um ta! amor, ou não é soprcnatural, on, se o e, f1ªQ
~

sobre toda.s as
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ª. contricção

perfeita 1 • E', porem, ponto
~ontrovcrt1do1 se o am.x de c.~pera11p e gratidão,
e bastante para a contric\·ão perfeita.
~em_ se. requer para a justifü:ução o acto de
c.o~trtcçao mten~o ou vehcmcntc, ,porquanto, uma
\eZ que a contm.\:iío seja aprcdntivamente summa, bast~ para. a rcmisss<lo dos receados, posto ~ue sqa .(roz:"'ª; pois são diversos graus da
~esma contr!cçao, porque mais ou menos n·ão variam a cspcc1c: «por pequena qth: s<:ja a dôr, diz
~~~ Th~"!ª{, ~tm~ vez que seja suflicicntc para arazao ?e contncçao, destroe toda a culpa».~
d ~':J. These : fi confricçt!Jo perfeila re171ilfe os pecca os g_rove~ sem a recepçdo real do sacramento
d a pef/lfenc1a, mos nt1o se171 o seu voto.

E' certo.

((-l,) Isto mesmo propõe-no daramcntc o Tridentmo ~ : «Ensina alem d'isto, que, posto que aconteç.a, .que uma t~I contricção seja algumas vezes
pe1:fez/a peJa caridade e reconcilie o homem com
D_eus; mas que todavia_, a mesma reconciliação
nao deve ser attribuida á propria contricçáo, sem
o voto do sacramento que n'ella se inc lue».
_Di~putam, porem, os theologos se é neccssario ljUC ·iqucl
contncçao_ proceda do motivo da infinita honj ;ulc ern,; 11 ·mt~
~~ti~~'d:ªc~d~ ~~ toda~bas per~ei~óes, ou l~:istc para ~e' 1:11.c; por
.
d"
n attn
uto d1nno offend1Jo, pnr cxcmi1J 1, 1fa
rnaser•cor ta ta
d · S
·
·
'
. ·
• 1. sab
d e ona. egunJo o nosso parcc-cr a qucst'ío é
1
mais especu ativa o que prati' · ·
'
· '
b
d ·
_• ca, p'Jrqu01nto, C'X .w todos os attriuttos l 1dvmos teern connexao com " sua infinita honlladc . e por
ou ro a o o que detesta os
- d
·
'
d' ·
''b
_
pecca os por ollendcrem um doa
n:~·~~:nª~~ 1 t u.ro_s.! nao edxclu.c os outros attrihutos, e pnrisso me 5 •
n nc1,;ao ver ade1ramente perfeita.
z Quantumcumque pa
. d 1
. s· Th m11ar, dum.
modo ad . t ·.- .
. rvus ~li o or, a1t • .
-.:on n ioms rnuonem sufficiat omnem culrn1m dl'lct,
S uppl. q. 5,
a. 3.
'
1

1

.ª

3 Doc,et praeterea, ctsi contritionem hanc aliqu<indo r111·1·
t ar e pe.rfec
am es~e conti
•
·
•
.
·h ·i
.
'
. .ngat, r1ommemquc Dco reconri/i,,,.1,.
1.psam
na J ommus rc.:onc1hationc111 . . .
. . . .
'
ml'11ti voto quod in iW . ·I 1·
1ps1 contntmm, n1w ,f,1c1•1r·
XIV, cap. i·
a me Ut itur, non esse <1~..:nhcnd<tn1 . Sc1t11.

ro
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(8) A Escriptw·a ensina de muitos modos que
aquelles que de todo o coração se convertem para
Deus t: verdadeiramente o amam, ficam immediatamente justificados ou conseguem a remissão dos
peccados:
(a) "Eu amo os que me amam" 1 ; c(a impiedade do impio não o prcjudiLará em qualquer dia
que se converta da sua impiedade» ~. D'onde argnmcnt~mos assim: No Velho Testamento, os pcccadorcs iH.iultos, podiam obter a remissão dos seus
dcli(tos sem o sacramento da Penitcnciu · que ainda não existia; aliás não tiveram podido salvarsc. Mas se podiam conseguir isto, .:ertamcntc por
um neto nobilíssimo, qual é a penite1Kia aperfeiçoada pela caridade ; porque os textos referidos
mostram que amam a Deus, e porisso adorna com
a graça santiíirnntc os que o amam e pcrdôa a impiedade d'aqucllcs que se convertem para clle ; logo.

(b) Nem de modo differentc succcdc na L. N'.,
depois de instituído o sacramento da Penitencia ;
pois Christo sem rcstricção alguma: disse para os
seus discipulos: ((Se alguem me ama observará as
minhas palavras, e meu Pac o amará e viremos
para cllc e n'cllc faremos a nossa mansfto11 3 ; d'ondc se segue com toda a darem, que aquellc que
ama a Christo, logo gosa da habital,'.áo divina, que
se não possuc sem a graça habitual.
Confirma-se com as palavras de Christo á muEgo diligentes mt:' diligo . 'Prm'. VIII, 17.
Impietas impii non nocebit ei, in quàcumque die comersus fuerit ab impietate su;I. Rrech. XXX Ili, 12 .
1
Si quis dili~it me scrmonem meum servah1t: et Pater
meus diligit eum, ct :1d eum veniemus et mansionem apud eum
façiemus. Jor1 . XIV, 23 ; cf. Jo,1 . XIV 1 21 ; / Jo,1 . IV, 7, 16.
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lhcr pcccadora: "São-lhe perdoados muitos peccados, porque amou muito» 1•
Debalde objectam os adversarias; que os peccadcs não foram perdoados senão depois que
Christo disse: Remi/11111/ur ei peccata, e que porisso a caridade per se não justifica, mas somente accrescendo as palavras do Senhor. Porque estas palavras declaravam somente que os pcccados da
mulher já tinham siJo pcrJ,.;aJos, l..'.omo dar.a mente se coliigc da palavra grega ii'?'""''ªl que é do tempo pretcríto e significa.foram perdoados; resta por
tanto que os seus delictos já tinham sido perdoados, por ter amado muito.
(C) A propria ra1_ão mostra a conveniencia d'isto . Porquanto, apesar da contrição perfeita, ex se,
não poder compensur adquadamcnte a offensa infinita feita a Deus pelo peccado mortal, nem merecer a remissão d'elle, é conveniente que Deus
conceda indulgencia aos contrictos do coração,
porque uma tal disposição é a mais perfeita que
podem ter os peccadores, e levando comsigo o
amor puro de Deus, dispõe-nos optimamente para
a divina amizade. Porisso, na L. Antiga, por misericordia de Deus, era bastante para a justifü:ação;
mas a instituição do sacramento da P~nitencia
não diminue a força e a efficacia da caridade, nem
tornou mais apertado o caminho da salvação, porem, antes o torna mais focil. Logo, com razão se
affirma que a contricção perfeita justifica immediatamente.
56. Todavia dissemos não setn o voto do sacramento, porquanto, sendo, segundo o que fica
dito, neccssario o sacramento da Penitencia na N.
1.

Remittunlur ci pcccata multa, quoniam t.lilcxit

Luc . \ ·11, 47.

·

Lei, 0 peccador não pode verdadeira~ente estar
contricto sem querer que os seus dehctos se sujeitem a; poder das chave~. !odavia não se r.eq~er
que um tal voto seja explrcito; basta que sei a implícito, como o que s.e cncontr~ na vonta~e geral de
cumprir todas as c01sas que sao necessanas para a
salvação .
D'aqui se segue egualmente que o homem, assim justificado, é obrigaJo a ~1ccusar, em tempo
opportuno,ao sacerdote. os ~seus pcccado~ .mortacs,
já perdoados pela contm.:ç<~O; p~rqt~e ahas o voto
de receber o sacramc~to nao sena smcero. Porem,
n'cstc caso, a absolvição do Sacerdote não dt!veria
dizer-se inutil · isto é, a graça operará ex opera
'
' .
opera/o, que não perdoará co~ cftetto ?s. peccados, nem fará com que o penitente, de m1usto se
torne justo: mas de jmto mais justo.
.
Alem d'isto, accusando taes peccados, o penitente humilha-se na presença de Deus e da Egreja,
assegura a melhor remissão dos seus peccados, dá .
por cllcs satisfação, rc.cebe conselhos, e fazc~do penitencia sacramcntal,hvra-~e, ao menos parcialmente, da pena que talvez ain~a deve . Não faltam exemplos da Escriptura para 1llustrar esta praxe; porque Christo enviou para os sacerdotes aquellcs
que tinha curado da lcp.ra ', e ma~dou que Paulo,
já justificado pela contncção perfeita, fosse ter com
Ananias !.
~ .... . Corollario . Para a remissão dos peccados
pela- :,irtudc do sacram~llto ~~ Penitencia, não se requer a contricção pe1fezta. ]~.: certo contn~ alguns
theoloaos
mais antigos e contra os Jansenistas.
o
.
(a) Porquanto, se se requert:sse a contncçao
~

nrnhum,

1

~

Luc. XVII,
Act. IX, í:

14.

Theologia Dosmatiça- ·Vo!. 7."
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'• ·

perfeita para receber o sacramento da Penitencia
este sacramento não seria sacramento de mortos'
mas de v1. vos, nem perdoaria verdadeiramente os'
pecc~dos, estando clles jü perdoados pela contricção
perfeita, mas somente dcct.araria que estão perdoados. Mas todas estas coisas estão cm aberta
contradicção com o T~·idc11~i110, que ensina que, pelo sa~ramento da Penitencia, os pcccados são verdadeiramente perdoados ' · P or outro lado foi con~cmnada ~ seguin_te ~r~p?~ição de Ba io : ',,O pec... ador penitente nao e v1v1hcado pelo ministcrio do
sacer~ote absolvente, mas somente por Deus» '·
(Den'{_mg. n .. 938): ~'las se a contricção perfeita
fosse requerida para ~n~es da absolvição, os peccadores nunca seriam v1v1ficados pelo ministerio do
s~cerdote, tendo já sido justificados pela contricçao.
(~)Por outro la~o, _ning_uem P?de dizer que o
cammho da salvaçao e mais estreito e difficil sob
a -N. Lei, do que sob a Antiga; mas, se, ju~cta
m:nte co~ a confissão, s~ dissesse que a contricçao perfeita era nccessana para a remissão dos
peccados, seria peior a condição dos christãos, do
que a dos Judeus, podendo estes ju-;tificar-se só
pela contric<rão sem a confissão .
58: Sco/io. Alguns_ theologos, como f,ugo, Hu1"/c1",
P~/mren, Egger·, ensinam como provavd que a cofi·
t r~cçao,.que
- •
proce d e do .amor de espera11ra e de ff1"ali·
dao, por força da qual amamos. a Deus cm razão dos
seus _beneficios infinitos, é perfeita e basta para a justificaçao, sem a recepção real do sacramento. Realmcn·
te, u~ tal amor _é recommendado como nobilissimo pe·
la Sagrada Escnptura. E com effeito, é difficil encontrar, quer nas sagradas Letras quer nos Padres a ex-

---1
2

'

Scss. XIV, c<Jn. 3.

f~eccator poenit c n~

absolvenus, se\! a wlo Oco ,

non vivificatur ministcrio ::;,11.:cnlotls
·

pressão da caridade para com Deus, que não seja informada por este motivo. E porisso, dizia o Psalmista : e A.ssim como o viado corre sequioso para as fontes das aguas, assim a minha alma suspira por ti, ó
meu Deus» 1; onde se exhibe o amor de Deus, emquanto é bom para nós. Do mesmo modo S. Paulo t: cTenho desejo de dissolver-me e de estar com Christo ;
cujas palavras se referem ao amor de esperança. Por
outro lado, este amor é muito perfeito, e redunda maximamente na gl?ria de Deus: porqua~to, se O amamos
como nossa beatitude, attestamos porisso mesmo, que
só Elle é tão perfeito que nos pode beatificar. D'onde
formamos o nosso juízo, que esta opinião é muito con·sentanea com a mísericordia divina. E admittida clla,
entende-se muito melhor de que modo os Judeus, que
eram de dura ccrviz, poderam justificar-se sem o sacramento do mesmo modo que os acatholicos, que se encontra~ na bôa fé, podem obter o perdão dos seus peccados. Porque é muito mais facil fazer um acto de
amor, fundado na gratidão e na esperança, do que fundado na divina bondade, considerada cm 3si.
Comtudo esta opinião não é commum , e na praxe
dev'e fazer-se exforco por subir do amor de esperança
e gratidão ao amor. de. ca:idade. E. isto não é assi_m tão
difficil, porque a contncçao, aperfeiçoada pela candade,
pode estar juntamente com a dôr dos peccados, em razão de outros motivos mcno<; perfeitos no conceito. E
isto pode inferir-se do T1·id. (sess. XlV, c. 4) onde se
diz do temor da pen" : "Porquanto, abalados com este
temor salutar, os Nini vi tas fizeram penitencia na prégacão de Jonas, cheia de terrores, e alcançaram a misericordia do Senhor» 4 •

l
Quemadmodum dcsidcrat cer\'US aJ fontes aquarum, ita
desiderat anima mea ad te, Deus. 'Ps . XLI, i.
i
Desiderium habcns dissolvi et esse cum Christo . Philipp.

I,

21.

'

1.) ..

3

Cfr. Lugo, disp. V, sect. 1, n . 3 et ex adverso Billot, th.

1 Ho.:: enim timore utilitcr concussi Ninidtae ad Jonae pr<r:dicationem plenam tcrroribus poenitentiam e~erunt, et misericor·
cfa1m a Domino impetrãninl.
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· III. Da contrição imperfeita ou attriçào 1
59. A contricção imperfeita chama-se a/tricão,.
pois, ~orno diz S. Thomaz (Suppl. 4. 1, a 2 a'd 2):
. nas c01sas corporacs chamam-se uttritas as coisas
que d'algum modo foram trituradas mas ainda não
p~r!eit~mcntc tritur~Jas, contrictas as que pela di~1sao iJca~am redus1d_as a partes mínimas. E por
isso a attrrção nas coisas cspirituacs signifü:a uma
certa displiccncia dos pc<.:cados cmnmcttidos, mas
não perfeita; porem, a <.:ontric~fio sionilica
~ dis0
plicencia perfeita.
Exporemos primeiramente a doutrina calholica, e depois exporemos as opútiôcs dos thcolo·

gos.

A doutrina catholica da attrição

. 6?.

A attrição sobrcnaturnl pode conceber-se

prmc1paJmente por um duplo motivo sobrenatural
segundo o T1"id. (sess, XlV, e. 4), «ou pela consi~
?eração da torpeza do peccado, ou pelo temor do
mferno e das penas» 3.
Porem o temor do inferno involvc tambcm o
temor de perder a eterna beatitude, como n'outro
Jogar {can. 5) ensina o Concilio.
O primeiro motivo é mais nobre, pois con~idc
ra o peccado como opposto á rcctidáo da ordem
moral; porem esta consideração deve ser sobrcnu1

S. 171om., Suppl.qu.J, a '.2·3; _ Suare;, Jisp . V e XX; Be/.
la1:mmus, J. ,II, c. 1i· 18; Sa!IJ!m1t1c. d1sp. VII; Drouin, q. 1V, .: . J;
B1lluart, !. c1t; de A11gustm1s, p . II a. 7 · 'J>almieri th. ""·h·
Billot, th. 14.
..
,'
'
'
'
- .. '
2
•
•
Este nome desconhecido nos primeiros seculos <la EHrirj 11 ,
Já foi usado por. A/ano ah Insuf1s ( 1zo3), entre Migne, vol . l lo,
col. 6 18, e depois por todos os eschotasticos.
.

3

Vel ex turpitudinis peccati consiucrntionc, vcl ex f;chcn-

J 01

tural, isto é, apoiada em motivos conhecidos pela
fé, isto é, porque o peccado moPtal é uma injustiça commettida contra Ocus, uma dcsobediencia,
uma ingJatidão, alguma coisas indigna d'um homem christão, que afeia a alma etc.
Todavia, o segundo motivo~ posto que menos
nobre, é assim mesmo util e bom. Para entender
isto, pode distinguir-se um duplo temor de Deus:
o temor filial ou casto, pelo qual alguem, por amor
e reverencia, teme offender a Deus; o servil, pelo qual Oeus é temido pelas penas com que amearn. Este subdivide-se tambcm: um e simplesmente
~er11il, por fon,:a do qual algucm, não só se abstem da obra má, mas tambem depõe o affecto ao
peccado; o outro e se1n'hne11te servil, quando qualquer, evita a obra má, mantendo o affecto ao peccado, de maneira que quereria peccar se não existiram penas .
E com ctfeito, todos concedem que o amor filial é hom e honesto, e que o temor servilmente
servil é mau.
· Luthero attirma que o amor servi/mente servil
é um novo peccado, e que torna o homem hypocrita : «Porem uma tal contricção torna o homem
hypocrita, e ainda mais pcccador; porque só obra
assim pelo temor do preceito e pela dor do damno. E todos estes são absolvido~ e commungam
indignamente» 1 • (Serm. 2." da Penit.)
61. 171ese: .,11 attrição concebida pela torpeza
do peccaõo, pela perda da eterna bemavenfurança,
e por incorrer na eterna con<iemnação é uma dor
verõadeira e ufil que prepara para a graça.
E' de fé, segundo o Trident .: «Se alguem dist
l l:i;c autem contritio focit hypocritam, imogis peccato·
rem; quia solum timore prrecepli et dolore_ damni id faci1 . Et la ·
les omnes indigne ;,Jisolvuntur ct commumcantur.

nre et prenarum mctll.
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ser que aquella contrição que se prepara pelo
exame, lembranç~ e detestação dos peccados, em
que alguem se recorda dos seus annos com amargura da sua alma, ponderando a graveza, multidão e
fealdade dos seus peccados, a perda da bemaventurança eterna, o incorrer na eterna condemnação,
com proposito de melhor vida, não é dór util e
verdadeira nem prepara para a graça ; mas faz o
homem hypocrita e maior peccador ... : seja excommungado)) •.
(A) Escri'pt. E' bom e util o temor que se rccommenda e preceitua nas sagradas letras; mas é.
isto o que se dá com o temor simplesmente servil : «E' santo e terrível o seu nome, o temor de
Deus é o principio da sabedoria 11 !; <<o temor do
Senhor expelle o peccado : porque aquclle que está sem temor não poderá ser justificado)} 3 • «Não
queiraes temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porem antes temei aquelle que
pode perder a alma e o corpo no inferno"'· Poris·
so mesmo escreve S. Agostinho: 5 «O temor pre·
para o togar para a caridade: porem entra o temor
1 Si quis dixerit eam contrltionem, quae parutur per dis·
cussioneT, c<;>Jlectio~em,.collectione1!' et de~est~uonen:i pecc.uorum, qua quis recog1tat annos suos m amantmlmc ammae suae,
ponderand? i;eccatorum suorum ~ra~it~tem, multitudincm, !'ccditatem, am1ss10nem reternae beamud1ms, et reternac damnatíoní»
incursum, cum proposito melioris vitae, non esse vcrum ct utilem
dolorem, nec praeparare ad gratiam, sed facere hominem hypocritam et magis peccatorem . .. A. S. Sess. XIV, can . ,; .
i
Sanctum et terribile nomcn ejus : initium sapientire timor
Domini. Ps. CX, 10.
1 Timor Domini expellit peccatum : nam qui sine timorc
est, non pot~rit justifica ri. E_ccli .. I, 27.
1 Nohte umere eos qm occ1dunt corpus, animam autem non
possuo! occidcre; sed potius timete eum qui potest et animam et
corpus perdera in gehennam. Afatt. X, 28; cf. Luc. XII, 4.
5 Timor locum prreparat caritati : timor ideo intrat, ut cll•
ritatem introducat : et si non est timor, non est quâ intret curi·
tas. Tract. 9 in Ep. 1 Joa.

l'E~ITENCIA

t03

para introdusir a caridade: e se não ha temor não
ha por onde entre a caridade n.
62. (B) Ra{. theol. Esta attrição pelo temor do
inferno importa tres coisas : a vontade de evitar
a pena que se tem por modo de fim; a detestação
do peccado, que é meio para o fim; á ordenação d'este meio para obter o fim ; mas estas coisas são
boas e uteis :
(1) é honesto evitar as penas do enfermo, pois
é alguma coisa má e digna de odio;
(b) não ha ningucm que negue que é boa a detestação do pccrndo ;
(C) porem o ordenar a fugida do pcccado para
evitar a pena, como fim, não é coisa má, usando
Deus da comminação da pena para nos aterrar do
peccado.
.
Por outro lado, o pceo..:ador que foge do peccado para evitar a pena, não cxclue um outro motivo mais alto; pois se o excluira, seria um temor
servilmente servil. Mas tambem, alem d'isto, esta
disposição, que é cm si imperfeita, tende esponta·
neamentc para a perfeição e contem·na virtualmente.
Porquanto, aquellc que pelo temor efficaz do
inferno odeia o peccado, detesta-o como causa d-:>
inferno, e porisso está disposto a fazer tudo aquil·
lo que é neccssario para, evitando o pcccado, evitar lambem o inferno.
E na verdade, para fazer isto requer·se que
proponha firmemente observar todos os preceitos, o primeiro e, o principal dos quaes é o preceito do amor de Deus sobretudo ; logo, pelo te·
mor do inferno a alma é indusida a amar o mesmo
Deus.
Nem se diga que, n'cstc caso, o penitente detes-
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ta mais a pena do que a .. 1 .
foge do peccado or , l~ Pª.' por.que aquelle que
mais o peccado d~ que ~afusa o mfcrno, detesta
d
d
.
que 0 m crno, não no sentido
e que eva dispor-se para ant,. . .
'
cs incorrer na condcm .- d
na<;ao o que para pcccar n·d d
ceder
d
' ao po en o sue
q_ue se con emnc sem peccar· mas cm d' . so sentido, que na praxe deve .. .'
.,
l\'era evitar o dpeccado,_ pois evitand~--~~~)~~~~~oat~~~tto
a pena. e e maneira
h
'
a
. t·· .
nen uma dcvcr·í ser tcm'd
o m crno, se se evitar o pcccado
• .
' o
A coisa declara-se .
·
.
<.:om um exemplo · 0 filh
.
d
1
r:o g0 que tmha abandonado
'
.
. o
dissipado os seus haveres viv, o p.tc'. e que tinha
te pela fome
1
.'
cndo d1ssolmamen'
e pe o temor d~ s d
f
foi condusido á penitencia e
~rcs e l a morte
casa de seu pae.
'
ma mente voltou a

ªfi

Na verdade, se tivera obrado
.
mente servil, mantendo affi
, ~or tcmor.-servzl-

seu modo de proceder - ecto .ª vida luxuriosa, o
gno de louvo~· mas °:~ seria, ~om effcito, diodiou tambem ~'erdadcfr qu_e, fendo pelo temor,
amente o peccado ·
causa d a sua miseria obt
' ' como
tegrado nos seus dir~itos e~e ?. perdão ~ foi reincador que, pelo temordo i~;;~n1vos; ass11n o pc~
ramente 0 peccad
no, detesta vcrdadci-

fªouvavelrnentc,
.O evitar, quer sf~c~~::c~~~::r~~ri~f~no~ e, ~ae, com
b 1" cus, o ra

perdão dos peccados.

a a so v1çao, consegue o

Opiniões dos theologos sobre a attriçâo
63. Todos concedem

. -

queª attnçao não pode
Per se' sem o sacramento da
p ·
·
pcccados.
crntenc1a, perdoar os
Do mesmo modo tem-se ho1'e

como coisa \.:er-

!ú5

ta que não se requer a contricção perfeita nomesmo sacramento como já se provou.
Por outro Jado é certo que a attrição deve ir
unida com a fé, aliás não seria sobrenatural, e com
a esperança do perdão, do contrario não haveria
proposito de melhor vida.
Porem a questão versa sobre se a attrição, unicamente concebida pelo temor do inferno, basta,
sem o amor de Dew;, para conseguir a justificação
no sacramento da Penitencia .
A razão de duvidar é porque o Cone. Trid.
(sess. VI, e. 6) descrevendo as condições requeridas para a justificação d'um modo geral, exige algum amor: «Dispõem-se porem para a mesma justiça, quando, excitados pela divina graça, livremente se movem para Deus ... inaltecem-se na esperança, e começam a amar a Deus como fonte de
toda a Justiça 11 • • • Omittidas outras opiniões, restam ainda hoje tres systhemas sobre esta questão.
Uns, depois de Pa!lavicini e Bossuet t, seguem
que, junctamcnte com a attricção, se requer o amor
inicial de Ocus, amado por causa de si mesmo, não
um amor predominante, pelo qual Deus é amado
por causa de si acima de tvdas as coisas, mas incipiente, corno o tem aquelle que se cxforça por
fazer a (Ontricção por motivo de caridade, é co.meça realmente a amar a Deus, mas não de modo
que queira porisso evitar todo o peccado grave;
accrescendo porem o temor ou a esperança, a vontade detP. sta sinceramente os delictos graves, de
1
Disponuntur autem ad 1psarn justitiam, dum 1 excitati divlnâ gratiâ, liberemoventur in Deum ... in spem erigumur, Oeumque tanquam omnis jnstitiae fontem diligere i11cipi1mt .
i CL Pallavici11i, <le f>renitent . e. 1 2; Boss11et, De <loctriJlâ C . Trid . circa Jilcctionem in sacr . Prenitentire requisitam.
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maneira que uma tal dctcsta1,:iío ·nasce cm parte
do amor e cm parte do temor.
. (8) Porem ~utro~, con~ J>a/mieri, Tepc 1 etc. ,
~ffi:mam que. nao so se nao requer principio de
candade p~rfc1ta_, mas ta~bem se niio requer amor
de concup1sccnc1a.
. Porquanto, requer-se somcntc, para obter o effe1to do ~acramento, a4uillo que basta para remover o ob1cc; mas só a attricção pelo temor do inferno, sem ~lgum acto formal de amor de Deus
remove~> ob1cc, que não é outra cois;J mais Jo gue
a adhcsao ao pcccado.
Logo, não se requer o acto de concupiscencia
pelo qual Deus,_ como bom para nós, é amado so~
brc todas as coisas.

Con~es:am tod~via alguns auctorcs que cm toda a attnçao vae virtualmente induido algum amor
de Deus, emquanto o attricto odeia o pcccado por
ser offensa de Deus e quer observar todos seus ~lan
damentos, entre os quaes se contém o preceito de
amar a Deus sobre todas as coisas.
64. (C) Outros, mais provavelmente, com Suart;_t., Lugo} S. Affonso} Kenrick !, etc. ensinam que
nao se requer outro am?r senão o amor de esperaflç~, que sempre se contem na attriÇão sincera: pois
mnguem pode detestar verdadeiramente o pccca?o, _com esperança e desejo da graça, sem que por
Isso mesmo comece a amar a Deus d'um certo modo, como b?m J:?ªrª, si. Porquanto, se se provasse
uma. certa espec1e _d um amor mais nobre, provarse-h1a ou pela razao} ou pela auctoridade. Mas não
se prova
1

S

Palmieri", th. 3:.1 Coro! p 3 . .,..
..
C- S
• t
•!
·
44 > L epe I} '~ ~- uar~r, drsr. XX, sect. 2; Luuo 'dis.
. A/pfiomus, l. vl,n . +P; Kenrick,tr . X~ll: n .- ~J . ,n . 13:1 i
2

··f

(1) pela rar.ão, porque o amor est? para a justificação como o meio para o fim; e ponsso, com tanto que seja um meio apto para obter o fim, basta.
E, na verdade, qualquer amor incluído na attrição
apreciativamente summa, é meio apto para obter o
fim a saber o sacramento que deve ser recebido
fructo; porquanto, por meio de
tal amor,
a attrição exclue a vontade de pc_ccar,_c ~nclue ª. esperança do perdão, e torna-se d1spos1çao proxm1a
para a justificação na recepção do sacramento.
Logo, não se prova pela razão qu~ se _requer
um amor mais nobre alem do amor rnclrndo na
attricção appreciativamentc summa.
. .
(b) Nem pela auctoridade; porque o texto 1 n• dentino acima citado <n.:o.ncçam a amar a Deus
como fonte de toda a justiça)• 1 pode entender-se do
amor da esperança, porque Deus amado como auctor da nossa justificação, é Deus emquanto bom pa-

codi

un:

ra nós.
Por outro lado, todos os actos aqui descriptos
pelo Trident., não são absolutamente necessari.?s para a justificação com o sacramento: alguns sao necessarios qut.:r dentro quer fóra do sacramento, outros só fÓra do sacramento, como já o tinha notado Suare:t, 1. e.; porque alli o concilio discorre sobre as disposições para a justificação em geral;
mas onde traéta em espccic do sacramento da penitencia (scss . XIV, e. 4) declara que a attrição
pelo medo do inferno, que não basta sem o sacramento, dispõe o peccador para rcceher a graça no
sacramento.
'
65. Depois de expostas estas coisas com brevidade, é pcrmittido conc.luir com a,s palavr~s d~
Alexandre VII (5 de maio de 1867,1 : •Se d aqui
l
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em diante escreverem sobre a matcria <la dita attrição ... não ousem pôr a nota <lc alguma censura
theologica ou de outra qualquer injuria ou conturnelia a uma das duas opiniões, quer ú que nega a
necessidade de um tal ou qual amor de Deus na
dita attrição concebida pelo ~cmor do inferno, que
hoje parece mais commum entre os escholasticos,
quer á que affirma a necessidade do dicto amor,
em quanto a Santa Sé não definir alguma coisa sobre este ponto>i t.
E com cffeito, até agora ainda nada foi definido, e cada qual pode seguir a sua opinião.
Porem, na praxe, não ha difficuldadc nenhuma:
logo que constar que o penitente está verdadeiramente c9ntricto, e que detesta os pcccados acima
de tudo, pode absolver-se. Porquanto, segundo o
attcsta a Escriptura: HO temor de Deus é o princio do amori> '; e aquelle que espera o perdão de
Deus já o amou como fonte da justiça.
E', todavia, conveniente que elles mesmo proponham os motivos da contricçáo perfeita, já porque
são mais perfeitos, já por motivo de maior segurança.
66. Corollario.
O penitente, recebendo o sacramento, de ai/rifo
torna-se contricto, não no sentido de que a attrição
pode tornar-se contricção, scncto dois actos distinctos na sua especie ; mas
(B) porque a attrição, junctamente com o sacra1 Si deinceps de materià attritionis prrefetre scribent ...
non . eud_eant alicujus theologicre censurre .alteriusve injuriae aut
conumehae nota taxare alterutram sentenuam, sive negantem nc·
cessitatem aliquahs dilc:ctionis Dei in praefaiâ attritione ex metu
gehennae conceptâ, quae hodie inter scholasticos communior \'idetur, sive asserentem dic1ae dilectionis necessitakm, donc.;: uh
hâc S. Sede fuerit aliquid hilc in re defini tum.
i
Timor Dti initium Jilectionis ejus. Eccli. X.XV, 1(i.

mento, equivale á contricção, quanto ao etfeito produsido, a saber, a remissão do peccado;
(•) e alem d'isso, porque o attrito, recebendo a
absolvição, recebe simultaneamente a graça habitual e a virtude da caridade, pela qual se torna contricto em habito, podendo fazer um acto de contricção perfeita.

II. Da conflssào

t

ti7. A confi~sílo, cm geral, é a accusação dos
peccados proprios.
Porem a confissão sacramental, que os gregos
chamam i~opú.~":''i.,t> (revelação de coisa occulta), costuma definir-se : a accusação dos peccados proprios,
commellidos depois do baptis11w, f eila ao sacerdote
legitimo, para impetrar o perdão por viria de das chaves :t.
Na verdade, negaram a necessidade da confissão sacramental
(8) Wicleff, que disse: cc Se o homem se achar
devidamente contricto, toda a confissão exterior é
1 S . 1'lrom . Suppl ,q. VI e seg .; S11arc;,disp.XXI e seg.;
Belfor111i1111s, 1. 111, e . 1 e scg.; Salmm1tic. disp. VIII; Dro11in,
q. V; 1Jil/lu.1rt, diss. V; de A11g11stinis, th. 21 ; J>,1/mieri, th .
J3-3S; Cambier, De divio;i instit . confessionis; Jfurter, 583 e seg.;
de !vfaistre, du Pape, 1. Ili, e. 3; Nicolas, Etudes philosophique~,
vol. III, e. 19; IViseman, Lect. on the principal doctr., lect. X;
P. Félix, S. J . . Pourquoi on se confesse pourquoi on ne se con·
fe_sse pas, P~ris_, 18!.)2; Dubzin Rf!1•iew, se.pt. 1851, Prot.estant i~eas
oi the Contess1onal ; H . (.. lea, A. Htstory of Auricular Con·
tession, 1896, ubi tamen multi errores congeruncur, quos exposuerunt ac confutàrunt A . Boudinhon, ap . Rl!1'11e d'Ristoire et de
Litte~at . , t . li, p. ~oti e seg . ;, 496 e sei;.; V'!c,rndard, ap . Revue
du Clerge Françms, 1Te avnl, 1er mat, 1er )Utllet, 1er sept., 16"'
nov . 1898, 1er févr . 180~1 .
.
i
Accusatio pe.:~·<1t0rum propriorurn post bapt1sma commissorum legitimo Sacerdoti focta, ad veniam per vinutem clarium impetrand;101.
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supcr ft ua e .mut1·1 para elle» •. Esta proposição foi
c?ndemnada pelo Concilio de Constança (cm Denpng. n. 483);
. (t) Luthero, que todavia não foi cohcrcntc comsigo mesmo, affirmando ora que a confissão «e·
um a ~arn~'fi ema
· cruelissima que torturJ as miseras
c?nsc1enc1as» 2 ora, remedia optimo para as consc1encias atflictas» J •
. (C) Calvino', .qu~ affirmou que a conlis'ssão aurrc~ilar: c?mo existe entre os Homani.Has não fôra m~t~trnda por Christo, mas por l111zoce11dio lll no
~on~rho d? Latrão, e que era uma coisa prejudicial a EgreJa; ·
. (d). Os Protestantes modernos, ainda mesmo os
R~l~talzstas, os quaes, apezar de reconhecerem a sua
utilidade, regeitam todavia a sua necessidade 5•
~ · These : JI Confissão sacram~nfal é necessaria por õireifo divi'lo a foàos aquell~s que comiJ,:~fer:om peccados graves depois õo ,Bapfismo, "
d mcumbe a obrigação õe confessar foõos e
ca ~~11'/ õo,s peccaõos fT/Or~aes.
defe: segundo o Trzd.: ccSe algucm negar
que a .confissão sacramental foi instituída ou é nccessaria para a salvação por direito divino: seja
~xco~~ungado. Se algucm disser que no sacraest si~i· Si ho.m fuc.rit ~~bitc contritus, omnis confcssio exterior
·
supert1ua et muuhs .
cicnti:s .Cruentissimam carnificinarn' quae miseras torquet cons-

°

Svmbol . Afflicdi~ conscientii s optimurn remedium. Em Jtfoellrcr
1ism . , ~ .J •
J
•
: Cf. lnsti~ _ ! . lll, e. 4 .
.' "Absolutro m ecclesia anglicana-- nos enim iacramentum
P oen1tcnc
·1c in sensu R
h fideliu
' - - .·
ornanorum (cat o 11corum) non habcmuseccat~ s r,:•vrlcgium. tan~um ccnseri dcbet. Nulla ndest obligutio
p ui ue .. e,r;ro arer~end1 _presbyt.«?ro, ~um l_e~ g~neralis non sit;
qe ~ .•t.i agu.nt~ de <1lt1on perfecuone m rehg1oms officiorum oh~ nanue glor1·1r1 non
jure ílCC
'
ros~unt; qu1que a confessionc ahstincnt
·it ' :!..
. sar! ncc1ucunt se ,1b officio defecis~e" . (1
\for1Ta11 Di.r ob'
Ç
' fl · ~IV) •
O
I
'

3

11J

menta da Penitencia não é necessario por direito
divino confessar todos os peccados mortaes, de
que houver lembrança, feito devido e diligente exame, ainda os occultos : seja excommungado» 1•
(Sess. XIV, can. 6-7).
Dissemos
(1) 1<co11fissãosacrameulal} ,, abstraindo da questão, se seja publica, llll prit1ada ou auriuda:-. E' certo que se não requer a confissão puhlirn, e até muitas vezes inopportuna, como diz o Tridcnt . (Cap.
5); mas se de facto alguma vez se emprega cm ordem á absolvição, esta seni tambcrn confissão verdadeiramente sacramental;
(a) 11.necrssaria por direito divino» pory_uc a confissão não é preceito meramente cccksiastico 1 mas
divino, emquanto implicitamente se contem no poder de reter os peccados, conferido á Egrcja pelo
proprio Christo ;
(C) os ((peccados grm•cs>1, ou mortaes, podendo
os veniacs ser remcttidos sem a confissão.
Porem é conveniente que notemos n'cstc ponto
que muitos pcccndos são hoje tidos pelos theologos
como mortacs, que foram tidos pelos Padres na (Onta de vcniacs. E assim Cesario Areia!. considera
peccados de pouca gravidade (mi1111ta) os juramentos, os pcrjurios, as dctracçóes, as conversas ociosas, o odio, a ira, a gula, a inveja etc. ~.
E na verdade, os fieis eram só ohrigados a
1 Si quis ncgavcrit confe ~ sionem sacramcntalcm \'C] institutam vel aJ salutem ncce~sariam esse jure di\'ino .. . Si quis dixeJit in sacramento Pc:cnircntia: ad remissionem peccatorum nccessarium non esse jure t.!il'ino conlitl!ri omni;1 ct singula pecca·
ta mortalia, quorum memoria 'um dehitâ et diligenti prremedita ·
tione habeatur etiam ocn1l1a . - . A . S .
?
Arpc11Ji.r aJ A1 : ~ust. scrmo i57, n . ·i ; cir. Vacandard,
e 1or fCvr - d~J ·J: p. 408-40 ~1.
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confessar aquelles peccados de cuja gravidade tinham consciencia.
Porem sob o nome de peccados. mortaes entendem-se tambem os peccad~ internos.
O fundamento d'esta doutrina encontra-se na
Escriptura, porem a prova plena encontra-se na
Tradição.
69 · (A) Escript. 1
. (1) .E~ vista do que fica dicto (n. 2n, '},7), Chris-

to 1~s~1tmu o s.acramcnto da Penitencia, por modo
de /W'{O, e qu1z que nenhuns peccados graves se
perdoassem sem se sujeitarem ao poder das chaves; mas estas duas coisas suppõcm necessariamente a confissão de todos os morlacs; porquanto ~ão pode pronunciar-se um juízo equitativo e
sab10 sem conhecer a causa.
E por outro lado, a causa não pode regularmente conhecer-se sem a confissão do penitente, o
qual somente pode revelar os seus peccados secretos, ou tambem a verdadeira malícia dos pcccados
externos, cuja malicia depende do acto interno da
vontade.
1 _No

Velho Testamento posto que não houvesse nenhuma
destioguia-se uma triplice confissão : (a) a
confissao fetta a Deus para melhor se obter o per.Ião dos pe'rn
dos : "Q~1 abscondit scelera sua non dirigetur, qui autcm confc\ s~s fuertt et reliquerit ea, miseriêordiam cons.:quctur• "Prnv .
XXVHI, 13; cfr . Eccli . IV, 31); (b) a confissão ~eral, pela qual
o supremo Pontifice recitava publicamente as iniquidades do povo de Israel. uma só vez no anno : "Tunc offerat hin:urn viven!e!ll; _et pos1~à. utràque manu super caput e jus, confiteatur omncs
m1qmtates. filtorum Israel• ( Levit . XVI, 20-2 1); (e) a ..:ontissiio
mais. especifica que era feita aos sacerdotes quando offercciam o
s~cnfi~10 pelo peccado, porque a victima era diversa segundo u
d1vi:rs1.d~de dos peccados, ou tambem quanJo tinha a fazer-se a
resutu1çao (Levit . IV, 3-35; V, 1-13; VI, 1-7; Num. V, 6·7). Sob
a N . Lei, os Judeus, que eram baplisados por João, confessuv11m
05 seu~ peccados para assim manifestarem mais cllicazm1•ntc o
rropos1to de fazer penitencia : porem uma tal confissão não cru
sacramenla!. (Cfr . Vac.nzt, ap . Dictionna1re de la Biblc. na p1lla·
vra confesswn.
·
confiss~o sa~ramental

Alem d'isto, o poder conferido aos Apostolas
e aos seus successores abrange a faculdade quer
de remittir quer de reter os peccados.
Na verdade, um tal poder não pode ser exercido indiscriminadamente: antes do juiz espiritual pronunciara sentença, deve averiguar, se os peccados
foram commettidos ou não; e é até mesmo obrigado
a conhecer o seu numero e gravidade, assim como
as disposições interiores do peccador, para i:rudentcmcntc poder julgar se devem ser rcmett1dos
ou retidos 1 e qual a satisfação que se lhe deve impôr.
Porem, p<lra isto requer-se geralme~te a confissão inteira e distincta dos mortaes : ahás a maior
parte das vezes o juízo nem seria prudente nem
equitativo.
.
.
Logo, Christo qmz que os peccadores manifestassem os seus peccados mortaes, e todos elles, regularmente, aos juízes espírituaes.

(b) Objeclam, ~a v~rdadc, os Protestantes que. a Es-- criptura guarda s1lenc10 absaluto sobre o pr~ce1to ~a
confissão e do seu uso; mas sem fundamento, pois em vista do que fica dito, consta evidentemente qu~ a obrigacão da confissão se inclue no poder de rcm1mr ou reter
pcccados.
Alem d'istu, os Padres encontram n'alguns textos
do N . T. certos vcstigios da confissão ; assim se lê :
e E muitos crentes vinham cmif!!ssando-se e am11111cia11-

- do os seus

adoSD

1
•

E na verdade, a palavra grega que aqui se emprega i!;r; 1w).i,you1Lt'10t é a mesma que os gregos usam para
designar a confissão sacramental.
Do mesmo modo entendem alguns Padres as palavras de S. Thiago : «Confessa e uns aos outros os vossos peccados~ 2 •
Act. XIX, 18.
Multiquc ..:rcdcntium \'c.:icbant conjitentes ct a11111mti1111tes m·tus mos . J.1c . V, 16.
Theologia Dogmati..:a - Vol. 7
8
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Confessamos com tudo que de taes _textos não se
deduz argumento certo, mas somente provavel, podendo muito bem ex se entender-se d' uma certa declaracão
geral dos peccad<Js, e não necessariamente da confissão
sacramental.

.

70. (B) Trad.

t

Que a confissão sacramental, quer publica quer
particular estivera cm uso na Egrcja, quer grega
quer latina muito antes da Hcformn, rnfo ha ningucm que hoje o ponha cm duvida . Nem os Protestantes d'hojc se atrevem jümais a affirmar que
Jn11oce11cw III inventou a confissão; porque o decreto que publicou no Concilio IV de Latrão ( 121 5)
(em Denzing. n. 363), suppóe manifestamente que
a necessidade da confissão já fôra por todos conhecida, e somente determina o tempo cm que devia
ser observaqp este preceito.
Por outro lado, na Egreja Latina Alcuüzo (L
75 5) P. Damião ( 1057) Lanfranco ( 1070), no tract.
de celanda confessione, e outros muito antes d'dle,
dissertaram sobre as propriedades e necessidade
da confissão, como os Protestantes d'hoje são obrigados a confessar '·
Do mesmo modo, na Egreja Grega, no seculo
IX, Severo Aschmonimó, e no seculo VI S. Atlta11asio Sinaita, bispo da Anthiochia, S. Juão Sclwlastico ou Climaco, S . João Jejuador, patriarcha de
Constantinopla e outros, descrevem a instituição
divina da confissão, e a sua utilidade e ncl'.cs-.;iJade em muitos Jogares; as Lithurgias, a Eucologia
e os Rituacs contecm as formas com que se concedia a absolvição dos peccados aos penitentes 3.
1
Contemini alterutrum pcccata vestra. O; prin.:ipacs testemunhos, decretos ou factos a este respeito, colligiu-os entre outros, Cambier, oh . cit . p. ~G-323.
z Cfr . Schajf-Herrog, Encyclop., p. 530,
~ Cmnbier1 Qb . cit . P· 160.c sei;.

1 r:>

~ão faltam alemd'isto Concilios realisados antes

do IV de Latrão, que prescrevam ou supponham a
necessidade da confissão sacramental 1 ; entre estes
o Wormatiense(868), can. 25 e 80, Ticinense(85o) e.
6, éi'Yfogzmtino I (846), e. 26 1 Parisiense VI, (828), cc.
32 e 34, Turnnense III (813), can. 22, Rhemense II
(8 J3) e. 12, Co11cil. Ida Germa11ia(742) c. 2 Rhemense (639) Na11nte11se(656) . Valguns preccitua-.sc qu~
os fieis communguem tres vezes no anno, isto e,
no tempo da Paschoa, Pentecostes e Chrisma.
· !'l'inguem, portanto, por pouco versado que seja na historia ccclesiastica, pode hoje dizer que lnnocencio fôra o inventor da confissão, ou tambem
o primeiro que dccrct?u a sua. necessidade. Mas
porisso mesmo q11c dizem mu~tos. protestantes e
racinnalistas, que clla fõra pnme1ramente usada
nos mosteiros, e depois introduzida na Egrcja por
Leão Magno (462), allegaremos alguns testemunhos
dos Padres que precederam Leão, para d'elles se
ver que esta praxe fôr~ considerada como. ne~es
saria aos peccadorcs, ainda mesmo nos pnme1ros
scculos.
Primeiro que tudo apresentamos os testemunhos de S. Leão.
Porquanto, 011vindo o Pontífice que alguns sacerdotes leram publicamente os peccados do penitente escriptos cm livrinhos, condemna esta praxe
como uma usurpação illicita, contraria á regra apostolica · ((sendo bastante o indicar só aos sacerdotes
'
. . >l 2 •
naco11fissão
secreta os reatos da consc1cnc1a
Porquanto, posto que seja licito co~fe~sar p~
blicamcnte uns certos pcccados ; todavia isso nao
Cmnbier, p. 151 t ,cg._
Cum rc:ams cons.:1cnt1.irum suilkiat solis sacerdotibus
inJic are co11jessio11e sc:,·retâ •
l

!
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se prescreve de modo nenhum: 11 Pois basta a confissão que é primciramcn te otferecida a Deus; e
tambem ao sacerdote que no..:rescc como supplicante pelos dclictos d_os~ penitentes . Porl)llanto, muitos poderão ser estimulados lÍ penitencia se os peccados do penitente não chegarem aos ouvidos do
povo t .

D' onde se segue que já no tempo de S. Leão
houvera uma dupla confissão sacramental, a publica que· algumas vezes era permittida aos fieis, e
a privada ou auricular, que era preceituada aos
peccadores. Consta que uma e outra vigorara antes de Leão.
(8) No seculo V. S . Agostinho assim folia não
aos monges mas ao povo christáo ~: ((Deveis apressar-vos a fazer esta confissão, irmãos caríssimos,
e deveis fazei-a, não só com os labios mas tambem com o coração e com as obras. 1Vi11g11em se
invergonhe de co1!fessar a sua chaga, poris.Ço que
e/la não pode ser curada sem a confissão,, .
E n'outro Jogar 3, diz que o objccto da confissão, são todos os pcccados que são prohibidos pc- ·
lo Decalogo: <<A terceira acção é a da penitcm:ia
que deve fazer-se por aquelles pcccaJos que o Dccalogo da lei contem»'. E accresccnt<tpouco abaixo, que não deve rcgcitar-sc a penitencia publica,
1_ Sufficit enim ili a confe ssio quae primum l>eo off.:rtur ·
tunc etiam s~cerdoti qui pro d ~licti.s poeniteotium pre.:aror 11cce:
d1t: Tun~ emm plures. a d poentten~l<!fl! pott:runt pro voca ri, ,j popuh aurrbus non publice tur consc1entta confitcnti;; . E p . 1li8 ud
episc. Camp.anire .
2 Ad h.~nc confessionem, Frntres carissirni,, fes tinandum cst,
quae non labus tan!um, sed co rde e.t openbus 1mplca1ur. .\'t!minem v11burs sm1111 p1gt•M confiten, qu1a 1zo11 pote.~t sin(' conf<'.Yliono
smwri. Serm .
de Prenit.
·
l Serm . .>51 .
t
Tertia actio c st pocnitcntire, qure pro ili is pcccaris M1hc:unda cst, quae Iesis Dcc·aloi;us contincc .

1z1

11

i

se, segundo o juizo Jo Bisp?, assim con~· icr: p~r
conseguinte, a confissão privada precedia a penitencia publica .
Do mesmo modo diz S. Jeronymo 1, que se alguem, infeccio1íado pelo diabo c_om '? veneno d?
peccado, c•se calar e n~o fizer pen~ten~ta, nem qw-ter confessar a sua fenda ªº.seu zrmao e mestre,_ o
mestre e o irmão, que teem hn~ua para curar, nao
poderão focilmentc ser-lhe utc1s. Porqua~t~, se o
enfermo se envergonhar de confess~r a tcn~a ao
medico, a medicina não cura aqmllo que 1gnor<:t »'.

.

(b) No -seculo .1 V,

•

S: Am~rosw

•

T-

d!z: ':~ao nos
envergonhemos cs conkssar~os nossos pcc{;ados ao
Senhor ... se queres justificar-te, confessa o teu
cado; pois a confissão vcrecunda desatará o no dos
. crimesn
Elle mesmo refere que ouvira confiss<;>cs ei:n segredo, porque a seu respeito refere Pa11lmo, diacono na Vida d'estc Santo: (c.9) c'Allegrava-sc com os
qu~ estavam alegres, e chorava com os que choravam· e todas as vezes que algucm lhe confessava
as su~s faltas, para receber a penitencia, chorava
de modo que o obrigasse a c~orar ... Porem, ellc,
não fali ava a ui11g11em dos ~nmes que lhe confessavam, ~enão sómente . ao Senhor: perante quem
intercedia» 4 .
3

yec-

ln Ecclcsiast . X, 1 1.
.
.
Tacucrit et mm CHcrit P?e111tc.ntiam, ncc vulnus suum
ratri er magistro )•0 /11('1 it co11.fiteri, mag1steret frater, q.u• l~nguam
fihabent
ad curanllum, facih: e1 prodesse º?º poter~nt S1 emm .e:ubescat xgrotu s vulnus medi.:o confitcn, quod 1gnorat medicina
1
i

non curat
·
· Dommo
·
t
"tra · · ·.Si vi~
J Non erubescamu s fate11
p~cca ~ º.º'
.
'"~tere 1>eccntum tuum; sohet emm cnmmum nex':1s \C1· '"
)· usu·fi car,
·
·
i· II
t
ecunda confessio peccatorum . De Poem!ent. 1v. , cc. 1. fi• .
r
1 Erat et ia m gaudcns cum .1~a~J<:nuhus ct·-~e.ns cum
ent~=
bus, si quidcm q ut•ticscumquc 1lh ahqms, oh pe11.;1p1endam poem
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Quasi no mesmo tempo Pecia110 1, o qual, depois de rcprchendcr os que se não cnvcngonham
de peccar, e .se envergonham de confessar-se, assim os cxhortava: u Rogo-vos, irmãos, ainda mesmo com perigo meu, por aqucllc Senhor a quem
não esl.'.apam as coisas occultas, que deixeis de encobrir a consciencia ferida. Os enfermos prudentes não teem vergonha dos medicas, ainda mesmo
que hajam de cortar e queimar as partes mais occultas
(C) No seculo Ili, Orige11es, foliando Jos varias
meios com que pode obter-se a rcmissiío Jos pcccados, assim falia da confissão sacrumcnt\.ll 3: u Ha
tambem a septirna, posto que dura e laboriosa remissão dos peccados pela penitencia, quando o
peccador Java com lagrimas o seu leito, e as s<.ms
lagrimas são o seu pão de dia e de noite, e quando se não invergonha de indicar ao sacerdote do
Senhor o seu peccado e procurar a medicina» . ..
N'outro logar 4 escreve a respeito da confissão privada, que precede a penitencia publica: uOlha somente com mais cuidado para aquclle a quem deves confessar o teu peccado ... Se entender e previr, que é tal a tua enfermidade que deve expôr-se

»'.

tenliarn, lapsus suos confess11s esset, ita A.ebat ut et flerc illum compelleret. . . Causas autem criminum quas illi .:onlitchantur, 1111//i
nisi Domino soli, apud quem intercedebat, loq11eb.'1l11r. Patrol. ;\li·
gne, t. XIV, p. 40 .
1 Paraen. ad Poenitent. e . 8 .
2
Rogo vos, fratres, etiam pro periculo meo, per ili um l>ominum, quem occulta non fallunt, desinite vulnernrnm te gere .:on·
scientiam. Prudentes regri medicos non verentur ne in occul!is
quidem corporis partihus etiam secaturos, etiam pcrusturos .
3 Est et septima, l1cet dura et laboriosa per pocnitentiam
remissio peccatorum, quum lavat peccator in lacrymis suis strulum
suum et fiunt ei lacrymae panes die ac nocte, et quum non crubescit Sacerdoti Domini indicare peccatum suum cr quacrere me·
dicinam ... Homil. II in Levit . n . 4 .
t
Horn. 2 in Ps. 37, n . 6.
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e curar-se, quando toda a Egrcja está reunida, e
do que re!:iultará talvez a edificação dos outros,
e ficares mais facilmente curado, deves proceder
com muita deliberação e obrar por conselho d'um
medico muito periton 1. D'onde se vê que já no
tempo de Origines, se fazia di~tincção entre penitencia publica e confissão privada, e que urna e
outra estivera em uso.
A' cerca da confissão sacramental: escreve S.
Cypriano ': ((Confess.e cada um de vós, irmãos dilectissimos, o seu dcltcto, emqu:rnto aquelle que
peccou vive ainda n'este mundo, emquanto pode
admiuir-sc a sua conjissáa, cmquanto é grata perante o Senhor a satisfação e a remissão feita por
sacerdotes» .
Ali J mesmo louva os que, apesar de não terem
commettido externamente a idolatria, «todavia porque pensaram n'isto, isto mesmo confessem com
dôr e simplicidade perante os sacerdotes de Deus)) 4,
D'onde se segue tambem que os pcccados interioriores podem ser materia da confissão privada.
· (()Nem faltam testemunhos do sec. II; porquanto, narra S. lreneo, qu~ umas certas mulheres,
sedusidas pelo mago e herettco Marco, confessaram
tambem os seus peccados interiores 5 : c•Estas, mui·
1 Tantummodo circumspice dil~gcn~ius cui debeas peccntum confiteri ... Si intellcxerit _ct prrev1Jcr1t talen;i e5se languo·
rem tuum qui in conventu totius Eccles1rc exponi debeat et cu•
rari, ex q~o fortassis. ct cc_teri a.•Jific~ri po~erunt e~ t~ ipse facil.e
sanari, multa hoc Jehbcrauonc ct saus perito mediei 1lhus const·
lio procurandurn est.
.
. . .
.
2 Confitcantur singuli qua:so. v~s, fratrcs d1lect1ss1m1 d~h:
1
ctum suum, d'um aJhuc qu1 ~ehqi:•t m srec_ul~ esl, dum adm1tt1
confessio ejus potest, dum sausfacuo et r_em1ss10 facta per sacerdotes apud Domi~um grata cst . De Lnps1s, n. 29
3 De Laps1s, n. 27.
.
.
1
Quoniam tamen de hoc cog1taverunt, hoc 1psum apud sa•
cerdotes Dei dolcnter ct simjJiciter confite~tur. .
> Hre sa:ri~simc comcrs:1e ad Ecclesrnm Dei confessae sunt
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tornado publicas: o que contribuia muito para reparar o escandalo.
Depois da confissão, quer publica, quer privada, empunha-se a penitencia, que muitas vezes era
prolongada, e não só dizia respeito á remissão da
culpa, mas lambem á remissão da pena temporal.
Finalmente, depois de feita a penitencia, os penitentes conciliavam-se solemnemente.
Porem: muitas vezes, esta reconciliação era
precedida da absolvição sacramental, pela qual se
perdoavam os peccados aos penitentes bem dispostos.
Assim G attcsta So\omeno, o qual assim escreve a respeito do presbytcro penitenciaria 1 : ((Aproximando-se d'elle os que tinham peccado; confessavam os seus actos. Porem, elle, segundo os dcliclos de cada qual: indicando cm Jogar de pena o
que era nccessario que cada um fizesse ou satisfizesse, absolvia os que se confessavam com promessa de satisfazer ás penas dos crimes que lhes tinham sido impostas)). Apresenta depois a reconciliação final como pena meramente canonica.
Logo, a confissão, qner publica quer privada,
que antecedia a penitencia publica, era a confissão
verdadeiramente sacramental, pois se fazia em ordem a obter a remissão dos peccados, mediante a
absolvição do sacerdote'·
Posto isto, concluimos com razão. que a confis-

tas vezes convertidas para a Egreja de Deus, se
confessaram, e exterminadas as concupiscencias,
todas se inflamaram no amor de Deus11.
O mesmo auctor depois na Ep. 2 . aos Corinthios (n . 8) o qual, quando mesmo não seja
Clemente Papa, é pelo menos muito antigo, diz:
ccEmquanto estamos n'cstc mundo, foçamos de todo o coração penitencia dos peccaJos que praticamos na carne ... porquanto, depois que snhimos do
mundo, já não podemos mais cm!fessar-nos, nem
fazer penitencia•1.
Tambem se confirma pela Doutrina dos dote
Aposto/os (e. 14), onde se declara que antes da recepção da Eucharistia se devia fazer a confissão.
(C) Tambem se confirma o argumento pela disciplina ·da penitencia publica e solemnc. Todos
concedem que ella já vigorava no seculo segundo,
até mesmo os Protestantes.
E na verdade, antes da penitencia publica, fazia-se a confissão dos peccados. Esta confissão era
muitas vezes feita em segredo, cm presença do
Bispo ou do penitenciaria, o qual decidia, se era
ou não conveniente que se fizesse a confissão publica, como consta dos testemunhos de S . Agostinho e Origines, acima referidos e de muitos ou·
tros.
Não negamos tembem que alguns peccadorcs
confessaram espontaneamente os seus peccados no
fôro externo, principalmente quando se tinham

t
Ad quem ac.::edcotes ii qui JeJ;querant) a::cus suos confitebaotur. Jlle vero pro cujusque delicto, qt..1id aut facere singulos,
aut luere oporteret, poenae loco indicens, absolveb.1t confitentes,
a seipsis poenas cr1minum exacturos. So1om . liv. VII, e. 16.
2
Sohre a penitencia publica vê muitas coisas em MoriJ111m, ob. cit. liv. Ili t: sei;1.; Petavium, Opera, t. 8, p. 177-453 ed .
Vivês ; Fu11k, BussJisciplin apud lVeltrer Kirchenlexicon, t. II, p.
1.S6i e seg., traduzido em francez por l'acandard, 1. e r. abril

et secundum co~pus extei:'11i~atas se ab eo v~lut c11pidi11e ct in·
fiam matas valde. 11Ium se ~1lex1sse. C. Hreres. hv. r, e . 13, n. 5.
. t
Quamdrn sumus m h?c n~uodo, peccatorum qua: in carnu
gess1_mus, ex tolo corde pu:mtentiam agamus . . . postquam t:nim u
~umlo exivimus, non amplius possumus ibi co11ji1eri aut p<cnitcn·
t1am agere .

1898, p. 195 e seg.
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são sacramental não é invenção humana, mas já
vigorava nos primeiros scculos e dimana dos mesmos Apostolos e do seu divino Mestre, segundo
aqucllas palavras de S. Agostinho 1 : • Aquillo que
toda a Egreja segue, nem foi instituído pelos Concilios, mas sempre se manteve, crê-se com todo o
fundamento que só foi transmittido por aLKtoridade Apostolica >1.
Confessamos, na verdade, que ha poucos testemunhos sobre a confissão secreta nos primeiros
seculos da Egrcja. E nem isto é para adminir Porquanto, não havia n'aquellc tempo preceito nenhum ecclesiastico da confissão annual ; por outro
lado o preceito divino era vago e indeterminado
quanto ao tempo, e não ligava senão aquellcs que
tinham a consciencia de pcccado mortal.
E, na verdade, como dissemos acima, n'aquclles tempos, não eram tidos como peccados mortaes muitos peccados que hoje são conhecidos como taes.
Porisso, muitos fieis que se achavam immuncs
de peccado grave, não se aproximavam do sacramento da Penitencia. Porem, entre os pcccadorcs,
havia, na verdade, alguns que estJvam persuadidos
que de maneira nenhuma eram obrigados a recorrer logo á confissão. D'aqui resultou serem as confissões muito raras e raras vezes os Padres foliavam n'cllas. Porquanto, n'estc ponto, como cm outros, deve reconhecer-se progresso, quer quanto t\
praxe ou disciplina, quer tambem 'q uanto á mesma doutrina, cmquanto que os principios gcracs
contidos no Evangelho, só pelo decurso do tempo,
Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum,
sed semper rctentum est, nonnisi auctoritate apostolid\ tra<litum
rectissime crc,Jitur. Contra Donat. livr. IV, e. :q.
t
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e successivamente, foram plenamente entendidos
e expostos t, como dissemos no Tract. da Fé, n.º
84 e seg.
7 I. A este argumento poucas coiso.s oppõem; na
verdade, os Protestantes :
(a) .Muitos Padres ensinam, dizem, que basta somente confessar os pcccados a Deus.
Resp. Estas palavras, considerado quer o contexto,
quer os Jogares parallelos, significam que os peccados
se devem confessar ao Sacerdote, como ministro de
Deus, e porisso mesmo ao proprio Deus, que o sacerdote representa. Assim, v. gr., A1111stacio Sinaita, (59q)
diz : «Confessa os teus peccados a Cliristo por meio
do sacerdote o. Por esta razão tambem no libello penitencial que se attribue a Joãu Jejuador, patriarcha de
Constantinopla (S9,), o sacerdote 'falia assim para o penitente : «Filho espiritual, eu não recebo a tua confissão
primaria e principalmente, nem sou eu que te concedo
a absolvição, mas é pelo meu ministerio que Deus recebe a confissão dos teus pcccados». j E assim, no texto
referido acima, ouvimos a S. Amb,·osro, que diz: 1não nos
envergonhemos de coufessa,. os nossos peccados ao Senhon, mas chama ao mesmo tempo aquella confissão
ve1·ec1mda. E, na verdade, seria difficil que fosse verecunda se se fizera somente a Deus e não ao sacerdote.
Mas o que é mais, narra-se na sua vida escripta por
Paulino (n. 3~), que elle, todas as vezes que algu~m lhe
confessava as suas quedas, chorava de tal maneira que
obrigava o peccador a derramar lagrimas : ora isto mos·
tra evidentemente que a co11fissão de que se tractJ, fôra feita a Deus, sim, mas pelo ministerio do sacerdote.
(b) Socratcs (H. E. 1. V, 1q) e So:{ome110 (H. E. 1.
\'II, c. 1G) referem que o Bispo Nectario, no sec. IV,
abolira o officio de presbytcro penitenciario, por occasião d'uma confissão em que se manifestara um peccado grave d'um diacono, e que porisso mesmo abrogara

·

• Isto mesmo expõe-no claramente Vacant, La Confession,
ap. Rev11edu C.lergi (rançais, m:iio 18~l1, p. 426 e seg.
l
Spiritualis tiTi, CFIO confessionem tua m prima rio et praecipue non recipio, nec tibi absol1:1tionem co.n~edo, sed per me
Deus peccatorum tuorum confess1onem susc1ptt.
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a propria ~on~ssã~: d_'o~d~ se. ~ollige :nanifestamente
que ella l'ao e de mst1tu1çao d1vma mas ccclesiastica.
Resp. _Consta, primeiro que tudo, d' esta historia que
a confiss~o Ct.'ffi certeza es~1vcra ~m uso no quarto seculo e ate mesn~o no terceiro, pots o mesmo Socrates
r~f~re que o presby!ero penitenciaria tinha sido já inst1tu1do no seculo prece..!ente. Mas sem fundamento se
~ollige d'ahi, que fôra abrog~do o uso da confissão; por
isso que só foi abrogado aquillo ~uc
causara escanda1
lo,_ isto é, a manifestação publica dos dclictos occultos .
E t:sto m1::smo se confit ma pelo contexto, pvrque o bispo de.cret?u que cada um, a seu arbítrio e segundo a
consc1enc1a da sua alma, se apresentasse á communhão
dos s~cra~entos,. isto é, que não fosse mais obrigado
á_ p~mteneta publica antes de receber a sagrada Euchar1st1a.
(e) Ensinam alguns Padres que, alem da confissão
ha muitos ~eios ~r onde podem perdoar-se os pecca~
dos, como e a esmola, o perdão das injurias etc. · logo a confissão não é necessaria.
'
Resp.: ~· verdade q~e ha outros meios por onde po·
de conseguir-se o perdao dos peccados media/a e i11direcl~me1~te, emquanto preparam para o sacramento da
Pemtenc1a, ou completam o seu effeito, perdoando ns
pe!1as temporaes; por~m. d' aqui não se segue, de m .1·
ne1ra nenhuma, que nao e necessario o mesmo sacramento, e affirmando por outro lado distinctamentc a
sua necessidade, nada pode d'ahi oppôr-se contra a nos·
sa these.

72. (C) Ra{áo de coHven.
Estabelecida a instituição divina da l.'.onfissúo,
pode mostrar-se a sua conveniencia:
. (1) Da parte de Deus: porquanto, o pcccado
mclue o acto de soberba e de desobediencia que de·
ve reparar-se; mas de nenhum modo po1lc melhor
reparar-se do que pela confissão sincera dos pcccados ; porquanto, aquelle que tinha dito equivalentemente non serviam, pela confissão se submellc
a Deus, dizendo pequei, e meditando nos seus delictos, na amargura da sua alma, e manifestando-os·

candida e humildemente ao ministro de Deus, doma a soberba e compensa, quanto pode, a otfensa
feita a Deus, não despresarás um coração contricto e humilhad( >• 1 •
(b) Da parte do homem : A confissão dú ás almas pa\ e segurança; um dos principaes bens que,
podemos gosar, é, com effcito, a paz da alma; mas
o peccador difficilmcntc pode encontrar paz e segurança · d' alma a não ser na confissão sacramental.
Porquanto, apesar de se exforçar por conceber
dôr dos seus pcccados e por clles satisfazer, não
sabe todavia se é digno de amor ou odio, porque
uinguem é juiz.. cm causa propria; pelo contrario, se
manifesta os seus pcccados graves ao ministro Je
Deus, por meio d'uma confissão humilde, este pode julgar a respeito d'elles, as~im como das disposições do penitente e da equidade da satisfação já
dada ou que tem a dar, e assim desapparecem as
angustias d' alma e os r'!morsos da consciencia '.
Do mesmo modo, a confissão affasta dos peccados; porquanto, se toda a terra está coberta de desolação, é porque não ha ninguem que reflicta nas
grandes verdades, que discuta frequentes vezes a
sua conscicncia, afim de confessar todos os peccados que commcttcu, um tal perigo desvanece-se;
porquanto, perscrutando a consciencia, vê as occasiões de peccar e evita-as; aprende os meios de
vencer as tentações. Alem d'isto, a obrigação Je.
Cor contritum et hum iliaturn, Deus, non despi.:ics .
Isto mesmo confessam -no ingenuamente n1ío poucos Protestantes, v. gr. 1~· . Nal'ille (~pud de Baudry, La Religion du Co:ur,
p. 84 e seg.) : «Quis enim peccator cupiditatis oculos ad tribunal
prenitentire non convcrtit ? Quis non concupivit, in amaritudine
animae suae ct incertitudinc Jivinae rcmissionis ex ore ejus qui
Christi :iuctoritatis particcps e,st, hacc \'erba audire : Vade in pa·
.::e, rem1s~a sunt pc.:cata tua» r
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manifestar todas as coisas, ainda as mais occultas torna-o mais vigilante, de maneira que não ha
'
. .
nenhum meio mais efficaz para reprimir os peccadores do que a confissão sacramental.
Tambem a confissão estimula ·maximamente
á pratica das virtudes: po~q_nant~, send? fracos. e
.inconstantes, temos prec1sao d um amigo e gma
na vida espiritual : « Fluctuamos entre varios ~on
selhos, diz Seneca (Ep. 52); nada queremos hv~e
mcntc, nada absolutamente, nada sempre. Nmiruem por si tem valor bastante para emergir; é
~ecessario que algucm estenda a mão e nos tire
para fóra; não carecemos somente de guia, mas de
auxiliador, e por ássim dizer de coactorn 1.
Porem ' encontramos na confissão sacramental
.
um amigo fidelissimo, ao qual, soh seg11!0 de segredo inviolavel, podemos manifesta; os d~licto~,
as enfermidades e as feridos do coraçao; g111a espiritual que nos ensinará os caminhos do Senhor,
mostrando-nos o que devemos evitar e o que devemos fazer, não d'um modo geral como se faz na
prégação, mas cl'um modo especial, accommodado
ás nossas enfermidades, segundo aquellas palavras:
uLcvanta-te e entra na cidade, e alli se te dirú o que
é preciso que faças» 2 ; auxiliador ~uc ardcnd<! cm
zelo de Deus, como que nos obnga a cxpelhr os
vícios e a cultivar as virtudes.
Porisso, diz Leibnil\ 3 : «Não pode negar-se que
·tudo isto é digno da sabedoria divina; e entre: as
.

1 Fluctuamus inter ,·aria consilia, inquit S1'11era iF.p. 52);
nihil libere volumus, nihil absolute, nihil semper. Nemo per se satis valet ut emergat; oportet manum. aliqui~ porrigat, ali~uis _eJucat ..• Non duce tantum ~ 1 ius est, sed adiutorc et ut 1tu J1cam
coactore.
2 Surge, et ingredere civitatem, et. ihi dicctur li1 1i qui,I te
oporteat facere. Act. IX, i . ...
3 ~ystcmíl thcol. 1 Paris1ts, 181~, r· 2í0 ·

outras coisas preclaras e louvaveis que se encontrai:n na religião christã, foi esta instituição o que
m~1s causou admiração aos Chinezes e Japonezes;
porquanto, a muitos aterra a necessidade de confessar os peccados, principalmente aquelles que
ainda se não endureceram, e aos lapsos dá grande consolação, de modo que tenho para mim que
um confessor piedoso, grave e prudente, é um
grande orgão de Deus para a salvação das almas, porque o seu conselho é muito proveitoso
para governar os uffccto.:;, para not3r os vicias, para evita·r as occasiócs_dos pcccados, frnra restituir
o roubado ... para illucidar as duvidas, para levantar o espirita atflicto, finalmente, para tirar todos
os males ou mitigai-os; e como nas coisas humanas não ha nada mais cxccllcnte do que um amigo
fid, quanto mais o é aquclle que é obrigado a guardar fidelidade e dar o seu auxilio com a propr.ia religião inviolavcl do divino sacramenton 1 P
1 }otum autcm hoc institutum divinà sapientiâ di~num esse negari non potest, et si quid aliu<l, hoc certe in .:hristtanà relig10ne pra~cl~rum et laudabile ~ss quod ct Sinenses. ac Japonenses
s~nt admtr.iu: nam et. a peccaus muitos <leterrct confitcndi necessitas, eo_s max1me qut nondum obdur.iti sunt, et lapsis magnam
consolauoncn~ praestat, ut ade.o putem pium, grnvem et prudentem confessarium magnum Det organum esse ad animarum salutem; prodcst _enim consilium cjus ad regcndos atfectus, ad animadvertenJa vttta, ad vttandas peccatorum occasiones, ad restitue:idum ablatum : . . aJ . dubia eximenda, ad erigendam mentem
affhctam,_ ad <;>mnia <lc111quc mula aut tollenda aut mitigánda; et
cun~ fiJeh a011~0 v1x qu1dquam in rcbus humanis praestantius reper1atu~, quanu est, cnm ipsa sacramcnti divini im•iolabili religio~e, a.d fidcm scn·a~dam opemque fcrendam astringi . -:'llem outra
e a linguagem de nao roucos Anglicilnos d'hoje, H. P. Liddon, como consta das suas epistolas :
« Christ Cl111rcl1, Oxt'orJ, march 1883. -Curissimo X . , Desde
o anno 1847, sempre que tive precisão, aproveitei-me do confessor, e nunca n:e cnvcq4onhci d"isso. Parece que nã'l ha nada mel~or para conlonar <1 ;dm<J; e a absolvição, que se segue á confissao, e a forma do pod<!r de absolver mais dirccta e authentica, do
que ~q_ucllas forma~ mais univcrsacs que se empregam no offkio
C)UO!!J1;ino e na admmistrac;ão da Euçn;;iristia. Tambem cxperi-
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(C) Da parte da sociedade: porque a sociedade
sem a observancia das leis, diffü:ilmente pode manter-se com segurança; mas a confissão é um grande
auxilio para se observarem as leis; porquanto, b
confessor prudente cbriga a observar as leis diYinas e humanas, ordena rcctamentc a sociedade
domestica, que é o fundamento da sociedade civil, harmonisa as demandas e as discordias, reconcilia os inimigos, procura a restituição dos bens
roubados, previne e repara os cscnndalos; e até
mesmo u confissão promove maximamente a cgualdade de que a nossa epoca se vangloria, affoctando
a lei da confissão, tanto aos reis e presidentes, como aos subditos, tanto aos nobres como aos ricos,
assim como aos pobres, e nem no sagrado tribunal se faz differença nenhuma entre os penitentes
de diversa condição 1•
·
73. Objectam, na verdade, os adversarias que a con·
fissão sacramental dá azo a muitos 1busos, e é muitas

dos a denunciarem o confessor, sabiamente providenciou para que se não mul~iplique~ taes abusos.
Porem, os pequenos inconvenientes que algumas
vezes nascem da fragilidade ou perversidade dos homens, não podem ser razão sufficientes para se destruir
a instituição, que por outro lado confere ta~tos e tamanhos beneficias, quer aos homens em particular, quer
á propria sociedade.
.
Porquanto, se as cmsas de que os homens abusan:,
devessem logo ser eliminadas, que coisa permaneceria
de pé na sociedade civil ou ecclesiastica ?
·

vezes preiudicial tanto aos penitentes como aos ministros.
Resp. Concedemos que algumas vezes,pt?r ttccide11s,
podem introdusir-se abusos n'esta pratica, mas raras
v~zes; porque a ~greja excommungando, quer os s<:>llic1tantes ad lmpia quer o que absolvem o cumphce,
em peccado torpe, e obrigando os que foram sollicitamentei, pelo que me diz respeito, que a doutrina do Bispo llutlcr
relativamente a seguir a via mais segura, sobre o modo de pro.:cd~r, confirma clar:is:im~l'.'ente .esta praxe ... ? ~inis~ro terreno, 4uc
dispensa a absolv1çao, e mduh1tavelmente finito e 1mpcrfcito cmquanto que o nosso Summo Sacerdote celeste é intinitamcn1'c intelligente e bom. Comtudo, este ministro. por força da missão recebida de Christo, vem em nosso auxilio, para que ..:om wdo o cxforco do nosso coração e da nossa alma, nos arrependamos dos
nos"sos peccados se quizermos, e isto sú difficilmentc o cumpririamos com as nossas proprias forças•.
l
A utilidade social da confissão re.:onheccram-na os proprios ln~redulos e P~otestantes; assim Vol1'1i!e, Diction . philos .,
art. catech. Ju Cure; protestans ·auctor opcris Lei/as o( .4ttiws
)ett. 5 th.
·
'

II L Da satisfação

1

74. Satisfa~ão (.rnlis, Jacere), se se altende á
etymologia, é um acto pelo qual alguem faz tanto
qÚanto é bastante para aplacar o irado.
Porem, a satisfação, cmquanto é parte do sacramento, define-se: Tolerancia volm1taria da pena imposta pelo confessor para com.pensar a injuria
feita a Deus, redimir a pena temporal. ordinaria~menlt' devida, mesmo depois de perdoado o peccado. 2
Ha dois erros principacs sobre este ponto :
(8) Os protestantes negam commummente a necessidade d'csta satisfação, já porque o peccado não
pode ser perdoado por Deus, sem que simultaneamente se faça remissão plena da pena devida ao
peccndo, jú porque (Om as nossas satisfações, se
julgassem ne(cssarias, se irrogaria injuria á satisfação que Jesus Christo deu por nós. Esta difficul1
5. Thom . Suppl. q . 1'! e seµ:; Suare;. disp.XXXVII -VHI;
Bellormi11us, 1. IV,.:. 1 e ~e~ . ; Afnrmus, 1. Ili e seg . ; S.1lma11t1c.
di>p. X-XI; Dro11ir1, q. XI; Billuart, disp. IX; de A11gusti11is, th .
21; Palmieri, th. ~\ti.40; H1wter, n. 612 e seg.; Egger, n. 584 e
seg.
.
.
.
· ·
·
d
2
Voluntaria tolcratlo pocnae a confessano 1mpos1tae, a
compen sandarn injuriam Oco ilfotam, redimcn.da~que ~oenam
temporal<:m, ctiam post rcm1ssum pcccatum ordmane debitam.
fneologia Do 0matiça-Vol. í·º
~)
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dadc já nós a resolvemos quando tractúmos no
Trai. do Verb Encarnado (n. 206).
(b) Pelo contrario, .os Ja11sCJiist~s affirmam q~e
não devem ser absolvidos os penitentes sem primeiramente fazerem a penitencia que lhes foi imposta.
.
7 ~ These 1. ª: )fem sempre :J>eus perdoa s1mu /tone;mente toda t1 pena, mas, tirada a culpa e a
pena eterna pela absolvição do sacerdote, resfa a
maior parte das ve~es salisfa~er a pena tempo-

ral. E' de fé segundo o Trid. (scss . XI V, can. 12) :
11Sc algncm' disser que toda a pena, é perdoada P.ºr
Deus simultaneamente com a culpa_ e que. a sat~s
·•a
mais .sena
,, ç·ão dos penitentes não é outra c01sa
~h .
fi o
a fé, pela qual _apprehendem que C nsto salls zera por eJles, seia anathema» t •

7 6. (A) Escript.

.

A these demonstra-se luc1damente, quer pelos
factos, quer pelas palavras.
. .
(1) Que Adão se arrepender~ e fôra restlll.n~o
ao estado de graça, nol-o ensina a Sabedoria ;
mas teve a satisfazer penas tcmporaes: (<Porque
ouviste a voz da tua mulher ... d'ella ~omer.ís o
pão no meio dos tra.balhos em todos os dias Ja t Ué.~
,·ida ... comerás o pão com o suor do teu rosto, ate
que voltes para a :erra>i .ª .
.~
Moysés e Aarao obtiveram de ~eus pcrd,10.do
peccado da incredulidade, e todavrn, cm casug.o
do seu peccado. não entraram na terra promctt11 Si quis dix~rit totam poenam . sim~I cum -:ulp:I rcmitti
Deo satisfactionemque poemtentrnm . nnn ~ss~ nliam
apprehendunt Christum pro eis sallslc..:issc:, J\.

~~C-::J:iefidem,

s.

2
l

quâ

Sap . X,

12.

.

.

Qui audisti vocem uxoris ture . . . m labon~u s ..:omedc s ex
eã cunctis diebus \'itae 1uac . . . in sudorc vultus tu1 vcs..:cns pan.:,
donec revertaris in terram.
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da. •E disse o Senhor a .\foysés e a Aarão: porque não crestes na minha palavra ... não introdusireis estes povos na terra que lhes darei» 1.
David alcançou perdão do adulterio e do homicidio, quando disse: pequei contra o Senhor;
mas todavia teve que soffrer uma gravíssima pena
temporal : <<O Senhor perdoou tambem o teu peccado; não morrerás; todavia porque fizeste blasphemar os inimigos do Senhor, por cau sa d 'isto,
o filho que te nasceu morrerá» !.
E~tas penas, na verdade, não só foram infligidas para emenda, como o querem os Protestantes,
mas tambem para castigo do peccado, como se vê
do contexto, e pdo facto de não só os adultos mas
lambem os infantes morrerem em castigo do peccado.
(b) Nem com menos clareza Deus manifestou
com palavras a sua vontade: «Agora, portanto,
diz o Senhor, convertei-vos para mim de todo o
vosso corat.-·áo, 110 jejum, nas lagrimas e 110 pran3
to• ; urcdime os teus peccados com esmolas, e as
tuas iniquidadl!s com as misericordias dos pobres)) 4;
•Fazei, portanto, fructos dignos de penitencia >>s.
Dizem tambem respeito para aqui os textos que
foram citados n'outro logar (De Verh. Eizcanz.
n. 206), onde se demonstra que nós não podemos
1 Di:-.itquc Dominus aJ Moyscn ct Aaron ; quia non credidistis mihi .. . non introdu ceti s hos populos in terram ;iuam dabo
ei s. Num . XX, 1 :.!.
1
Dominus quoquc tran stulit peccatum tuum ; non morieris·
~·erumtam e n quoniam hl~sph c mare fec~sti inimicos .Domini, prop:
ter verbum hoc fili'..ls qu1 nat1Js est t101 morte morretur. li Reg.
XII, 13-14 .
3 Nunc ergo, Jicit Dominus, convertimini ad me in toto
corde vestro . i11 j".f1111io, l'f i11 Jli;ct11 et in pla'!c!u .. Joel, lf, 12 .
i
Pe..:cata tua clccmosyms redim e, et miqunates tuas misericor,l iis pat1pernm . Dan. l\'1 :.!4.
.
.
" f aci te ergo fructus dignos r~mtenu~ . Luc . llI, 8 .
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salvar-nos sem levarmos a nossa Guz, sem sotfrermos com Chri sto, e sem l.'.ompletarmos na nossa
carne quae desuni passio11um Christi; porquanto,
d'estes e outros testemunhos semelhantes se collige que o Senhor não satisfizera de tal modo por
nós, que nos livrasse da obriga~áo de ~atisfazer;
mas para que com Elle podcssemos mais cfficazmen te expiar os pcccados.
77 . (8) Tradic.
(8) Que os Padres unanimemente ensinaram a
necessidade de uma tal penitencia, veem-se obrigados a confessai-o os proprios Protestantes; assim, Cheme11icio diz 1 : «Eu não ignoro que algumas
vezes os antigos recommendaram largmrn:nk, e com
palavras de grandíssimo louvor, a disciplina canonica, de maneira que o que Tertuliano diz que com
as satisfações se expiam os peccados, L)rpriano diz
que com ellas se redimem, lavam e curam os pcccados, e se aplaca o juiz; Ambrosio, que com cllas
se recompensam as penas do inferno ; Agostilllto,
que com ellas Deus se torna propicio com rclal,'.iio
aos peccados passados».
(D) A mesma coisa con sta dos canones pcnitenciaes, onde se infligem penas gravissimas aos penitentes; v. gr. ((aquclle que se atfastar Lia fC catholica, fará(penitencia por 1 o annos; aqucllc que consultar os magos, fará penitencia por cinco annos ;
aquelle que scientemente perjurar, jcjuarü quarenta dias a pão e agua e fará penitencia pelos sete
annos seguinti!Sj aquelle que fizer alguma obra serl
Nec vera ne scius sum veteres al'quando nirnis larf;ilcr e t
verbis nimium magnificis disciplinam canoni cam cmnrncn<larc, ut
quod Tertullianus , dicit satisfactionibus illis pccca ta cxpiari, (;'y.
prianus illis dicit pc.::c nta redimi, ablui sanari ct jmliccm plac·ai-i:
Ambrosills , pa!nas gchcnnre illis comrcnsa: i ; Aug11sti1111s , Dcum
illis de peccatis pr~tçriti s propitia ri . Exam. C. rridcnt . p. 4 .
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vil cm_ domingo ou dia de festa, fará penitencia por
trcs ?ias a pão e agua ; porem se algllem fallar na
egreia cmquanto se celebram os officios divinos
fa_rá pe~1itcm: ia i:or dez dias a pão e cgua ; se u~
leigo dissoluto tiver relações com uma dissoluta
fará penitencia por trcs annos » 1 etc.
'
78. (C) Raz.ão de conveniencia.
(a) D_a parte de De~1s: Porquanto, Deus que é
o .offend1do pelo i~cccado, não é somente pessoa
pnvada, mas o legislador e o governador de toda
a sociedade humana; mas é decente que Deus como p~ssoa privada, perdoe a offcnsa que lhe é f~ita;
m_as e tambem ao mesmo tempo decente que o legzslador não pe_r~ioe os seus d~lictos sem impôr
p~na temporal, Jª para que d'alh em diante o pemtente observe melhor as leis, já para que os outros se afastem do mal, e assim se promova o bem
d~ sociedade; já finalmente para se salvarem os dir~ltos não só da miscricordia mas tambcm dá justiça, quanto poder ser.
fb) Da parte do penitente, porisso que, como diz
o ~ rzd. (scss. ?CIV, e. 8) : «Estas penas satisfactonas sem duvida que apartam summamcnte do
pcccado, e como um c~rto freio reprimem os penitentes, e os fazem mais acautelados, e vigilantes
para o futuro: tambcm curam as rcliquias dos peccados e com os actos contrarias das virtudes ar1
. Qui a fiJ c catholi cà dt!sciverit, pccnitentiam aget anni s
10_; qu1 m_agos c'?nsulue~it, i_n pCX!nitentiii erit annos 5 ; quicumqu~
sc1en_s pe)cra.v e r~t, 40 d1e s m pune et aquâ et 7 sequentes annos
poen!teat; qu1 allquod opl!s s ~n·ile dic Dominico, festove fecerit
poenitenuam aget t~e s d1~s tn pane et aquã; si quis in Ecclesiâ
con~abul_etu_r, n1m d1vma fiui:it, poenitens erit dies 10 in pane ct
nqua; s1 la1cus solutus c_u m lemtn <t sol~tâ concubuerit, poenitens
cnt anno.s tres ate. ;\.~orrnus, de Poennent., Appendix, Codicum
manuscnptornm rocmtcnt. etc.; Re11a11dot, Perr,étuité de la Foi
ed . lvl1g11e, Vú l. Ili, p . 8 .~7 e scg .; n,·oui11, q . \. e , 2 , ~ 3.
'
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rancam os habitos vidosos, que adquiriram vivendo mal))'·
Se, pelo contrario, os peccados fossem perdoados sem satisfação alguma, seriam considerados
como leves, e pela propria facilidade de conseguir
o perdão, muitos seriam de novo provocndos a
peccar.
Nem se diga que pelo baptismo se tira toda a
pena junctamcnte com a culpa; pon.iuanto, não é
egual a condição dos que são rcgcnerndos pelo baptismo e dos que se reconciliam com Deus pt•la penitencia; os primeiros peccaram por ignorancia antes do baptismo, ou ao menos não com tanta malicia; os segundos, que uma vez livres Ja escravidão do peccado e do dcmonio, receberam a graça
e os dons do Espirita, viciaram scicntemcnte o templo de Deus e contristaram o Espírito Santo, e por
isso mesmo não merecem que se lhes dispense o
perdão com tanta facilidade, como argumenta o
Tridenl. l. e .
79 ·· These 2. ª: Os penlfel}fes que feem vofo d•
satlsfazer, .Pº~em ser absolvldos antes de cu,,,prirem a co11/issào sacramel}fa/.
E' certo contra os Jansenistas.
(AJ Pela praxe da EgreJa: Pois consta que já
nos primeiros seculos, ao menos cm muitos casos,
se dava a absolvição antes de se cumprir a satisfação:
(1) em perigo de morte ; pois escreve Jmiocencio 1 a Decencio (c. 7): ccSe- alguem cahir enfermo
e o seu estado fôr desesperado, deve perdoar-se-lhe
1 Procul dubio magnopere a peccato . revocant, et quasi
froe.n<? ql!odam. coercent h;e s~tisfactor!re. poenae, cautiorcsque
et v1g1lan11ores ~n ~1:1turum. roemtente.s effic1unt; medentur quoque
peccatorum rehquus, et v111osos hab1tus male vivendo .:ompnra·
tos1 contrariis virtutum actionibus tollunt .

135

ántes do tempo da paschoa, afim de que não sahia
d'este mundo sem a communháo» •;
(b) quando mja a perseguição; de maneira que
S. Cypriano escreve\!: e Com razão se estendia por
um tempo mais longo a penitencia dos que sentiam
dôr, para acudir no seu passamento aos moribundos.
Porem agora a paz não é necessaria aos enfermos,
mas aos fortes, e a communhão não deve ser dada aos moribundos: mas aos que vivem, afim de
que aquelles que excitamos e exhortamos á peleija, não tiqucm inermrs e nus, mas confortemol-os
com a protecção do corpo e do sangue de Christo n;
(C) quando havia perigo que, demorando-se a
absolvição, os penitentes, differindo-lhes a absolvição, passassem para os herejcs ; porisso diz S.
Cypriano 3 : «<Se rcgcitarmos a penitencia dos que
tem alguma confiança de conscicncia toleravel, logo, com a mulher e filhos, são arrebatados, a convite do diabo, para a heresia e para o schisma.
Por esta razão devemos offereccr o nosso soccorro, e a nossa medicina aos feridos».
Alem d'isso, no C. Ancyr11110 (can. 5) foi detcrmincido, «que os bispos, depois de examinado o
1 Si quis regritudinem i11currerit atque usquc ad desperationcm dcvcnerit, ei estante tl:mp·J s Pascha: rclaxandum, ne de sae·
culo absquc communione discedat .
z Mcrito trahcbatur dolentium poenitentia tcmpore longiore, ut infirmis in exitu subvcnírctur. . At vero nunc non infirmis,
sed fortibus pax necessaria est, nec moríentihus seJ vivent ibus
communio a nobís danda cst, ut quos excitamus et hortamur ad
proelium, non mermcs ct nuoos rehnquamus, sed protectione corporis et sanguinis Christi muniamus. Ep . ad Cornelium, n . 2.
3 Quorum si poenitentiam respuar:nus haben ti um aliquam
fiduciarn tolerabifü conscientiac, statim cum uxore, cum libens . . .
in haeresim vel schisma, Jiaholo invitante, rapiuntur . Quapropter
opem nostram, medeiam nostra m vulneratis exhibere dehemus,
Ep. ad Antonianum, n . 15.
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modo da conversão, tivessem o poder ou de usar
de clemencia, ou de a prorogar por mais tempo» 1.
De tudo isto se collige que, ainda mesmo no
caso de penitencia publica, f<>ra concedida a absolvição antes de ser cumprida a satisfaçfio, e portanto a fortiori quando se tractava de pcccados occultos.
E até muitos estão persuadidos que vigorara
sempre a praxe que inculcou S. Bonifocio no í'onc.
Leplinense (an. 743): n Cuide cada prcshyt~ro, logo depois de recebida a confissfio dos pcn1tcntcs,
de reconciliar a cada um d'clles com a competen·
te oração» ~.
(8) Rat_ão de conve11ie11cia.
Porquanto, Deus perdôa logo aos lp1c estão perfeitamente contrictos, ainda mesmo antes de cumprirem a satisfação; m~s a ~greja
administra~ã.o
do sacramento da Penitencia usa d um poder d1v1no e pode e deve imitar a Deus; ~ogo ~ pod~ ~hs_?l
ver os penitentes antes de cumpnrem a snt1staçao.
80. Corollarios .
(A) Todas e somente as obras boas e pc11aes podem ser satisjactorias.
Porquanto, para que alguma obra seja vcrJadeiramente satisfactoria, é necessario que · repare
a offensa passada e preserve das culpas futuras;
mas assim succede a respeito das boas ohras pcnaes e somente d'ellas; porquanto
(1) compensa~ a offeosa feita a Deus ; porq~1an
to, apesar de coisa nenhuma poder subtrah1r-su
propriamente a Deus, todavia o peccado.r, qua!1to
está da sua parte, subtrahe-lhe alguma c01sa, oflcn-

º?

1 Ut Êpiscopi, modo conversionis exa~ina~o, , po~cstatcm
habeunt vel utendi clementiã, vel plus temporis ad)lctend1.
2
Curret unusquisque presbyter stat_im post acceptam .:on·
fessi onem poenitentium singulos datâ orauone reconc1han.

<lendo a sua magestade; é porisso necessario que,
para reparar uma tal injuria, o pecc~dor .subtráia
alguma coisa para honra de Deus : e portsso ne- 1
ccssario que a obra satisfatoria seja bôa, para ser J
feita em honra de Deus ; e penal, de modo que por 1
este meio subtráia alguma coisa ao peccador. Porem, se fôra boa e não penal, seria, na verdade,
meritoria mas não satisfatoria ;
. (b) tambcm do mesmo modo, a obra penal preserva da culpa futura ; porque não é facil que o
homem torne a commetter peccados de que experimentou pena (S. Thom. Sup. q. 15. a. 1).
Pode, comtudo, accrescentar-se que é difficil
encontrar no estado presente da natureza lapsa,
alguma obra sobrenaturalmente boa que não seja
simultaneamente ardua e penal; porquanto, tendendo nôs espontaneamente para as creaturas e
para as coisas illicitas, todas as vezes que obramos sobrcnaturalmente por Deus, fazemos uma
obra difficil e porisso mesmo penal.
8 1 . (8) Porem, as principaes obras satisjatorias
são a esmola, o jejum e a oração. Porquanto
(8) a satisfação deve ser de tal natureza que
subtrahamos alguma coisa a nós para honra de
Deus ; mas não temos senão trcs bens, isto é, os
bens da alma, os bens do corpo e os bens da fortuna : dos bens da fortuna subtrahimos alguma
coisa por meio da esmola ; dos bens do corpo pelo jejum; dos bens da alma pela oração, pela qual
submettcmos a Deus as nossas faculdades .
(b) Alem d'isso, são tres as raizes d~s pec~ados :
a concupiscencia da carne, a concup1scencia dos
olhos e a soberba da vida•; mas o jejum ordenasc contra a concupiscencia da carne ; a esmola
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contra a concupisccncia dos olhos ; a oração contra a soberba da vida 1 .
Comtudo a estas penas espontaneamente acceitadas, deve accrcsccntar-sc, segundo o 1~ident .
(can. 1 3), as penas infligidas por Deus e pac1e~te
mente toleradas. Porquanto, o Senhor p~rm1tte
muitas vezes que sejamos vexados com varias adversidades, angustias, dôrcs do cor~;o e .alma,. p~r
meio das quacs, soffridas com pac1enc1a, prm~t
palmente cm união ~om a paixão e morte_ de Chnsto, temos opportumdadc ampla d~ sat1stazcr ; e
este genero de penitcnôa é tanto mais ctlkaz quanto maior é a alegria e o amor com que o abraçamos.

devida ao peccado; 3.o- a reviviscencia dos nzeritos,
de que se fallará em separado .

Art. Ili. Dos effeitos do sacramento da
Penitencia

82. O sacramento da Penitencia pode produzir a graça ex opere opera/o : c<.rnsta sufficicntcmente do Tract. dos Sacramenlos. Porem, a graç~
propria d'este sacramento, é a graça _d~ 1·esurre1cáo pela qual os que morreram espmtualmentc,
~ec~peram a vida da graça ; da cura, pel~ qual se
saram, com a sua cooperação, as su~s.fe~1das_; da
reconciliação, pela qual, rel?arada .ª .m1una feita a
Deus, são recebidos na amizade d1vma. A este se
liga o direito de receber as graças acluaes cm tempo opportuno,· pelas quaes o peccad'?r possa satisfazer pelos peccados passados e evitar os futuros.
.
.
Posto isto, o sacramento da Penitencia produz
tres effeitos principaes: r .º a remissão. de todos os
peccados mortaes; 2. º a remissão parcial da pena

----S . Tl1m11 ., q.
1

15, a. 3.

I.

Da remissa.o dos peccados

83. Erraram sobre esta materia:
(a) Os .lefontanistas (no seculo II), que faziam
distincção entre pcccados remissiveis e irremzsszveis, dizendo que os delictos mais graves, commettidos depois do Baptismo, especialmente o adulterio, não podiam ser perdoados ; Tertulia110, no fim
da sua vida, defendeu esta doutrina com grande
escandalo.
(b) Os Novacianos (sec. 11) que, tendo por chefes a NoJJato, presbytero Carthaginez, e Novaciano, anti-papa, ensinaram que a apostasia da fé era
irremissivel. Os Donatistas (no sec. V) que ensinavam que os tradictores dos livros sagrados, não
podiam ser recebidos no seio da Egreja; nem tambem ministrar validamente os sacramentos.
84. Tlzese : ô sacrafT/ento da }'enifencia fem a
força de refT/lffir todos os peccaõos por graves e
17'/uifas ve~es repetidos que sejalT/ '·

E' de jé, segundo o Tridentino (can. 1) : «Se
alguem disser que a Penitencia' na Egreja Catholica não ê verdadeira e propriamente sacramento instituido por Christo Senhor nosso para reconciliar
os fieis com o mesmo Deus, todas as ve-tes que depois do baptismo cahirem cm peccados : seja excommungado ». 2
1
S . T/10111 . :: p. q. 8G, a. 1 ; S11<1re;. disp. VIII ; Drouin, q.
HI, e. 1 ; de A11gusti11is, th. 15; Palmieri, th . 8-9; H11rter, n. 536
e seg ; Etrger. n. ~47 e se~.; Brllot, th. 7.
2
S1 qui~ dixcrit in Catholicâ Ecclesià Poenitentiam non
esse vere et propri c sacramentum, pro fidelibus, q11oties posl Ba·
ptism11m in pcccata labuntur, ipsi Deo reccnciliandis a Christo
Domino nostro institutum, A. S.
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85. (A) EscnpL. Como jü dissemos, as pn\avrns:
Quorum remiseritis peccata ... " são simultaneamente explicativas e determinativas das palavras:« quaecumque ligaveriLis ... quaecumqw: so/l'eritis . . . », emu

quanto que as primeiras dedaram mais explicitamente uma das faculdades, que se inducm nas segundas; mas as palavras uquaecwnquen são universaes, e nem excluem pcccado nenhum, por grave e
muitas vezes repetido que seja .Por outro lado, o proprio termo uquorum» é inJcfiniJo e não cxceptua
nenhum dos homens que estflo sujeitos ao poder da
Egreja. Logo, podem ser absolvidos todos os pcccados de todos os Fieis. Este argumento confirmase pela auctoridade dos Padres. E, na verdade,
Paciano (Ep. 3 a Sympron .), expondo as palavras
acima referidas, diz : cc Quaecumque sofreriLis », não
esceptua absolutamente nada, .quaesquer coisas,
diz, quer grandes, quer pequenas». 1
Com elle está de accordo S. Ambrosio, (De Pc··
nit. l. I, e. 1): «Ü Senhor não exceptua crime nenhum, pois deu o poder para serem perdoados todos os peccados » • ~
Esta doutrina confirma-se tambem por um outro testemunho, o qual apezar de, .direclamente,
não dizer respeito ao sacramento da Penitencia,
mostra todavia com clareza a mente do Senhor;
porquanto, a Pedro que o interrogava: «Senhor,
quantas vezes devo eu perdoar a meu irmão que
peccar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: «Não te digo até sete vezes, mas alé sele 11e-

l

Quaecumque solveritis, inquít, omnino mhil excipil, qua(!-

cumque, inquit, vel magna, vel parva .
~ Dominus enim nullum crimen cxcipit, qlíi p c.:<:11:1 .tunu·

vit omnia.

PENITE~CIA

:res selenla vetes 11 1 . Estas palavras, na opinião de todos, significam que se devem perdoar as offensas

indejinzdamente. E, na verdade, se succede assim
entre os homens, quanto mais perante Deus, que
e \-'ae das miscricordias ?
86. Orpõem-se, todavia, a esta doutrina, os textos
que devemos explicar.
(a) Pois Christo disse: 1ePerdoar-se-ha aos homens
todo o peccado e. blasphcmia} ro.rem: não será perdoada ;i bl:1~ph~m1a contrn o Fspmto Santo»~.
Rcsp. 1--:x:immado o contexto~ o pcccado de que aqui
se tracta, : aquclle pelo qual se attribuem ao diabo as
oL:ras manifestamente. J_ivinas, como são os milagres
feitos parn provar a dmndade Ja missão de (:liristo ~ e
assim, deliberada e pcrtinazmentc, se fecham os olhos
á_ luz da fé: i:racta-se por tanto dos r:hariseus que dizrnm que Chnsto expulsava os demomos em nome de
B~lzcbuth: E, _na verdade, dize-se qué este peccado se
nao pe,.do:.1· nao porque nunca se perdôa, mas porque
aex :_eu nao tem desculpa 111ml111ma, não merece nenhum
perdao, ou, segundo outros , porque é mais dij/icil perdoar-se, não P?r. falta de poder ou vontade cm Deus
ou ncs seus m~nistros, mas porque é difficil que o pecc?dor que pertmazmentc abusou dos m::ios da graça,
~mccr'.1mente se arrep~nda. S. Thom,t~ , (z, 2, q. 14, a.
3) assim o declara optimamente n<is seguintes palavras:
~ Aquellc que pecca por ignorancia ou fraqueza, merece menc:r pena; porem, aquclle que pecca por malicia
cc_na~ nao tem desculpa nenhuma, por onde possa dimmu1r-se -lhc a pena. Trnnbem,,do mesmo modo, aquel1~ que ~lasrhema_va contra o hlho do homem, quando
amda nao t111ha sido revcla_da a sua di_v indade, podia
ter alguma escusa, cm razao da enfermidade da carne
que n elle via e assim merece menor pena.
'
Porem, aquelle que blasphema contra a propria di. . '•lJomint•, quntics pe.:•obit in me frater meus, et dimittam
et t IJsque scplles ~ respondi! Jesus : non dico tibi usque septies
sed usqu e septuagte'.I Sl'pt11·.1. J\1att. X VIII, 2 1 e sei;.
'
. . . i
Omnc 11~· ú· :i111n1 . tl h?a sphemia remittclur hominibu s :
Spmtus autc:i1 hJ ;1s phcm1a 11011 n 'mitlrtur. /lf(ll.' . XII, 31. Cf. Ala(-

donat, 1n h. lo.;.
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vind.Jde, attribuindo ao diabo as obras do Espirito Santo, não tem escusa nenhuma para lhe ser dispensada a
pena• 1•
S .. 1:homaz continua expondo, que o peccado contra
o Espmto Santo, ainda que se diz írrem1ssivcl segundo
a sua ~atureza, emquanto exclue a fé, e porisso aquell~s coisas porque se faz a remissão dos peccados ; assim como a doença se diz incur•vel, segundo a natureza da doença, pela qual se tira aquillo porque a doença eode curar-se. •Mas por isto, diz, não se fecha o
cammho de perdoar e sarar, ü omnipotcncia e miscricordia de pcus, ,em virtud~ da qual ~dgumas vezes se
curam espmtualmcntc quas1 por mi !agre" ~.
Outros, finalmente: com S . .11gosti11/w, (serm. 7 1)
seguem q~e este peccado é a impenítcncia final, que
por maneira nenhuma se perdôa, porque o peccado
mortal, no qual o homem persevera até ü morte, não
pode perdoar-se nem n'esta vida nem na futura. Todavia, esta interpretação, parece ser alheia ao contexto.
.. 87. (b) Instam os adversarios; porquanto, dize se :
e 1mposs1vel que aquelles que uma vez foram illuminados, e saborearam o dom celestial, tornando-se participantes do Espirito Santo, e saborearam a boa palavra
de Deus e as virtudes do seculo futuro e cahíram, de

novo Se.Jam renovados para a peniteucia
Resp.

3.

A9ui tract~·se do~ apo~tatas que depois de terem
recebido o bapt1smo (tllummados), depois de receberem
ª. ~ucharistia e a Confirmação (o dom celestial ... pm·tzctpantes do Espirito Santo) voltavam para o Judais1 Qui enim ex i~norantià \'cl infirmitate pci:cat, minorem
P<?enam merett~r; qu1 autem. ex certâ militià peccat, non hahct
alrquam excusatmnem, unde e1us poena minuatur. Sim ili ter criam
qui blasphemabat in Filium hominis, ejus divinitate nondum rcvclatâ,_ poterat _habere a~iciuam exc~sati?nem propter infirmitatem
carms, 9~ª1!1 m eo ~~p1_c1ebat, et s1c minorem poenam mcn:hatur .
Sed qu1 11:1 1psam d1vm1tatem bla_sphemab11t, opera Spirittls S. diah?lo attribuens, nullam excusauonem habebat, unde ejus pocna
J1mmuel"etur.
2 Per hoc tamen, ait, non praecluditur via remittcn,fi ct scnandt o~Ttn~potenti~ et rnisericordire Dei, per quam aliquando 1alis quas1 m1raculose spiritualitcr sanantur.
a Hebr. VI, 4 seg.
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mo, e se declara que elks não podem renovar-se pelo
baptismo, não se podendo este reiterar.
. Esta interpretação é commum entre os Padres; assim S. Athanasio t: a Nem, diz, é impossível arrepend~r-se; mas é impossivel renovar-nos, conseguindo a penitencia.
Ha comtudo uma grande difterença entre estas palavras.
Porquanto~ aquelle que se arrepende, deixa, na verdade, de pcccar, mas conserva as cicatrizes das feridas.
Porem, aquelle que se baptisa, despiu-se do homem
v~l.ho, ~ renova-se sobrenaturalmcntc pela graça do Espmto Santo».
O mesmo diz S. Clwxsoslomo (hom11. IX, n'este

log. 3).
Porem,_ nlguns poucos outros entendem a r.alavra 1mposs1vel, da grande difficuldade, da impossibilidade moral e não physica, de maneira que o sentido é, que
é muito difticil de acontecer que os apostatas voltem de
novo á verdadeira fé.
. Quasi do mesmo modo podem entender-se as segumte_s palavras: cPorquanto, a nós que peccamos voluntariamente depois de recebermos a noticia da verdade, já nos não resta sac1·!ficio pelos peccados, porem
uma certa :xpectação terrível do juizo, ! ; porquanto:
tambem aqui se tracta dos apostatas, os quaes, emquanto permanecem na apostasia, carecem de sacrificio pelos pcccados, assim como aquellcs que voluntariamente
ficam fóra da Egreja, estão fóra do caminho da salvação. Nem todavia se conclue d'aqui a possibilidade de
voltar cí fé christã onde se offcrece sacrificio pelos peccados.
1 Ncquc, ai~, impossihilc cst po:nitcre, scd impossibile est
obtentl~ P<?!nltenuae nos renovare. Est autem ingens inter haec
d1c~a d1scnmen. Is cnim quem poenitet, peccare quidem desinit

retmet ~amen ~· ulnerum c1catriccs. Qui autem baptizatur, vete~
rem exun hommem, ct rcnovatur supcrne genitus Spiritus gratiâ.
Ep . 4 ad Serap. n. 13.
.
i
Volunt~ric cnim peccmribus nobis post acceptam notiuam \'CrJ1at1s, 1am ''°n rcli1Jq1útur pro peccatis hostia terribilis
autem quuedam cxspcctatio judicii. Hebr. X, 26.
'
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R8. (é) Oppócm-se tam~c~ as palavras de João 1 :
•aquclle .::iue sabe que seu irmao commettcu ~m peccado que não é p:ra, morte, peça, e..dar·se-ha vida ao tal
cujo peccado nao e p:i ra morte . b o seu peccado para
morte: não digo cu que rogue algucm por elle •.
Resp.
Disputam os theologos e ~ommentador~s sobre o
que seja peccado para a morte iulgamos m~1s pro~avel
mente que aqui se tra~ta do pcccado. de mfidd1dade,
pelo qual se nega a d1.vmdade ~e Christo, fall~ndo S.
João em ·todo este capitulo da fc cm Jesus Chnsto. Po1 em o Apostolo não declara que ~ste pcccado é irremissível, mas súmente que o preceito de nrar pelo proximo, não se estende áquclles que se macularam com tal
receado; porque, cm r~ ~ão da enormidade do seu pec5ado, merecem que os fieis os abandonem como pagaos
e publicanos. Por outras. palavra~, estes p~ccc;~dores _ficam privados dos suffrag1os publicos da Egrqa, assim
como hoje em dia ficam os excommungaJo~. Po~em,
se este peccado para a m<?rle _se e~tcndc da 1mpcmtencia final, tem valor a exphcaçao aetma nprcsentada.
8q. (8) Tradic .
.
(a) Pela condemnaç~o dos :Montam~ta s e ,N<~vacia
nos, porquanto, c~mo diz o T~·tde1ll. (Sess. X 1\-, c~p.
I) : «Negando pertmazmente n outro tempo os _Novac1_anos o poder de perdoar os peccados, com mu1~a razao
a Egreja os fulminou e condemnou corno hercics" '·
Na verdade, os Novacianos, não negavam qualquer
poder, mas o P?d~r de perdoar todos os pecc ;~dos, ainda mesmo grav1ss1mos; logo, da sua condcmaçao scguese que nenhum peccado é irremissivcl.
(b) Pelos testemun.hos dos Pad,-cs: _basta rcfc~·ir al guns poucos. Tertuliano antes de cahtr na ~crcs1a dos
Montanistas, escreveu 3 : Jlogo a todos os de/tetos , com1 Qui scit fratrem suum peccare peccatum no~ ad mnrtcm,
petat et dabitur ei vita peccandi non ad mortem · 1:-. st pen-11111111
ad m~rtem, nrin pro illo ~ico, ~t roget quis . ! Joa. "., 1ti.
2 Novatianos, rem1ttend1 potestatem ohm pertinacrtcr nc·
~antes, magnâ ratic.ne E_cclesia Catholica tanquam hacrcth:os cxplosit atqlle condemnav1t .
. .
3
Omuibus ergo de/ictis, seu carne, se~ spr~ltu, Sl'll fncto,
se u voluntate commissis, qui poenam per 1ud1cmm <lcstinavit,
idçm çt veniam per poenitçnliam spopo11dit. De Pocnitcnt . e . 4.

mettidos, quer na carne, quer no espirito, quer de facto, quer por vontade, aquclle que destinou a pena pelo
juizo, esse mesmo destinou tambem o perdão pela penitencia•.
Antes d'elle, já S. Jgnacio .Martyr tinha escripto (PhiJadel. n. 3) : a Deus perdoa por conseguinte a todos o-s
periite11tes, se se convertem para a união com Deus e
para a união com o Bispo• 1•
(e) Pela praxe da Ef(reja, a qual ou sempre ou a
maior parte das vezes perdoou todos os peccados áquelles que estão verdadiramcnte penitentes.
Deve todavia notar-se aqut, que n'algumas egrejas
particulares, principalmente no fim do sec. II e durante o sec. Ili, se negava a absolvição a alguns peccados
mais graves; pois assim o attesta S . Cypi-ia110 (Ep.
52 a Anton. n. 21): ~ 1E, na verdade, alguns Bispos nossos antecessores, entenderam que se não devia dar a
paz aos adulleros, e excluiram inteiramente da penitencia os adulterios•.
.
E', todavia, permittido advertir que, segundo alguns
theoloAOS de primeira ordem, v . gr. Petavio, Sirmorzdo, 1\fartenc e outros, permaneceu por algum tempo
na Egrcja universal, o costume de negar-se a absolvição a alguns pcccados mais graves; todavia, ha outros
que o negam 3 •
•
E' porem certo que um tal uso, se porventura pcrvaleccu por algum tempo, não foi constante, ponsso
que foi reprovado pelos Pontífices Romanos. Assim v.
gr. Celestino I (Ep. 4 ad E pise. Vienn .. n. 3) escreve~: «Sabemos que se nega a penitencia aos moribun1 Om11ib11s igitur poe11ite11tib11s remittil Deus, si se convcrt<1nt ad m:iioncm cum lleo ct ad unionem cum Eriscopo .
? l'.t lJUldcm upud antecessores nastros qu1dam de Episcopis isth1c in pro\'Ínc1â nostrii <landam pacem maechis non puta\•erunt et in totum poenitentiae locu'Il contra n<lulteria clauserunt.
J
De h;ic con1rovcrsià, quam hujus S;-nopsis limi1es late
exponere non pe.rmittunt, le~i possun.t : PPtavius, ln notis ad Epiph . hacr. 5~1; S1rmond11s, H1st . poemt . publ. e. 1 ; l'•fartene, <le
Antiq . Eccl. rit . 1. 1, e . 6, a . 2 ; ltforimrs, 1. X, e . 1 e seg . · ex
adverso a.utem ~,1/mieri, th . 9·. 10; Hu!·ter_. n. 545 e seg .
'
~ _CºE-'.i:tºv1mu~ po~rncent1am . monenubus denegari, nec illorum des1derns annu1, qm oh1tus su1 tempore hoc animae suae cu piunt remedi<:> suhveniri_. f:iorremus, fat~or, tan_tae impietatis aliquern reperm, ut de Dei p1etate desperet . . . .Qu1d hoc, rogo, aliud
Theologia Dogmatica-Vol. 7.•
!Q
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dos e que não se annue aos desejos d' aquelles ql.\e, estando moribundos, desejam este remedio para a sua alma. Tenho horror, confesso-o, aguem assim pratica uma
tal impiedade,, .ª ponto de desesi;.,erar da piedade de
Deus. O que e isto, pergunto, senao acrescentar a morte ao moribundo, e matar a sua alma com a sua crueldade, negando-lhe a absolviçã~, qu: ndo De~s, s~mpre
promptissimo a soccorrer, convidando á penitencia, faz
esta promessa: o peccador no dia em que se converter ;
etc>.
Objecta-se, na verdade, que nos dois primeiros seculos, se negara o per~ão a tr:s. crimes: :í idolatria
ou apostasia ao adu/tcno e lzon11c1dw.
Respo11do que uma tal praxe niío f!ira ~nivcrsa! ;
orq ue João Aposl . sc_gundo o attc~ta /~11seb1~1 ( H . E.
. I c. 17), já velho, foi em ~usca d um certo 1ove~ que
tinha baptisado, o qual s; tmha t~ri:ia_do chefe d uma
quadrilha dt: ladrões e rcs de hom1c1d10, e encontrando-o penitente absolveu-o e commetteu-lhc o ministerio
da Egre}ª· Do mesmo modo S. Jrerzeo refe!e que umas
certas mulheres seduzidas por ~1arco, e res de ndulterio, depois _de.ª~ co~fessar, i:ect;bc~-as ?ª Egreja. Finalmente D1oms10, Bispo de Cormth10, (no sec. li) escreveu que todos os que cahirem n' algu~ crime ou deli eto ainda mesmo na depravação herct1ca, devem ser
benignamente recebidos (Euseb. H. E. 1. l V, e. 2'.{).
Por outro lado, já desde o quarto seClilo se tornou
commum a pratica de absol.ver rodo~ os que se achavam bem dispostos, ao menos cm artigo de morte. Mas
a Egreja, em coisa táo grave, e que diz respeito aos
costumes, não pode errar; logo, peccado nenhum é irrc·
missivel.
go. (C) Ra{. de conv. Era decente que se esta-

r

belecesse um tal remedio para os pcccados, que
libertasse os homens da desesperação e dos males
que d'clla são consequencia ; mas se houvera alguns peccados irremissiveis, cahiriarn fodlmcnte na
est quam morienti morte~ add_ere ejusque animam suâ cr~1delitn·
te, ne a~soluta. es_se possu, occidere 1 cum Deus, ad suhvcn1endum
peratiss1mus,. mvuans ad poe~1tent1am, s1c prom1ttat : Pcccator,
quàcumque d1e .;onyçrS\IS fuent: et.;.
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desesperação todos aquclles gue commettessem
tim d'aquellcs peccados, e tendo perdido toda a
esperança de perdão, se abandonariam a todos os
excessos da libertinagem. Isto mesmo expõe-no eloquentemente S. Agostinho (serm. 352, n. g): ((Se
se fechasse a porta da penitencia, porventÜra não
iria aquelle pcccador multiplicar tanto mais os seus
peccados, quanto mais era maior a sua desesperaç_ão ~e lhe não serem ~?erdoados ? ~ois dizia lá para
s1 _: c1~. qu: eu pcqu:1 e cons~ntl ?º crime, para
mim Jª nao ha perdao, a perntenc1a de nada me
aproveitani, devo condcmnar-me ; e porque não
viverei cu á medida dos meus desejos? Porisso
que nã? c~contro a~li car}dade, ao menos darei aqui
pasto a minha cob11;a. E porque me absterei eu :1
Alli todas as portas me estão fechadas: aqui aquillo que não fizer fü:a perdido ; porque a vida que
se seg11irá alem d'esta não me será dada. Porque
não empregarei eu então a vida presente, dando
satisfação ás minhas concupiscencias, até as satisfazer e d'cllas me saciar1> ? t
9 1. Corollario. Um peccado mortal não pode
ser perda.ado sem o outro. Porquanto
(8) o peccado não se apaga senão pela infusão
da graça habitual ; mas qualquer pcccado mortal
é dircctamentc contrario á graça habitual e excluc-a: logo um pcccado mortal não pode perdoarSi_ clauJcretur aditus pocn!tentiae, nonne ili~ peccator
ad_dcrct pcccat~ (lCCcaus, quant? magis sibi despcl'aDH."crct en·m s1h1: ccce r,ccca_v1: ccce scelus admisi,
iam m1h1 venrne nullu;; est locus, poemtenua mfruct~sa est Jamna~dus sum _; quarc jam non vivo. u_t volo ? Quia ibi non i~venio
cantatem, h1c saltem pascam cup1dnatem. Quare enim me abs·ineam ? lb! mi_hi lo.:us ornais clausus cst: hi.: quidquid non fecero,
perdo, quia v11a, q1111c pos~ ~a .nc fucur11 est, non mihi dabitur.
Quar_e ergo non servio hl>1dm1l:11,1s me1s1 ut eas impleam et satvr~ m t
1

mag~s
~et 1gn_o~c1?

tant?
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se sem o outro ; porquanto, se ficar um só na alma, elle exclue totalmente a graça;
.
(t) o peccado não p~de ser. ver.dadearamente
perdoado sem a verdadetra penitencia, á qual pertence detestar o peccado emquanto é otfensa de
Deus; mas dá-se a ·mesma razão tanto d'um, como dos restantes peccados mortaes, os quaes t_?dos offendem verdadeiramente ª. Deus ; logo. nao
pode qualquer achar-se verdadeiramente penitente d'um só peccado, sem que se arrependa de todos os outros, no caso de pensar n'cllcs. (S. Thom .
3. p. q. 86 a. 3).

n. Da remissão

da pena devida ao pecoado

92. (A) O sacramento da Penitencia perdôa sempre a pena eterna com a culpa. E' certo:
(1) pois ensina o Trident. (sess. VI,. c: 14) q~e

o penitente dep.ois de receber a ~b~olv1çao, e obrigado a satisfazer por esmolas,. ieiuns e orações,
<cnáo pela pena eterna, a qual e perdoada, o.u pelo sacramento ou pelo voto do sacramento 1untamente com a culpa ; mas pela pena temporal, a
qual, como o ensinam as sagradas letras, nem ~o. da se lhes perdôa sempre, como se fai no bapttsmo ...
(a) A razão vê-se do que fica dito ; . porq__uc a
remissão do pcccado mortal se fazycla mfusao Ja
graça habitual ; mas a gra~a. hab1tu.al torna-nos
participantes da n~tureza d1v1.na? amigos de Deus
e seus filhos adopttv.os com d1re1to á eterna bcmaventurança, como o demonstrámos no Tract. da
0
1 Non 'l. 11 idem pro poenâ aeternâ, !lua e vel sa.cramenti vot

»'

una cum culpa remittitur; sed pro poena ~empor~h, quae, ~t . s~
crae liuerae docent 1 non tota semper, ut m Bap11smo fit, d1m1ttltur illis.

Graça (n. 139 e seg.); logo perdôa a pena eterna.
93 (8) O sacramento da Penitencia lambem diminue a pena temporal devida ao peccado, e de dois
modos:
(8) em razão da absolvição, pois, como diz Lugo (Disp. VIII, n. 64), é certo que Deus nunca perdôa o debito da pena eterna e a commuta na pena temporal assim tão prolongada e grave, que não
podesse ser commutada n'outra pena temporal
mais grave e mais prolongada. Logo devemos dar
graças a Oeus, j~~ porque perdoou a pena eterna, já
porque a não commutou n'uma outra pena temporal maior, como justissimamcnte o podia fazer;
e n'este sentido nunca se perdôa a pena eterna
sem que simultaneamente se perdôe alguma coisa
da pena temporal em que podera ser commutada.
(') Em razão çla satisfação, ou da penitencia
imposta pelO sacerdote ; porquanto, segundo o
Trident. (e. 3), a satisfação é uma das tres partes
que pertencem á integridade do sacramento e concorrem para a perfeita e plena remissão dos peccados ; mas a satisfação não concorre directamente para a remissão da culpa, sendo esta perdoada
antes de ser dada a satisfação ; logo concorre para a remissão da pena. E isto fal-o ex opere operato, segundo a sentença commum, que segue que
os tres actos do penitente são materia proxima do
sacramento.
94. (C) O sacramento da Penitencia nem sempre tira toda a pena temporal, como já o provámos;
mas algumas vezes f a\ isto, se a contricção fôr i11tensissima. Porquanto, sendo uma tal pena temporal finita, a contricção pode ser por tal maneira intensa que a eguale e totalmente a perdôe .
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III. Da reviviscencia dos meritos

))(

1

95. Estado da questão. Q~aÍld? alguem s7 justifica pelo sacramento da Perntencia 1 recebe, simultaneamente com a graça habitual, as virtudes infusas que tinha perdido pelo pcccado ; pois dimanando estas virtudes da graça, do mesmo modo
que as propriedades dimanam da csscncia, restituída a graça, restituem-se egualmentc as virtudes,
e, na verdade, tanto mais intensas, quanto é mais
perfeita a disposição do sujeito. Mas ha alem d'isto questão, se porventura revivem os mcritos mortificados pelo pcccado.
Para intelligencia d'isto faremos •ilgumas poucas advertencias.
(1) Chamam-se vivqs as obras que se fazem
em estado de graça, excitando e auxilianJo a graça actual, já porque procedem d'um prinl.'.ipio es·
piritual vivo, já porque merecem a vida eterna.
(•) .l~fortas são as que, não obstante serem hôas
e sobrenaturaes, são feitas em estado de pecrndo
e não são porisso meritorias da vida eterna.
(C) Mortiferas são as que privam o homem da
vida da graça, como são os peccados mortacs.
(G) Mortificadas chamam-se todas aqucllas
obras que, sendo feitas em estado de graça, ficam
impedidas de produzir o seu elfcito cm razão do
peccado mortal subsequente, cmquanto que já não
tem mais valor para nos conduzirem á vida eterna. E, na verdade, a questão versa sobre se os
meritos assim mortificados podem reviver. Commummente os tbeologos respondem affirmativat
S. Thoma;, 3 p. q. 89; Suare;, Opus V, de mcritís mortificatis; Salmautic. de Merito, disp. V; Billuart, diss. Ili, a. 5 ;
Palmieri, th. 19; de Augustinis, p. r, art. 10; Billot, p. y.t· 108.

mente mas controverte-se quanto ao niodo e grau
porque revivem.
96. These : lfemiffloo o peccado pela Penitencia; as obras que aqtfls foram felfas em caridade e
171orllficaDas pelo peccado subsequente, revivem.
E' opinião comrnurn.
(8) Só pela Escriptura não po.de provar-se apo ·
dicticamcnte ; mas somente ap01ando-se na auctoridade dos Padres e dos Theologos . Pois diz S.
Paulo: «Porquanto, Deus não é assim injusto que
se esquece da vossa obra e caridade, que mostrastes cm seu ~fome, os que haveis subministrado o
neccssario aos Santos, e ainda o subrninistraesl) t;
mas, corno argumentam os theologos, aqui tractase das obras feitas cm estado de graça e mortificadas; porquanto, o Apostolo falla aqui aos Hebreus, alguns dos quacs tinham cabido em peccado ; logo, Deus não se esquece das boas obras
d'aquelles que fazem penitencia, mas remunera-as.
O mesmo deduzem os Padres de outro Jogar: e• Será debalde que vós tenhaes padecido tantos trabalhos? se é que todavia foram debalde» s. Porquanto, diz S. Jcronymo commentando este logar: «Todo aq~elle que trabalhou pela fé de Chri~
to e depois cahir cm peccado; assim como se diz
que sotfrera sem motivo as primeiras coisas, quando pecca ; assim náo a_s per~e novamente, se se
converter para a fé antiga».
(1) Tarnbem esta thcse pode colligir-se do Tri-1~-No; ~nim injustus Deus ut obliviscalnr operis veslri et di·
lectionis, quam osten<listis in nomine ipsius, qui ministrastis san •
ctis et ministratis. Hebr . VI, 10.
2
Tanta passi estis sine caus;1, si tamen sine causâ. Galai.
Ill,4.
. .
.
1
Quicumque ~b Chr1.st1 fid.em laboravent et p~stea 1~ ~sus
fuerit in peccatum, s1cut priora s!ne ca~sa Pl:'ss_us fu1sse d1cttut'
dum p eccat, sic rursum non perdu ea, s1 ad pnsunam fidem rever·
tatur.
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dent., pois declara que as boas obras do justo merecem verdadeiramente augmcnto de graça e a
consecução da vida eterna, se todavia morrer na
graça)) (sess. VI, can. 32). E, na verdade, aqui não
se exige, que algucm persevere desde a primeira
justificação até á morte sem intcrrup~ão, mas somente que expire na graça. Logo, se alguem peccar mortalmente e depois se arrepender, os seus
·
meritos revivem .
(C) Persuade-se pela razão. As obras feitas em
caridade se se considerarem scczmdum se, permanecem sempre na acceitação divina, e porisso se
diz que estão somente' mortifkadas, porque pelo
peccado são impedidas de produsir o scu cffeito,
emquanto que aquelle que pecca mortalmente se
torna indigno da vida eterna; mas um tal impedimento tira-se pela penitencia ; logo, as obras que
estavam mortificadas recuperam pela penitencia a
· força de condusir á vida eterna aquclle que as pra·
ticou. (S. Thom. q. 89, a. 5).
Por outro lado, Deus não quer punir p0r alguma pena eterna o peccado perdoado; mas se não
foram restituídos os medtos pJirneiramente adquiridos, perdoada a culpa, o peccado seria punido
com a pcnna eterna. Porquanto a privação da gloria que correspondia a estes meritos, seria verdadeira pena e pena eterna ; logo.
97. Quanto ao modo e grau porque revivem os meritos, é ponto disputado .entre os theologos, e coisa nenhuma pode definir-se com certeza :
~a) A primeira opinião segue, com S. Boaven~1wa (in
4 d1st. XIV p. 2, a. 2. q. 1), que as obras mortificadas
revivem somente no sentido de que se dará a gloria ao
justo que resurge do peccado por um duplo tilulo, a
saber, já por causa dos meritos precedentes, já em razão dos novos adquiridos pela ultima justificação, rr.as
não maior do que aquella que é devida a estes ultirnos,

Haverá comtudo algum premio accidental pelas obras
precedentes, emquanto que os eleitos gosarão da sua
reviviscencia.
Esta opinião é, toda\•ia, regeitada e com t?~º o f~n
damento, pois parece que nega a mesma ~ev1v1scencia;
pois o que importa receber a mesma quantidade de glori& pcf um duplo titulo ?
.
(b) A segunda opinião ensina que todas as obras
mort;ficadas ficam logo immediatamente re~tituidas depois da penitencia, quanto ao me,-ito da 111da eterna :
mas não quanto á quantidade da gr:aça habitual ante_s
havida; quer dizer, que não se restitue a graça. ha~t
tual, antes perdida senão depois da morte, no primeiro
instante da. glorificação.
. .~
_
A razão é porque a graça não se dá na 1ust1ttcaçao
senão segundo a disposição e cooperação de cada. ~m 1;
mas não segundo os meritos primeiramente adqumdos.
Assim os Salmaulicenses (1. c. n. 9)..
(e) Segundo a terceira opinião, que é defendida por
Scoto e Ledesma, os meritos revivem segundo o grau da
disposição presente, de tal maneira que se alguem fü. er
um acto de contricção como cinco, receba dez grau~ de
graça, cinco em razão dos meritos precedentes, e cmco
em razão da disposição actual.
(d) Porem Suan1 (oh . cit. disp. II) s~gue com
muitos auctores modernos, que todos os mentos. antes
adquiridos são logo restituídos ao peccador penitente,
quer quanto ao direito~• gloria, quer quant.1 ü graça. Porquanto, taes meritos, como fica_ dit~, P.erma~ecem sempre na aceitação de Deus, e nao sao 1mped1dos do seu
effeito senão pelo peccado mortal.
Logo, perdoado o peccado, tira·se imf!1ed1atamentc
o impedimento, e nada impede que os meritos passados
consigam logo o seu effeito.
.
Abracemos de boamente esta opinião, como a ma;s
benigna, confessando ao mesmo tempo que a soluçao
1 S . Thomar. q : 89, a. 2, ~ssim e:-:põe_este principio: «F~r
mae quae possunt rec1pere mag1s ~t mmus, m~en~lmtur e~ remlttuntur secundum diversam <l1spos1t1onem sub1ect1 . .. Et in~e est
quod secundum quod motus lihcri arbit_rii in poenite~tià est !ntensior vel remissior, secundum hoc poemtens consequ1tur ma1orem
vel minorem gratiam• .
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d'esta questão, depende somente <la vontade de Deus,
que se nos não manifesta sullicientemente da Escriptura e da Tradição.

ve-se porque no acto do fervor 'essa o apego desordenado ás coisas temporaes. .
.
, (C) Os peccados vemaes do !usto perdoam-se
100

154

Scolio : da remissão do peccado venial

t

98. Até aqui tratámos directamente da remis.ão do
peccado mortal: é conveniente que acrescentemos algumas palavras sobre a remissão dos peccados veoiaes.
(A) O peccado venial não pode perdoar.se sem a
graça aclual : porquanto, do que fica dito no Trai. da
gi·aça, nada de sobrenatural podemos fazer sem a graça actual; mas a remissão do peccado venial é alguma
coisa sobrenatural, pois tira o impedimento com que
somos retardados do fim sobrenatural. Porisso no Cone.
A1·a11sicano II, can. 14(De11'f_i11ger, n. 1S7), lê-se: aNenhum misera~,.el se livra de gualquer miscria, scniío
aquelle que é prevenido pela m1sericordia dl! Deus•.
99. (81 O peccado venial unido ao 11101·/a/ não pode
rcmittir-se sem a infusão de grara lzabillial.
Porquanto, a remissão de qualquer culpa suppóe a
amisade divina; pois é um favor gratuitamente concedido. não devido: mas a amisade divina não se restituc
ao , peccador senãci pela infusão da graça habitual. Porem o peccado venial, n'aquelle que já estü cm estado
de graça, fode pe1· se perdoar-se sem a infusão da grnça habitua ; porque, como diz S. Tlzoma:{ (quest. 87,
a. 2), cada coisa é tirada pelo seu opposto; mas o opposto do peccado venial não é a graça habitual, que
por elle não fica perdida, mas o fervor da carid ..1de: logo o peccado venial pode tirar·sc ex se pelo acto fervoroso sem a infusão da graça. Isto illustra-sc com uma
comparação.
Porquanto, assim como succede que o corpo se macula duplamente, pela perda da belleza, ou por acrescentamento de lôdo ou pó, assim tambem a alma macula-se de dois modos, pela privação da belleza da graça,
ou pela inclinação desordenada ás coisas temporaes, ou
pelo peccado venial. A primeira macula não pode tirarse senão pela infusã~ da graça, porem a segunda rcmo1

S. Thoniaj, 3 p. q. ~7 ; Suare'(, Jisp. XI-XII; d1• :l11gusti-

nis, p . l, a. 9.

ex opere operato et ex ope1·e operaut1s :
.
(a) ex opere operantis, a saber pelo ac_t~~de coutnccão ou de caridade perfeita, segundo a opmra? ~e todos
ê até mais provavelmente, pelo acto d~ a:_tnçao. Que

se requer alguma contricçã~ para a rem1ssao do pec~a.
do venial, prova o do seguinte ~odo o Doutor A31gel1co (q. s , a. 1 ) : o pcccado venial, a pesar de nao ser
7
affastamento
Deus como ulti1no fim~ contem alguma
desordenação, emquanto retarda o afiecto do homem,
de prumptamentc se não le\'ar para Deu<>; mas. um~ t_?l
desordenacão não pode tirar.se senão por ~1 spos1ça?
contraria, saber' pela detestação e retract~çao do pe~
cado : porquanto, se ª.vontade persevera n aquellc ,ª~e·
go desordenado ás coisa~ temporaes, o mesmo pec~a:
do adherirá á alma, pois, permanecendo a causa, per
manece o cffeito.
. ~
E', na verdade, uma optima disposição ~ co~triçao
perfeita, pois tira o peccado mortal; mas e mais provavel que basta somente a attrição; porque os pecca_dos
veniaes, comparados com os mortaes s~o lev~s} ~ ponsso
mesmo não se requerem as mesmas d1spos1çoes para a
remissão dos peccados veniaes que para a.dos mortae~.
Basta, portanto, a contricção menos perfeita ou a attn-

de

a

cão.
· - s~Jª
· ac t ua I·, e'
, Nem é neccssario que esta attnçao
bastante a l'irtual, v. gr. quando algucm c levado para
Deus de modo que, occorresse o que lhe occorrcs~c
·ira retardai-o d'este movimento, lhe de5agradana e se
Parrependeria
'
· d a que n 'aquelle
de o te,~ commettl'do, am
·
acto não pensasse n isso.
~
.
(b) r.:x opere operato, \lda ~cccp_çao ~os sacramentos com tanto que não ha1a abice, _isto e, complacencia' actual ou virtual no pecca~o ventai; o q~e na. verdade certo, a respeito do Bapusmo, _da Pem~enc1a e ~a
Extrema-Unção, que ~eem como ~ffetto pro1no a remissão dos peccados. Affir-na-se. ma.is provave mente ª. respeito dos outros, que foram mst1tu1dos para sant~fic~
ção das almas, e porisso para fomentar o fe_nor d,1 c<1ridade, ao qual se oppóem os peccados vemaes.
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Porem_, os s~cr~ment:.ics, como n'?utra parte dissemos, rem!ttem md1reclame11te os vemaes, excitando na
alma sentimentos de contricçiío e caridade.
101 • (O) Um peccado venial pode ser perdoado sem
os o__uri-os, se alguem verdadeiramente tiver dôr d'um
e na.o !e doer dos outros. Por esta razão só se obtem
rem1ssao plena de todos os veniaes, quando se não conserva nenhum affccto aos veniaes.
Porquanto ei:n vista do que fica dito, não se perdoa
um peccado venial se, ao menos virtualmente, não fôr
detestado, e, se por outro lado, podessc retratar-se um
sem desagradarem os outros.
'

Art. IV. Do mini•tro do •ac•amento
da Penitencia 1
Para validamente se administrar o saaamento
da . Penitencia, requer-se
duplo poder, 0 poder
de ordem e o poder de jurisdicção.

um

I . Do poder de ordem
102. Es!ado da questão. Erraram n'este ponto
. (1) os Waldenses e os lVicleffitas, que conl'.ed1_am o poder de absolver os peccados aos bons
Je1gos, e negavam-no aos sacerdotes de vida depravada;
· (t) Os Protestantes, que seguem rnmmummente, que o poder de perdoar os peccados ou antes
de declarar a re~issão dos peccados, compete per
a to_dos os fieis; mas que, para evitar a contusao, nao d..:ve ser exercido senão por aquelles que •
fora'!1 deputados pela communidade.
. E_xceptuam-se, çomtudo os Episcopalianos e
pnnc1p~-l~ente os Ritualistas. que concedem que o

s:

~· 1'hom . Suppl~m.. q .8; Suaret, de Poenit . Jisp. :l ·l(i·
Lugo. d1sp. 18 . 1 ~1; J>.1/1111t•n, th . 15 - 1~1 · Pesch n. 410 e se11 · 4sa.'
1

se, th .

14-15.

·

'

'

- o ·'

...

poder de absolver ~ompete somente aos sacerdotes '·
(G) Alguns theologos, como .Aforino, julgaram
que antigamente o poder de absolver foi concedido aos diaconos em caso de necessidade.
1 o3. These: So.-nenf1 os socerdofes. isfo ;, os
Bispos ' os Presbyferos st1o minisfros do sacramenfo da Penlfencia ou poder1t validamenffl absolver dos peccados.

E.' deje, segundo o Trident. (can, 10): 1tSe alguem disser .. . que não só os sacerdotes são ministros da absolvição, mas a cada um dos fieis de
Christo foi dito: Quaecumque ligaveritis etc. seja
anathema »1.
Já provámos pela Escriptura, que o poder de
perdoar os peccados fôra divinamente conferido
aos Apostolos e aos seus successores, e que porisso mesmo este poder não é commum a todos os
fieis, devendo ser exercido por modo judicial, e
porisso mesmo _só por aquelles que são juizes na
Egreja.
Porem, quem sejam aquellcs que foram adornados d'este poder judicial, não pode ser determinado somente pel<:i Escriptura, mas pela doutrina
e praxe da Egreja.
(1) Os Padres, todas as vezes que se trata do
ministro da absolvição, faliam somente dos sacerdotes. Assim Origines escreve a respeito do peccador penitente 3 : u Não se invcrgonha de declarar
o seu peccado ao sacerdote do Senhor» . Tertuliano, descrevendo a exomologese diz que os· peccaCfr . Lea, ob. cit. \'OI. l, p. 515-523.
Si quis diitt:rit .. . non solos sacerdotes esse ministros absolutionis, sed omnibus et singulis Christi fidelibus esse dic1um :
Quaecurnque ligaveritrs ele . , A . S .
l
Non erubescit sacerJoti Domín1 indkare peccaturn suum.
ln Levit. homil. :! 1 n 4.

http://www.obrascatolicas.com

t

1

DO SACRAMENTO OA rENITE!CCJA

DO SACRAMEN ro CJA PENlTENCIA

dores aemem e choram e ((que são absolvidos pelos pr;<ibyteros)) ( S . Cypriano exhorta os pe_cc_adores a confessarcm·sc ((emquanto pode admttt~r
sc a confissão, emquanto a satisfação e a remissão feita pelo sacerdote, é grata perante o Senhor»'.
.
(b) Exaltam a dig~id~de dos sacerdotes ~cima
de qualquer outra dignidade pelo ~o~er ~e perdoar os peccados, e comparam este m1~~1ster~~. c~m
otficio de curar tl lepra, '-lue na Lei /\ntl 0 <l era
0
somente commcttido aos sacerdotes:
.
S. Ch1ysosthomo escreve o scgu11~te a n:spc1to
dos sacerdotes 3 : << Aquelles que hah1tam na. terra
e n'el\a moram, são commissionados para d1spcn·
sar as coisas que estão no ccu, e rc..:eheram um
oder que 0 proprio Deus não concedeu aos an:
pos nem aos archanjos . Porquanto, n:m a cllcs fot
Jd.t
4:
lo .. quaecumque ligaveritis etc».
. . J /zcodoreto
1
ccAssirn corno o sacerdote descnm_ma a cpra, as·
sim é necessario que elle seja o juiz dos pcl.'.l.'.ados
da alma».
(C) Alguns dizem explicitamente que so1m·11~e ?s
sacerdotes podem absolver ; assim S. Ambrosw " :
((Este direito é permittido somente ~os saccrJ~
tes ». Do mesmo modo S . Leão Af diz 4~1cJa~· .:01sas estão ordenadas de maneira <<que a 111 u gcn-

1

..

-~byteris aJvolvi. De _Pocnitcnt. n . ~1. . . . . . . , ,_
: Dum admitti confess10 e1us potest, dum ~:1t1sf.1d10 ~t r(
· · f acta per saccrdotem •apud Deum '-'rata
cst . De l.1p~1s, n ·
m1ss10
o
2

Q · tcrram incolunt in eàque commoran1ur, ad ca quac
\' UI t dispensanda COrnmÍSSÍ · sunt, potestatemqu·c m:.:cpeIO coe IS sun '
angelis neque archangelis dedit Deus. Ncquc
rui:it, ~lul_amd_netqu1ee,st. q1;aecllmque ligaveritis, etc. Di: Saci:rdotio,
ennn 1 1s 1c un
·
!ih 111, e. 5.
d.
·1 1't ·1 pc ...,to
·
l
Quemadmodum ;,acerdos lepram 1scern1 , • . "~' ·
animae judicem 1psum esse oportet._ ln Le~· 1t . q . 1). .
rum ~ Jus hoc solis permissum sacerdoubus est. De pocn1t. 1· 1'
.

9·

3

e. z, n. 7·

:.

::

.. ·

·

eia de Deus não pode conseguir·se senão pelas
supplicas dos sacerdotes» '·
E, na verdade, sob o nome de sacerdotes vem
os Bispos e os Presbyteros mas não os diaconos,
como consta de muitos textos. Assim S . Agostinho 3 falia ((dos bispos e presbyteros que propriamente na Egreja se chamam sacerdotes11 lnnocencio 1 3 chama os prcsbyteros cc segundos sacerdotes
que não leem o apicc do pontificado)) . S. Jeronymo 1 chama·os simplesmente 1<saccrdotcs, segundo grau na honra ci.:dc::.iastican. N'outro Jogar 5 ,
entende dos bispos e dos presbyteros as palavras
de S. Matheus a respeito do poder das chaves. Isto infere-se egualmcnte do modo porque os Pa. dres refutaram a heresia de Acrio, o quul negava
que os Bispos fossem superiores aos presbyteros ;
porquanto, descrevendo as coisas que são proprias
dos Bispos, appellam para o poder de ordenar mas
não para o poder de remiúir os peccados.
104. Reso/J•cm-se as dijficuldades :
(a) S .. Cypria1w, escrevendo a respeito dos lapsos
que se acham em perigo de morte, diz que elles podiam fazer a exomolowsc (a co~tissão) per:antc ? prcsbytero, ou, na falta d elle, ao dracono: ((Se estiverem
occupados com algum incommodo ou perigo de enfermidade , sem esperarem :t nossa presença, podem fazer a exomologesc do seu <lelicto perante um pre3bytcro qualqutr, que esteja presente, ou se não apparccer,
e o caso fôr urgente, perante o diaco110, para que im·
pondo-lhe a mão como signal de penitencia, vão para
1
Ut indulAcntia Dei ni~i supplicationibus sacenlotum nequeat obtineri. Epist . 108 ad Theodor .
2 Episcopis et presbyteris, qui proprie jam \'Ocantur in Ecclesià sacerdotes. De Civit. Dei, liv . XX, e. 10.
1 Secundos sacerdotes qui pontificatüs apicem non habent.
Ep. 25 ad Decent . e. 3.
• Sacerdot es, se.:unJum in ecdc:siastico honore gradum.
ln Jerem. XIII, 12.
~ ln Matt. XVI, 19.
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o Senhor com aquell.a paz que os mar~y.r~s desejaram
que lhes fosse d< da em carta'i a nós dmg1das.
Alem d'isso o Cone. Tribu1·e11se (89:.) decreta arespeito dos ratoneiros e ladrões (can. 31): •Se apanhados ou feridos, se confessaram ao prcsbytero ou ao di~
cono, não lhes negamos a communhãon. ' Logo, antigamente, ao menos os diaconos podiam ouvir e conceder a absolvicão.
Resp. A' primeira vista parece que devia ser assim,
mas consideradas todas as circumstancias, não se tracta aqui da confissão sacramental ou da absolvição. S.
Cypriano falia da exomologese cmquanto faz parte da
Penitencia publica, tractanJo-sc dos lapsos, que eram
réos de apostasia ; pois a estes só com ditliculdade se
concedia n'aqucllc tempo a penitencia publica e era sómente o bispo que a cenced1a; ~odavia quando os m.a rtyres rogavain que fosse concedida aos lapsos, e assim o
tornasse urgente a edade trabalhada por enfermidades
chronicas, o bispo permitte aos presbyteros,, e n'.1 falta
d'elles, aos diaconos, que imponham a penitencia aos
enfermos, pela imposição das mãos, afim de que~ depois de recebida a penitencia, possam receber, monbun ·
dos, a communhão, e assim apparecer na presença_ do
Senhor em paz.
Tambem muitas vezes os diaconos, á falta de sacerdotes, ministravam o Viatico aos moribundos que se
tinham justificado" por um acto de. co~tricçâ? _perfeita.
Porem, a exomologese que precedia a1mpos1çao da penitencia, e que n'este caso era a confissã? do pcccad~ da
apostasia, exigia-se como parte da penitencia p~bhca,
mas não necessariamente para receber a absolv1çao. ls1 Si incommodo aliquo et infirmitatis periculo occupati fucrint, non exspectatà praesentiâ nostrà, apud prcshytcrum quemdam quemcum9ue praesen.tem, vel, ~i prcsbyter rcpertus non fucrir et urgere e;<tt~s ~oepe~1t, apud d1aco~1u'!1 qu~uc e_xomo,lol{esim fac~re dehcu S';!I possmt, ut manu eis m r!'.>cmtenua m ~mp~
sitâ veniant ad Dominum cum pace, quam d;:m martyrc~ . htteris
ad nos factis desideraverunt. Epist. 12 '.1d clerum de L11ps1s:
z Si comprehensi aut vulnerau, presbytcro \•el d1acono
confessi fuerint commu~ioncm eis non negamus. Este cnnon é
referido de out;o modo por Mao.si e Hardui!1~» mas citamos o
texto como se encontra em Remonem , Conc1lto coacvum, Reg.
Decret. li, q3, Burchard. Decret. XI, S9; cfs. laurairr, ob. cit. r .

85.

.
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to confirma-se ~elo can. 32 do C. Illiberitano (3oo) :
~se algue:n cah1r mortalme.nte ~erido, somos de arecer que nao deve fazer pe~Jtenc1a pcr~nte o presbytero, 11_1as antes pe~anre o Bispo ; todavia, sendo a enfermidade g~av1ss11;na, é necessario que o presbvtero de
a comm1mf1ao, assim com? tambem o diaco110; se 0 sa~er~ote Ih o o~denar» 1• D onde se segue que a reconci ha~ao dos p~nitcntes se faz algumas vezes pela communhao, P.us1~1s p<>11t'1.1d1s, a saber, com um acto prévio.
de con.tr~cçao perfeita, qu.and~ não possa conceder-se â
absolv1çao sacramental. !<•. assim se explica tambem como.~u~ccdcu gue algun~ d1aconos~ antes de ministrarem
o \· 1at1co, om•1sscm as con~iss~cs, a saber, para excitarem o.s rccc;1dorc:~ <I cuntncçao : Isto pode 111ferir-se do
que d11. Odo111s, bispo parisiense, nas suas constituicões
onde se ~e (1197): uTambcm strictameme se prohibd
que ? s .d1aconos ouçam as contissóes, a não ser em m·~e11t1ssm1<1 11ecess1dade, porque n:fo teem as chaves 11 em

podem ,1bso/J'1?1'». ~

'

Quysi do mesmo modo se explica o canon sobre os
ratonc1ros e la.d rões; tendo sido feridos e faltando 0
sacerdote, deviam confessar os pcccados ao diacono,
a~tes d~ reccb.ere_m a communhão, para que elle os ex~
citasse a contncçao.
'
1oS_. Porem, na A:d"!dc Aledia prevaleceu o uso de,
em art~!.;O de rn~;rtc, ª. falta de sacerdote, se fazer a
confi.ss~_10 aos leigos. hsta praxe foi rccommcndada ror
douc1ss11nos thcolo~os, que até mesmo a ensinaram, v.
gr. l.a1!/1'.111co l, .P:_,~ro l.omhardo 4, Rob, Pul/us s, Alht•rf(~ J\faK110 6 • ~- 111011111\ 7, e outros . l .ogo, tambem
os leigos podem absolver.
• • · I . ~\['ud f'l"l:shylcrurn si lJLl~S i;r;ivj lapsu in ru ;nam mortis
'~'·h~cru, p la..:u1t agcrc poc:n!te!1tla_m non <lcbcre, scd Jl'Hius apud

cpiscop~m; ..:ogcnre tamen mhrm1tatc, ne.-essc cst presbvterum
p ra~s tarc J~herc et di.rcouum, si ci jusscrit sacerdos.
- . ·Ir e i~ pr_oh1hct'.1r _ d1~tr~cte _nc l~iaconi ullo modo audiant
confes.~t0ne~, nb 1 111 .11ct1ss1111a nece.çst1.1t e; claves enim non ha.
benr, nec pus.çunt ab1ol1·ere. Apu<l 1\fa11si XXH 635 · cfr Laur ·
P· 88 e seg. uhi mu lta alia documenta in~· e nies.'
'
·
am,
: De Celand~ co~ fe~:ionc, ap. Migne t . 150, p. 62 9 e seg.
Scntcnt. ln . lv, d1s1. 17.
.Se ntent. li,·. VI, cap. S 1, 301-302 ap. Jligne, t. 186 p 8 ln I~ ~entent . dist. 1 7, art. -~ 8-Sg .
' · 91·
ln I\ ~ent. dtst. ! 7, q. 3, a. 3, sol. 2 .
Theologia Do~ma!Ica-Vol. 7
co111111;1111r111e111

li

•
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Resp. Nego o co11seque11/e e a co11seq11c11cia ; porquanto, os ditos doutores não ensinam de maneira nenhuma que os leigos teem o poder de absolver, apesar
de seguirem que, em caso de necessidade, era util ou
necessario confessar os peccados aos leigos. Receberam esta o:pinião do auctor do tino sobre a verdadeira
e falsa pemtencia, que sem fundamento era attribuido
a S. Agostinho t: •Aquelle que quizer confessar os peccados para encontrar a graça, procure o sacerdote, que
sabe ligar e desligar. . . E' tal a fm·ça da cm!fissâo,
que se faltar o sacerdote, deve fa~cr-.~c co11fisséio ao
proximo . .. Posto que agucllc que se confessa: 1i.io Je11hn o poder de absolve1·, torna se corntudo digno de
perdão pelo desci.o qne tem do sa~crdote'. aquelle que
confessa o seu cnme ao companhe11·0 ... D onde se 8Cgue que os leigos carecem do poder de absolver.
O mesmo segues. Thoma'{ (!. e.) onde diz: "Mas
quando a necessidade é urgente, o penitente deve fazer
o que está da sua parte, isto é, arrepender-se e confessar-se a quem poder;; o qual, posto que 11,fo poss.1 (.i{t!r sac1·amento, por faltar sacerdote que dispense u 11bsolvição, suppre comtudo a falta d'elle o sacerdote summo•'·
Portanto, os leigos, quando ouviam a conlissão em
caso de necessidade, não gosavam do poder de absol·
ver; porem, o proprio Christo, por occasião d' esta con·
fissão humilde, dispensava aos que esta\'am bem di!lpostos a remissão dos peccados. D'ondc pode inferir se
egualmente quão necessaria foi julgada a contissiío, di·
zendo-se que se devia fazer perante um leigo, il foi til
de sacerdote.
Nada d1semos das Abbadessas que algumas vczc1

------

1 Qui vult confiteri peccata ut inveniat gratiam qu;tcrat ~u.
cerdotem qui sciat ligare et solvere. . . Tanta itaque 11is L'st w11.
fessionis 1 ut si deest sacerdos, conjiteatur proximo . .. Etsi illc cui
confitebttur, solvendi non habeat, fit tamen dignus veni<i ex sni:ordotis desiderio, qui crimen confitetu; socio. Migne P. L. t. 40, p.
1113.
· 2 Sed quando necessi•as imminet, debet faccrc poenitcn~
quod ex parte suà est, scilicet conteri, et confiteri cui pokst ;
qui,lquamvis sacrf'111ent11m perjicere no~ possit, ut fa.:iat 1J quml
ex parte sacerdous est, absoluuonem sc11Jcct, defcctum tamen ~CI·
.:erJotis summus sacerdos supplet.

usurparam o poder de ouvir as confissões da~ freiras.
Porem, isto foi logo reprovado como uma tohce e .um
absurdo, n'uma e outra Egreja, a Grega e a I:at.ma,
«porque, di~ia bmoc~ncio III, p0sto que a Beattsstma
Virgem fo!'se mais digna e excellente do que todos os
Apostolos todavia não foi a ella, mas aos Apostolo s
que o Sen'hor concedeu as chaves do reino celestial» . t

II. Do poder de jurisdicçao
Estado da questãu.
(A) O poder de jurisdicção, que se deseja no
ministro da Penitencia, alem do poder de ordem.
define-se em geral, o poder de reger os subditos
nas coisas que dizem respeito ao fim sobrenatural.
Este poder é de trcs modos:. tegislativ~ 'p.ara
fazer leis, judiciaria, para pronunciar. au~t~rztatzva
mente as sentenças, e coaclivo, para mfltgtr penas
aos delinquentes.
E, na verdade, a jurisdicção, que se requer para o sacramento da Penitencia, é judiciaria, sendo
este sacramento ministrado sob forma judicial.
Porem, o poder judiciaria po?c s~r duplo, ~o
fôro exlemo, quando, dirccta e pnmanamcnte, dtz
respeito á utilidade publica. da ~greja ; d_o foro
interno, quando dirl.!cta e pnmanamente dtz respeito á utilidade particular de cad~ fiel: Po~tan
to tendo sido o sacramento da Penitencia pnmari~mente instituído para sanctificação dos par~ic.u
lares, a jurisdicção necessaria para a sua admm1stração, é o poder iudiciario do fóro interno, e, na
1 06.

1 Quia, ut aicbat lnnucentius .///, li~et B~atis~ima Virgo
Maria dignior et excellenl!or fuerit Apostohs u~1vers1s, . n_on tamen 1lli sed istis Dommus claves regni coelesus perm1s1t. Ap.
Migne, P. l_.. t. !\6, p. 3?6; pro. Ecclesià orientali, vide P. Gr. t.
119, p. 1 o6b i dr. L.:rurarn, ob. c1t. p. 1-67.
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verdade, do fôro penitencial, e assim se Jistingue
da jurisdicção do fôro interno exlra-pe11ilc11cial que
pode exercer-se fóra da conflssão sacramental, v.
gr., dispensando no voto, tirando a censura, com
etfeito sómente no fôro interno.
Porisso, a jurisdicção do confessor pode definir-se: «O poder sobrenatural collfcrido pelo aclo .da
missão, pelo qual o sacerdote pode exercer o jui'{.O
para com os subdiclos no furo i11Jcrno e pc11itetr-

cial »

1
:

Dize-se co11fc1·ido pelo aclo dd missão, para se
distinguir do poder de cwdcm, que é confcriJo pela consagração interior, ao passo que a jurisdi1.\:ão
se concede por um neto externo da vontaJe, ou
pela missão externa do superior ecclcsiastico.
(B) E, na verdade, alguns \'clhos thcologos,
como Durando, seguiram que a jurisdio.;ão se l.'.onfer'e na propria ordenação1 posto que reconhecessem que o seu uso rica ligado pela prohihição da
Egreja.
Esta opinião é eommummente rcgcitaJa pcl1Js
theologos como antiquada.
Muito mais longe da verdade ia o 5)-nodo de />isloia, quando affirmava que era conveniente mas
não necessario, para a validade da absolvição, que
o confessor estivesse munido de jurisdicç;ío.
107. These: .filem do poder ae ordem. requerH, para a validade da absolvição, o poder õe jurisõlcçtfo, que 1180 se recftbe sôrqenle por força õa
ora,,,ação, mas por co11cessão õos superior•s tcc/11slastlcos.

108. O primeiro, a saber, a jurisJicção rcqUcrse para a validade da absolvição, como o dcdara
t

Potcstas supernaturalis, per a.::tum missionis .'·ollata, quà
111 foro unerno

sacerdos ju~ic!urr. exercere potest er5a subd1tos
a.: poemtenuab.
·
·

DO SACR.\1'IENtO
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explicitamente o Triderrt. (cap. 7): •Visto que a
natureza e forma do juízo pede que a sentença se
profira só sobre os subditos, a Egreja de Deus
esteve sempre persuadida, e este concilio confirma,
ser summamente verdade não ser de momento algum aquclla ahsolvic,:ão que o ' sacerdote profere
sobre aquellc no qual não /em jurisdicção ordinaria
ou subdelegada» 1.
A razão d'csta affirmação tira-se, como muito
J::em o ensina o Concilio, da propria natureza da
absolvição. Porquanto, o poder de remittir ou de
reter os peccados exerce-se por modo de jui{O;
mas o poder judicial não pode exercer-se validamente senão sobre o subdito, isto é, sobre aquelle
que foi submcttido á auctoridade ou jurisdicção
do juiz por aquelle que tem o poder; assim como
no fôro civil não é qualquer juiz que pode tomar
conhecimento de qualquer causa 1 mas só d'aquellas
causas que, implícita ou explicitamente, são designadas pelo legitimo superior, porque aliás, se os
juizes tractasscm indiscriminadamente quaesquer
causas, não haveria suhordinação nenhuma de superiores e inferiores, mas ficaria perturbada toda a
ordem da justiça.
D'atJUÍ dü cgualmcntc a entender a razão porque nos outros sacramentos só se requer jurisdicção para a sua ndministração licita, mas não para
a valida, ao passo 4uc é nccessaria para a validade da absolvição: porque os outros sacramentos
t
Quoniam natura et ratio judicii illud exposcir, ut senten··
tia in subditos dumtaxat feratur, persuasum semper i11 Ecdesiã
Dei fuit, et verissimum esse Svnodus haec confirmat nullius mo ·
menti absolutionem eam esse debere, quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet jurisdictifJ•

nem.
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não se conferem por modo do juizo, e porisso ex
se não exigem jurisdicção.
109 . Porem o segundo, a sahcr, que esta jurisdicçáo não se confere somente por j(Jl'ça da ordenação, mas por concessão dos superiores, é a conclusão do que fica provado.
Porquanto o Ii-identi110 (1. e.) declarando que
a absolvição do sacerdote, que (arecc de jurisdicção, é de nenhuma ponderação ou valor, snppóe que
pode haver sacerdote que careça de jurisdicçáo.
Mas se a jurisdicçáo fosse concedida somente
por força da ordenação, não poderia perder-se,
sendo o poder d'ordem indelevc\, como o proprio
caracter sacerdotal. Logo a jurisdic\5o não 1\ue da
propria ordenação.
Esta doutrina pode dec\arar-se do modo seguinte. Toda a jurisdicção, ou é ordinaria, isto é,
annexa ao officio ou munus que se concede, on é
delegada, isto é, obtida por commissáo especial do
superior ecclesiastico; mas nenhuma d'ellas se confere somente por força da propria ordenação; não
a primeira, porque ninguem por virtude da propria
ordenação recebe parochia ou diocese dctcrminadu;
não a segunda, porque os superiores ecc\csiusticos não tem intenção de conceder esta cornmissáo ecclesiastica por força da ordenação, mas l'.onfcrem-na depois por acto especial e di~tim:to dn
missão.
110. Objecta-se na verdade,
(l) que aos Apostolos fôra conferido por Christo,
o poder completo de absolver, e porisso mesmo 11 jurid1cção, com estas palavras: cAccipite Spirit11m S.
quorum remiseritis etc.• ; mas as mesmas palavras se
repetem aos sacerdotes ordenados de novo; \o~o lambem e\\es recebem o mesmo poder por força da ordc·
na~ão.

1<i7

Resp · Os Aposto los receb
.
outro poder de ordem e 1ur1s
. . d.1ccao
er:_am nde
- Chnsto
. um e
por. força das palavras: cAcci i
' ao precisamente
da intenção de Chnsto ue s !pi e ~te.•, mas por força
te n_as palavras pre~ede~tes ~t::{::[esta sufficientemenenv10u, t.ambem t>1111os envio» •. .
como meu Pae me
Ponsso, posto que as palavras «À . .
.
tas aos novos sitcerdotcs nem
.
cc1p1te» se1am di~cbem_ o poder de jurisdi~..:ão ponss_o se se~ue q11e remtençao <lc concedd-o por es~f°rql1: a Egrt:Ja nao tem
tanto, a paridade.
s pa avras; nega-se, por-

(b) Todos os sacerdotes teem f
1
os .que estão em artigo de morte acu dade de absolver
Tndent. (can.
7)·,, logo ' oli lldO
:- se
~ como
o .declara
r
req
'sd" o
nen hR
uma, ou se recebe n '·t ord enacao
uer )Ufl iccão
·
esp. Nego a consequencia . . .
podem validamente absolve
, porque os sacerdotes
q:.ie a Egrcja concede a juri:di~~ã;onl:,u~dos, porisso
de mo.rte, para que nenhum fi f em artigo ou perigo
que privado do beneficio da' abeso'1 v1cao
qu~nto poder ser' fi.

· ·
Ili · eurol/arios.
I .º A jurisdicção pode ser de var.

tada pelos superiores /eai/imos

.

l?S

. .
modos l1m1·

Pontifü.:e Romano que 7cm . '· ~mcyalmente pelo
toda a Egreja.
Jllris ICÇUO suprema em
Por9u~nto, os superiores cede .
..
snm Jc 1unsdicção ordinoria
d siast1cos que goná~; logo ajortiori podem ~~of e~ con,cedel-o ou
mais ou menos limitado se n enl-~ d um modo
veniente no Senhor.
' gundo o 1ulgarem con-

pod e 1·1m1tar-se
.
,.
q dh .
· Porisso a jurisdici·ão
b
uoa otrmge a certos homens ou a certos
. e a gesolver se
d resmens; 9uoad locum, isto é, dentro d
hoparoch1a ; quoad lemnus
d
d
os
imites
uma
r ' e mo o que ex ·
sa d o certo praso de tem po d etermmado·
.
pired pascata,
cmquanto
o
superior
p
d
'
quoa
.
~·
o e reservar para pecsi a

m!nes, emquanto a faculdade d
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absolvição de certos receados mais graves; a este respeito diz o Trident. (cap. 7): «Aos nossos
santissimos Padres pareceu ser de summa importnncia para a disciplina do povo christão, que os crimes mais atrozes e graves não fossem absolvidos por
quacsqucr, mas somente pelos smnmos sacerdotes. Porisso com razão podcram os Pontilices maximos, pelo supremo poder que lhes foi Jndo cm
toda a Egrcja, reservar pJra \i ;,cu partÍ(lllJr j11i1.11
algumas causas de crimes mais graves ,, ' ·
1 1 i. E' cummu111me11/e seguidu que lambem se
requer a jurisdicção para a ab.rnl11ição do.,· pt.'ccados
veniaes.
"'.\'egaram porem isto muitos thcoJ. >gns antigos,
ainda mesmo os de primeira cathcgoría, como S.
Thornat e Scoto !, porque os veniacs podem perdoar-se pelos outros sacramentos cm que se rnío
requer jurisdicção.
Disseram uns que quaesquer sacerdotes recebem da Egreja jurisdicçáo para os ahsolvcr Jos veniaes por força do costume sem conccssãó c~pecial; o
que antigamente podia ser verdade, porem h1>jc 01hiu em desuso. Porquanto, Im10ce11cio X l proh i bi u
pelo decreto Cum ad aures 3 ··quc os bispos permittissern que a confissão dos vcniaes se fizesse a um
simples sacerdote não approvado pelo Bispo ou
pelo Ordinario.

4

Porisso ensina-se hoje commummente que tambem se requer jurisdicçáo para a absolviç~o d~s
veniaes; porquanto, no sacramento da ~e.mtenc1a
tambcm se perdoam os vcniacs por mode JUIZO; mas
o juiz não pode pronunciar sentença valida sem
jurisdicçáo. Logo.
- --,- - Di~~· co1111111m1111enle porque al~uns poucos com B.11lcri11i,
Opus Mor;;le, l>c P1i:nit . n . 55.5, sc!'ucn1... o contr:.ino e entendem
0 dec reto Je /111wce11cio, Ja ltc11uJe, e nao Ja validade da ahsolvição.

t
Magnopere ad christiani populi disciplinam pcrrh1crc sane·
ti.ssimis. P.atribus nostr!s vis~m est, ut a tro..:iora quredam ct ~ru.
vtora crimma nona qmbusvts, sed a summ1s dumtaxat s'i-:crdoti·
bus a~solve_re.n~ur ; und~ merjto Po!'ltific:s maximi pro suprcmil
auctorttate s1b1 m ecclesta umversah tradm1 causas alilpias 'rimi num graviores suo potuerunt peculiari judicio reservari .
.
i
S. Thom . , in 41 dis.!. 181 q. z, a . 31 sol . 1 ad 3; Scotus,
ln 4 , J . 181 q . 4' a . 2, sol..) .

3

Ap . Denri11ger, n.

1086.
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fippenaice primeiro
DAS INDULGENCIAS 1
Posto que as Indulgencias não façam parte do
sacramento da Penitencia, tem comtudo de algum
modo conncxão com elle, emquanto por citas se
remitte a maior parte das vezes a pena temporal
devida aos peccados, ainda mesmo perdoados; exporemos porisso brevemente a sua naturer.a e existencia.
1.<>

1 13 .

!•lat11re{a das Indulgancias

(A) Definição.

1
S. 11romar, Sappl. q. 2S-27; F. Mayro11, De lndulgentiis, Suare;, disp. XUX e seg.; Bellarminus, deJndulgemiis; E.
Amort, Oe origine, r-rogressu, valore ac fructu lndulgentiarum,
1735; 'Perrone, de lndulgentiis; Palmiel"i, ob. cit. Append. de Indulg.; Hurter, n. 648 e selo(.; Egger, n. 590 e seg . ; Me/ata, De
lndulgentiis, Romre, 1892: T. L. Greer, Indulgences, Sacramental Absolutions, an<l Tax Tables, London ( 1872); F. Gibbons, The
faith of our Fathers, XXVI; Bouvier, Traité <logmatique et pratique des lndulg. 1oe e<l. Paris, 1855; Schneider, Die Ablasse, ihre
\Vesen und Gebrauch, Paderb . 1884; lvfo11rel, S. J. Le Chrétien
élairé sur la nature et l'usage des lnJulg.; Beringer, S. J. Die
Ablaesse ihr wesen und gebrauch, traduzido do inglez E . Abt et
A. Feyerstein, Les InJulgences, Paris, 1~0; Lépicier, lndulgences, London, 1895 .

http://www.obrascatolicas.com

OAS INDULGENCIAS
Al'l'ENL1·cE

lndulgenda (de i11du-lice11tia) • st1a o m:!smo
que brandura, perdão : segundo aqui se toma pode definir-se: «a remissão da pena temporal devida

aos peccados, ainda mesmo depois da absolt1icão, valida em presença de Deus, pela applicação do thesouro da Egreia feila pelo superior /e f,''Ílimo jiíra do
sacramento» :t.
0

Declara-se :

(1) remissão da pena temp()ral, mas nãu Ja ..:ul-

P? quer

pret~rita quer futura, quer mortal quer ve-

nial, como falsamente affirmam os Protestantes.
Porquanto, apesar de, n'algumas anti~as formulas,
se lerem as palavras a culpa et a poenà. todavia estas palavras não foram inseridas pela Egrcja, mas
por alguns questores contra a vontade dos Pontifices RR. que repro\•aram um tal abuso como
pod~ ver-se nas Clemenl. l. V, Tit. IX, c. 2).
Ponsso com toda a razão o Card. Cnsano no Cone
provincial .t.lfagdehurgense dizia: uA Sé Apnstolica nunca costumou conceder indulgencias sob estas palavras a poenâ e/ culpá» 3 •
~em obsta que n'algumas Letra" Apn ... tofü.:as
se diga que as indulgencias são conccJidas i11 r<.'missionem peccalorwn: pois todos entendem estas
palavr~s da.remissão Ja pena devida aos pcccados 1
e nem Jámais alguem se livra da pena sem ser primeiramente absolvido da culpa .

(t) VaHdâ em presença de Deus.
Isto é, a remissão da pena não tem somente
'
134.

Cf . M. BrcJal, Diction. étymolog. latin, l'ari~, 188\ p.

R.emiss_io prenre temp_oralis, etiam post ah-;olutíonem pec- ·
debuae, C?ram D~? vahda, per applicutio11cn1 thc~auri E.:desiae, a Supenore legitimo extrn sacramcntum fal'!;1 .
3 Sedes Apostoh7a sub verbis a poenâ er culpâ ind11li:;cntias
nunquam dare consuent,
.

catl~

!

,.:alor no fôro externo: cm presença da Egrcja, mas
tambcm no foro interior, na presença de Deus· do
contrario, corno diz S. 1homai_ (Supp. q. 2 5, a. ',),a
Egrcja mais damnifü:aria do que auxiliaria, porisso que absolvendo das penas impostas, iria condernnar ª.penas mais graves, isto é, ás penas do purga tono.
(C) Pela applicação do lhesouro da Egreja; porq~anto, rcmittindo a pena, a Egreja offerece todavia a Deus algum pagamento ou compensação, tirada do seu thcsouro: ha, na verdade, um thcsouro espiritual, formado das satisfac.;õcs suparnbundantes de Christo e dos Santos, do qual é dispensador o Soberano Pontificc, e do qual por causas justas podem satisfazer-se as dividas dos fieis.
Por conseguinte, aqucllc ~uc concede a indulgenóa, não relaxa simplesmente a pena temporal, mas
otferece ao penitente com que a pagar, applicando-lhe as satisfações superabundantes de Christo.
(d) Pelo legitimo superior . .. ; porisso não pode qualquer homem conceder as indulgencias, mas
somente aquclle a quem foi confiado o cuidado do
thesouro da Egrcja, isto é, o Pontífice ou o Concilio ~eral para ~oda a Egreja, os Cardeacs para a
cgrcia do seu titulo, e os Rispos para a sua dieccs~; dize-se comtudo fóra do sacramento, para, assim, a indulgencia se distinguir da satisfação sacramental.
1 14. (8) Especies.
· . As indu~gencias dividem-se em plenarias e parczaes : pelas primeiras remitte-se toda a pena que
resta a pagar, pelas segundas uma certa parte da
mesma pena. E' porisso que se concedem indulgencias de quarenta ou cem dias, de sete annos

etc.
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Isto, porem, deve entender-se não no sentido de
que se perdoam outros tantos annos ou dias de Purgatorio, mas no sentido de que só se perdoa tanto da
pena devida, quanto seria perdoado por quarenta
ou cem dias de penitencia canonka, como estava
em vigor nos primeiros seculos.
Tambem se dividem em pessoaes, locaes ou reaes,
segundo dircctamcntc se concedem ás pessoas ou
se ligam a qualquer lagar ou coisa.
1 1 5. (C) As condiçócs principaes para lucrar
as indulgencias sfio:
(8) a intenção ao menos 11irtual de as lt11.:rar;
(b) o cs ado da gr.iça . ao menos no ultimo tempo cm que se completa a obra imposta, por44uc a
pena não pode ser perdoada antes da culpa.
Comtudo, se se tracta de indulgencias pelos defunctos, alguns theologos com Suarc\ (disp. 53,
sect. 4, n. 6) seguem que não é nccessario o estado de graça, porque aquelle que lucra a indulgencia pelos defunctos, não hKra para si a satisfação, mas para outro: e para isto basta a execução
da obra prescripta;
(C) a execução inteira das obras prcscriptas e Jo
modo que são prescriptas; porque a indulgendu
foi somente concedida sob tal condição;
(d) ·a co11tricçáo ou detestação dos pec(ados: pura a indulgencia plenaria requer-se a contricçáo de
todos os delictos ainda mesmo vcniaes ; pois não
se remitte a pena sem remittir-se a culpa e nem esta
é perdoada sem a contricção. Quanto ao mais lê
os theologos moralistas.

2.º

175

Existencia das indulgencias

1 16. (A) Erros.
Negaram que a Egreja tinha o poder de conceder indulgencias :
(1) os iWonlanislas e .ZV011acia11os, os quacs seguindo, que eram irremissiveis os peccados mais
graves, eram logicos negando que a pena temporal que lhe era devida, podessc ser perdoada por
virtude das cha vcs ;
(l) os Waldenscs, Vviclejistas, assim como lambem Pedro de Osma, que ensinavam que o Pontifice não pode dispensar indulgencias nem livrar do
Purgatorio;
(G) os Prolestanlcs : Luthero, na verdade, pareceu censurar primeiramente os abusos dos questores das indulgencias, porem depois combateu as
proprias indulgencias, como inutcis e perniciosas,
e pias fraudes inventadas para arranjar dinheiro.
Os Protestantes modernos affirmam a mesma
coisa, e até muitos uão se envergonham de affirmar que as indulgencias não são outra coisa mais
senão a liccnca de pe1.xar rnmprada por dinheiro.
1 1 7. (8) '/71es~: .,li €greja goza do poder ~e
conceder indulgencias, o uso das quaes é maxlmamente salutar ao povo chrlsflfo.
E' de je scgu ndo o 7hdenl. : «Sendo o poder
de conferir indulgencias concedido por Christo á
Egreja, e tendo esta usado d'este poder que lhe foi
por Deus concedido, ensina e manda o santo concilio que o uso das indulgencias, summamente saudavel ao povo christáo e approvado por auctoridade dos sagrados concilios, se deve conservar na
Egreja ; e condemna com ex;.;ommunhão aquelles
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que ou affirmam serem ellas inutcis, ou nc gam
hav~r na Egrcja poder de as ~onccdcr,,. i
.
1 i 8. Persuade-se pela Escnptura. . .
(8) Pelos textos acima citados : " [ udo aqu1llo ue ligares sobre ª.terra, será ligado º.ºs cet~s, e
tud~ aqui\lo que dcshgarcs na tcr.ra, .sera desltpado nos ceusn 2.; porquanto, na pnmem1 parte d este texto, confere-se a Pedro. e aos A p~s.tolos . t) poder de ligar por q~alqucr vinculo ~spm~~~~'.rcten
d0 " peccados e impondo penas cano111c.1s ' log.?,
d·i narte ttquodcumque .rnlverisn dú-se, nao
na segun < r
b d
,
der de absolver os i)eccados, mas Iam cm e
soo po
.
· .. .. ·. h
relaxar com prudcm:1a as penas ca(1~orn ~.1s, pois ,ªI o
)arallclismo n'uma e outra parte . .on irma-sc pc as
l t s palavras de Christo : « Aqucl lcs a quem perou ra
Ih h1
i
3
•
doardes os peccados, ser- cs- ao perumt~ o~>• • .d.,
t aqui confere-se o poder amphss1mo e
por~u?n o, peccados sem restricçáo alguma . E, na
remittir os
'
·
.
d
eccado envolve tres c01sas, o reato a
verd a de, O P
d
,
l . o reato da pena eterna, e o reato a pena
cu pa, l . l~go o poder concedido ü Egreja abratempora ,
'
1 . ·
a estas tres coisas. E, na verdade, as Luas) pr~ç .
coisas tiram-se pelo sacramento da 1 cmmeiras
.
i··
d ·
_. • 1o go , a terceira pode
tirar-se
tenua,
.
. . ora o sacramento, a saber, pelas mdulgem:rns.
(b) Realmente s. Paulo e_xer~eu cst~ poder p~
de Cnnnth10;
pois cllc. o tira com o 1·n~ectuoso
1.. "
·

º-

1

testas conferendi imlulgentia~ li Christo l·:.:i:l<:_Cum P? at ue hujusmodi potcstatc, J1v~nt1~1' s1h1 trnd1ta,
sta~ CC!nc.es~a ::~~m Íem oribus ilia usa fucnt : ~ . Synodu~ m~\ul
ant1qu1ss1m1s
christi~no populo rnaxime sah1tarcm ct S. <.ongenuarum usu~,
obalum in Ecclesi-1 rc tincnJum e sse docet
Ciliorum . a~ctor~ta~: ~~athema;e damna~, qui ;.1.11 inutiles esse aset praec1p1t, eo q
d di in Ecclesià potestatcm esse negant.
nt vel eas conce en
. \'
t .
seru 2' Q dcumque ligaveris super terram, crH 1gat11m e m
r et ;,~odcnmquc solveris super tcrnim, enl solutum et m
'.ºe ~s, M tt . X Vl 1n.
.
·
· " .. ·
... oehs:i .." Quorum ~emi~eritis pcccata, rem1ttuntur e1~. Joa . XX,~:>.
.

1

Ijj

nha julgado merecedor d'uma pena gravissima:
«Eu ausente no corpo mas presente no espirita, já
julguei . . . que devia entregai-o a Satanaz para
a morte da carne» 1 ; porem, depois tendo-se elle
mostrado arrependido, a pedido dos Corinthios,
que rogavam que lhe perdoasse, Paulo preceituou
que se lhe perdoasse a restante parte da pena, ccpara que, diz, não se abandone a maior tristeza e venha a cahir em desesperação>> t. Esta interpretação é apoiada na auctoridade dos Padres ; pois
diz Chrysosthomo, commentando as seguintes palavras de S. Paulo : 1c Por aqui somos instruidos,
que não só pela natureza dos pcccados, mas tambem segundo a mente e habito dos pcccadores, é
necessario moderar a penitencian. 3
Do mesmo modo falia S. Paciano 4 : ((Não vês
. a indulgencia do Apostolo que até mesmo modifica as suas proprias opiniões? Não vês a sua dulcissima brandura, muito distante do vosc;o supercilio,
muito longe do pensar de Novaciano, mas que attende ao bem da vida e á salvação de todos» P
1 19. Tradic. Nos primeiros tempos da Egreja,
não se concediam indulgencias precisamente do
modo porque hoje se dispensam ; mas, comtudo,
a pena temporal, ainda mesmo devida aos pcccados, perdoava-se total ou parcialmente, como se
collige de factos indubitaveis :
1 Ego quidem ahscns corporc, pracscns autem spiritu, jam
judicavi .. . tradcre hujusmodi Satanac in interitum carnis. I Cor.
V, 4·5 .
z II Cor. II, 6-10.
J Hincque docemur quod non solum ad peccatorum natu ·
ram, verum eliam ad mentem habitumque peccantium oporleat
mo<lerari poenitentiam .
• Vides Arostoli indulgentiam, proprias etiam senlentias
. temperantem ? Vides mitissimam lenitatem, lonf;e a vestro supercílio separatam, lon~e a :'>101·atiani fronte dissimilem, communi
vero vitae ac ~aluti omnium consulentem. Ep. 3 ad Sempron.
Theologia DoBmatica-- Vo!. í·'
I:!
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(1) da praxe de relaxar a pena canonica no in.,.

po marcado ~a audição, communiquem, finalmente, com .os fieis na oração. E depois será pcrmittido ao Bispo pensar n'alguma coisa mais humana
a respeito d' estes., t.

tuito da intercessão dos martyres; como o attesta
Tertuliano; pois ainda quando era catholico, escreveu: e< Alguns que não teem paz na Egrcja, costumavam ir pedil-a aos martyres no can.:ere; e por
isso tambem deveis tel-a, fomentai-a e guardai-a
em vós, para tambem a poderdes dar aos outros» 1•
Porem depois cahindo nos erros dos Monta'
'
.
nistas, reprovou esta praxe 2.; .mas tambcm isto
demonstra que esta praxe existira e fôra approvada pelos Pontífices llomauo~. E, na verdade, a relaxação da penitencia canonica era a ~clax~tção da
pena devida ao pcccado, sendo a prn1tenoa ordenada á remissão d'esta pena.
()) Dos decretos antiquissimos, pelos ljllacs .se
dá aos Bispos faculdade de perdoar a1Hllll1~ c01sa
das penas canonicas, principalmcnt~ se a.vida dos
penitentes fôr digna de louvor; assim o Cone. Ancyrano (314) decretou (ca~. 5): uOccrctumc.>s, que
o~ Bi~pos depois de examinar o modo de vida, tenham o poder ou de usar de clemencia ou de ac<.:rcscentar. maisJ tempo. Examine-se_ com tudo, antes
d,e mais nada, qual o theor da vida prcccdc1~tc e
cja seguinte, e a~sim se lhes. dispense a clemencr~:' 3 •
Do mesmo modo falla o Nrceno 1 (can. 1 '.l): 11 1 odos aquelles que pelo temor, lagrirnas e p:nitcncia ou pelas boas obras, mostrum, sem simulação, que estão convertidos, cumprindo estes o temPacem quidam in Ecclesià non habcntes a marlyrihus ~n
carcere exorare consueverunt; et rdeo e.a m elram proptereu m
vobis habere et fovere, et custo1.hre debcus, ut et alrrs praestare
possills. . Exhort. ad Mart. e. 1.
2 De Pudicil. e. 22.
.
.
.
J Statuimus ut Episcopi, modo .: .onversallonrs exar;nmat.o,
potestatem habea!lt vel 11/endi clement1a, ~e~ plus t~mp~rrs ad11·
ciendi. Ante ornma autem et praeccdens ~ tta, ct qu,1e t.On>ecuta
est, examinetur, et siç eis clcme11tia impcrtiatur.
1

.. (C) Da C01l~~ssão das indulgencias aos que visitavam as bastl1cas de Hoi:ia, isto é, emquanto
resg?tavam ~or esta peregrinação parte da peniten~ia canomca. ~mtos seguem que foram pri.~
mc1rame.ntc conc~dtdas por Gregorio M. (604) como ~ refere S. Tlwmaz ·; porem, outros julgam
· que foram somente depois instituidas pelos seus
suc~cssorc.s. ~eja o que for, uma tal instituição e
antiga, pois, diz Bon[facio VIII, na Bulia Suhlúni:
'' Exa:nin?mos com meditação sollicita de que modo pnmc1~arl}cnte o R. Grcgorio, segundo o ensinou a ant1gmdadc, e depois outros Pontífices romanos nossos predecessores, concederam indulg~ncias estacionarias a muitas egrejas de Roman 3.
E tambcm ccr!º. que no scc. IX Se1•gio II concedera aos que v1s1tasscm a egrcja de S. Silvestre e
de S. Martinho nas festividades de muitos Santos
indulgencia de tres annos e de tres qua·rentenas .'
Em segundo Jogar, no sacramentario Valliceliano
.
'
cscnpto no mesmo senlio, se faz menção da indulgencia de certos dias e annos. Ko sec XI Leão
IX, aos qu~ tinha~1 vi~do assistir á consa~ração
da metropolitana B1sant111a, perdoou a terceira parte da sua penitencia .
-

- 1- - ·---

. .Quotyuot,mctu ct l;icrvmis atquc pocnitcntià, vel bonis
operrhus, n:bu, •1;~1.s i:nrwersroncm suam, non simulatione, dcmo,nstr•rn.t, h1 ddrn1tum tem pus auditioni,; implemes, tum demum
fidd1bus l~J Oiª' rone .:ommun1ccnt. Postmodum vero ncebit Epis·
copo de h1s ,1!1q~11d lwmmtius cogitare.
2
ln IV d1s1. io, q. 1, a . 3. sol. 2 .
3
.
_ Solli.cit~ mcd.i:ationc discutirnus qualiter R. Gregorius
plunbu, Urt;rs 1:-:~: dcsrrs prrmo, prout tradit aMiquitas, et alii postmo~urn ~ · 1. onfrfkes yracdccesso,es nostri Jiversorum tenorum
stauonarias mdulsent1a:s concesser:.rnt.
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(•) Da concessão das indulgencias aos Cruque pegassem cm armas contra os Infieis i
Eis o decreto de Urbano II no C. Claromontense
(can. 2): •Todo aquelle que só por devoção e não
para obter honras ou dinheiro partir para libertar
a Egreja de Deus de Jcrusalem, esta jornada le. var-se-lhe-ha cm conta de toda a penitencia 11 1.
Egual indulgencia foi lambem concedida áquclles
que combatessem contra os hcrcjcs, principalpalmente os Albigenses. Jú no scc . XIII, o C. l.ateranense IV ( 1215) decretou que se não estendessem dcmasiadamenfe as indulgencias, afim Jc se
precaverem os abusos.
(C) Da instituição do Jubileu . !\' 1 > principio do
seculo XIV foi estabelecido e conlirnrndo o .Jubileu por Bonifacio VIII, o qual concedeu indulgencia plenaria e outros favores espirituacs para o anno de 1300 e em qualquer anno centcnario. Em
seguida, Clemente VI decretou, guc o Jubileu se celebrasse de cincoenta em cincoenta a nnos, a começar de 135o. Finalmente Paulo II quiz que se
realisasse de vinte e cinco em vinte e cinco annos,
a começar de 1475.
·
De tudo isto se collige quanto se enganaram
os Protestantes que com Chemnicio dizem que os
catholicos ccnão podem apresentar testemunhos alguns de Padres ou alguns exemplos da velha Egrcja por onde se provasse tal doutrina ou o usu das
indulgencias em tempo algum até 1 :too da era
christã" '·

DAS INOULGE.:SCIAS

~ados

1 Quicurnque pro solà devotione, non pro honoris vcl pecuniae adeptione ad liberanJarn Ecclesiam Dei Jerusalem profoctus fuerit, iter illud pro omni poenitentià ei reputetur.
t Non posse vel ulla Patrum testimoni:i, vel ulla veteris Ec·
clesiae exempla pro ferre, quod tal is doctrma vel usus ta li um in .
dulgentiarum ullo unquam tempore usque ad annos post natum
Christum 1~00 in Yetrm E..:desià fuerit. ln l" f ex. Con..:. Triú.:nt.

Ra\. Theol. Para se poderem conceder as
indulgencias requerem-se e bastam duas coisas: que
haja um thcsouro espiritual constitui do pelas superabundantes satisfações de Christo e dos Santos ;
e que os legítimos pastores possam fazer com que
d'elle participem os fieis; · mas estas duas coisas
estão averiguadas:
(1) a primeira; pois é certo que as satisfações de
Christo foram superahundantes, por serem de valor
inlinito: porquanto, ellc não derramou somente uma
gotta de sangue, a qual cm razão Ja união com o
Verbo teria bastado para a redcmpçáo de todo o
gcnero humano, mas abundam:ia copiosa e como
que um rio ' 1 ; e assim adquiriu para a F.:greja um
thesouro espiritual de satisfações.
Alem d'isso, alguns Santos praticaram muitas
obras satisfoctorias, que lhe não eram necessarias
para satisfazerem pelos seus proprios peccados. E
assim a SS. Virgem, que nunca, nem sequer vcnialmentc, peccou, e por outro lado soffreu enormissimas penas; as virgens, que n'cstc mundo vi
vcram uma vida mais angelirn do que humana; os
martyrcs, que, depois d'uma vida innocente, soffreram com pacicncia tão acerbas torturas; e muitos
outros, que, livres de todo o contagio do peccado
mortal, mortificaram incessantemente os seus membros, augmentaram com as suas obras satisfactorias, feitas cm união com as que Christo praticou,
o thesouro da Egrcja.
(b) Tambem se prova a segunda; porquanto,
por força da commwzhão dos santos, todos os
fieis ficam tão intimamente unidos com a sua ca..
120.

4

Sph·i~u, Tractat~s historico-theologicus de
Jub1lnco, Romae, 1750; Bermtrer, ob. c1t. t . J. p. 477 e se5.
1 C/e111e11~ VI, Extra\'. llnigenilus.
·

-C_fr. Theodorus a S .
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beça Christo, que formam um corpo e poriss:l todas as boas obras dos justos süo como obras
proprias de cada um, e podem redun,for cm utilidade d'elles: «Porquanto, assim como o corpo é
um e pos~;ue muitos membros , l'. todavia, apczar de
serem muitos os membros do corpo, não formam
senão um só corpo, assim lambem Christo .. . E
se um membro sotfrc, todc,s os outros soffrem juntamente com cllc; se um membro gosa todos os
outros gosam>i 1 •
E, na verdade, se assim é, as satisfa\<"Íe:-; superabundantes de Christo e dos santos, podem redundar
em proveito dos outros, que são dcv.: d >r,:s ;í divina
justiça; porquanto, como diz S. T/1,;11ur. '2 , •«ILJUcllas coisas que são communs a alguma multidão
são distribuídas a cada um dos da mui tidiio, se~
gundo o arbítrio d'aquelle que a ella preside. l\>rÍ'sso, assim como alguem conseguiria a r-.:missão da
pena, se outro satisfizesse por elle, assim tambem
se a satisfação d'outro lhe é applicada por aq11cllc

que pode fazel-o>i .
O assumpto illustra-se por meio de

11m.i compàração. N'uma republica bem ordcnadu o presidente tem o poder de abrandar algumas vezes o rigor da leis e das penas, quando assim o exige o hem
commum ou a emenda do reu, manifestada por signaes certos; ma~ a Egreja é uma sociedade hi.;m
ordenada, e até mais nobre e perfeita do, que as ou.
l
Sicut enim corpus unum est, et membra hahct multa 1im nia autem membra corporis cum sint multa, unum tamcn c1;rrus
sunt, ita et Christus , .. Et si quid patitur unu111 m\:mhrum .:0111 •
patiuntur _omnia membra; sive gloriatur unum mcmbrum, .:1;ni-;audent omnia membra. 1 Cor. XII, 12 -26 ,
i
Ea quae sunc alicujus multuudinis communia, d1st r ihuunti:r _singulis de mul!itudin.e, ~ecundum arbitrium cjus qu • 111ultitud_im _pra:est; unde ~tcut. al1qu!s c~nse9u!!re~ur rem~ s swncm pocn~,
s1 ahus pro eo sausfec1sse1, lta st sat1stact10 altcnus sil11 per cun1
~ui potest1 distribuatur . Supp. q . 25 1 a . 1 .
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tras sociedades, pois promove o bem sobrenatural
das almas; logo, era conveniente que aqucller que
presidem á Egreja, gosassem do poder de por motivo justo, perdoar alguma coisa das dividas espirituaes.
.12 r. (C) Resoh em-se as dijficuldades.
(t) A concessão das indulgencias livra o homem do
debito de satisfazer e porisso, mutila o sacramento da
Penitencia, o que involve alguma satisfação; logo, deve
1

regeitar-se.
Resp. Nego n supposto; porq ·J anto, as indulgencias
prudentemente concedidas, não eximem o penitente da
satisfação sacramental, ou extra -sacramental, mas ~ão
concedidas aos sinceramente contrictos para terem por
onde satisfazer mais prompta e dficazmente, pois ninguem pode lucrnr as indulgencias sem primeiramente
praticar as obras prescriptas, e sem se arrepender sinceramente.
(b) Insistem : A facilidade de satisfazer por todos os
peccados por meio de algumas obras ou orações, é causadora da preguiça espiritual, pois não ha proporção
nenhuma entre as obras prescriptas e a pena perdoada.
Resp. •Nego subsumptum » : porquanto, as obras. exteriores que se prescrevem, apezar de serem em s1 leves, suppõem disposições interiores de contricção e pro·
posito firme, gue excluem a preguiça; porquanto, como
diz Cat>la110 (De suscipicnt. indulg. q. 1), as indulgencias não aproveitam aos negligentes por si mesmos, por
serem indignos da indulgencia, mas áquelles cuja von·
tade está por tal maneira prompta a satisfaLer aquillo
que não retarda a obra senão achando-se impedida. Assim, v. gr., não lucra a indulgencia plenaria senão aquelle que está isempto de todo o affecto aos veniaes.
Posto isto, a facilidade da obra imposta, e antes como que uin certo engodo, pelo qual os penitentes são
indusidos a adquirirem as d1spos1çóes interiores perfeitas: e assim se promove a contricc;ão do coração, o zelo
da oração, a frequencia dos sacramentos e a pratica das
obras de misericordia.
(e) Insisfrm cm segundo logar: a concessão da~ Íll·
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dulgencias te~de a di~inuir o tempo da purgação n'esta
ou na outra vida; mas isto, t'. contra a ordem estabelecida por Deus t.
Resp. Nego a me11vr: Porquanto, nada é mais caro
a Deus que ama as almas penitentes, do que diminuir
o t~mpo da P.urgação; por um lado, como l .eKislador·
sab10, determmou que ninguem entre no reino dos ceus
senão pela satisfação d.~ p~na d~vida ao peccado; por
out~o lado, como Pae m1sencordwso, quer perdoar aos
pennentes. Por conseguinte, ~e _al~uem s:.it1stizer pelos
outr~s, ou lhes der com que sa11sl <1Zer,concedcndo indulgenc!~s, faz u_ma obra agradavel a Deus, ajudando-O a
conciliar os direitos da su.1 justica com os da su:i misericordia.
·
(d) A ~oncessão das indulgencias <leu oc..:asião a innumerav51s abusos; porquanto, os Punt ifi.:cs romanos
sem raz~o alguma, não se invergonharam de ..:onccdc;
c~m, mal e mais annos de indulgencias, e at~ mesmo
v~ndendo-as por dinheiro, commettendo o crime grand1ss1mo da simonia.
Resp. Náo deixamos de confessar que se introdusira1!1 aliuns abusos na concessão das indulgencias e na
pregaçao ; porem, estes abusos nem foram univcrsaes
nem .frequentes, e foram muitas vezes reprovados pelos
Ponufices e pelos Concilios.
E _assi~, no sec. XI, Gregorio VI! annuiu ao Bispo Lmcohense que lhe pedia o perdão Jus seus deli. ctos com. a condiçáo de chotar os excessos cornmettid~s, praticando boas .obras 2 ; no sec. XII, Gregurio
i III declarou aos fieis de Benevcmo que era mais seguro _fazerem penitencia do que obterem a remissão da
terceira parte da penitencia; no sec. XIII, o Cone. Ltteranense IV, reprehendeu a relaxação d'alguns Bispos
1

Ve m ,aqui· a proposao
· o .a rgumento ~rr~s e nt a d l por LittledaJ.e (ob._ Clt. p. 109) : •Has animas Deus J1lig11; ca~quc in Purgatorio ~e~met, non ut poenas luant, sed ut puriti.:entur . Fiden ter adm1tt1mu~ Deum eas punire maxima miseri.::ordin, lemitate
e~ efficac1a. H~nc. eorum e .f'.urgatorio int~mpest!vus eKressus ni}
hil emol!lme_nu eis aifert, ms1 tamen adm1tatur l•..:clesiam Romanam sap1~~tl?rem ac benigniorem esse ipso Deo, camll'IC victimas ex d1vm1s manibus, ut ita dicam, eripere !u
~ Cfr._Baro11ius, Annales ecclesiast. ad an . 1703, n . 71;
Droum, 1. c1t. § 4i onde se referem e~tes e outros fai:tos.

em conceder indulgencias; e o y,.;d. (sess. XXV das
Indulgencias) determinou que o munus das santas indulgencias devia 5er dispensado santa e incorruptamente a !odos os. fieis, e proscreve_u _ todos. os a~usos que
pela 1gnoranc1a ou pela supersnçao se tinham mtrodusido em varias dioceses.
E_, na verda~e, não de_ve destruir-s~ uma co_isa, que é
em s1 boa e uul, em razao de alguns inconvenientes oue ·
d'ella nascem; mas devem precaver-se os mesmos abusos, quanto poder ser ; o que a Egrej:i faz quando se
lh e ollerece occasião.
Quanto ao que se acrescenta sobre a venda das indulgencias, funda-se n'uma falsa supposição. O dinheiro
qu"! algun:i~is vez~s ~e dava e ainda agora se d:i, v. gr.,
por occasrao do 1ub1leu para lucrar a mdulgencia, nem
t nem foi nunca preço da indulgencia; era uma esmola
prescripta como uma obra pia, e que devia converterse em bons usos, para debellar os f urcos, que perturbavam a paz da Europa, para erigir e dotar templos,
hospitaes e outros institutos d'esta natureza.
Por outro lado, só poucas indulgencias eram concedidas sob esta condição ; a maior parte d' e lias exigem
somente obras espirituaes 1.
122. (0) Corol/arivs.
.
(1) As indulgencias podem applicai--se aos jie{j ·

defunclos detidos no pur gatorio. por modo de suffrci-

gio, isto é, não por modo de absolvição, mas por
modo de satisfação e de pagamento de divida, cmquanto as satisfações de Christo e dos Santos recolhidas no thesouro da Egrcja são offerecidas a
1. Alguns protestantes avancam mais ainda, e atlirmam como ~01sa certa que a abso!vição dos peccad~s se vende por dinheiro; e para o provar exibem as tax.1s da Chance/laria que devem pagar-se, quando se requer a absolvição das censur;s. Confundem, porem, aqui uuas coisas que são inteiramente distinctas
a absol.vição ~o s eecc.1dos no fàro interno que nunca pode com~
prar-se por dinheiro, e a ahsolvição das censur.1S no foro externo
pela qual se cxig~ _ali;umas vezes a esmo~a~ quer para pagar a~
despe;'!.s dn ~xped1çao das letras da absolv1çao, quer como comp~nsa9ao ca~u a ~i\'a pelos escandalos ~ados. Porem, n'este caso 0
dinheiro assim 1untado deve ser apphcado a usos pios. Isto r~fu
ta-o excellentemente J. H. Newma" (ob. cit. p. 112-113) .

http://www.obrascatolicas.com

.f
1

..

18G

1~7

DAS INDUI .GENCIAS

Ocus cm compensação dn pena que devia ser satisfeita pelos defunctos. « °'.'léfo ha razão alguma, diz
S. Thomar._, 1 porqne a Egreja possa transferir os
meritos communs cm que se apoiam as indulgencia e;, para os vi vos e não para os mortos 11 .
, Porquanto, Christosatisfcz por todos; e as suas
satisfações podem applicar-se tanto pelos vivos como pelos defuntos; por aquellc que gosa de auctoridade legitima.
E, na verdade, os Pontitlccs H.omanos, ao menos já dc:;dc o scc. IX, concederam estas indulgencias. E assim João VIII (878) e João IX (~ioo) ~.
Porisso, Pio VI condemnou como falsa, tcmcraria
e offensiva dos ouvidos piedosos, a proposição do
Synodo de Pistoia que affirmava: «E mais dcploravel é ainda que esta applicação chimcri..:a (das indulgencias) se queira transferir para os dcfun tos » 3 •
(Denzing. n. 1405) .
Comtudo, um tal poder é exerciJo de maneira·
que taes indulgencias súo applicadas dircctamcnh!
aos vivos por modo de absolvição juridica, e s<'1 indirectamente aos mortos, á maneira de pagamento
de divida.
Porquanto, como diz S. 'Tlwm.tr (1. cit . ), recebe directa e principalmente a indulgencia aqucllc
que faz aquillo porque se dá a indulgencia; pori~so
· não podendo os defuntos fazer alguma das coisas
que se prescrevem, as indulgencias não podem ter
para elles valor directo.
Diz para aqui respeito a concessüo da indul-

gencia para os defu?tos_, de mod<:> qne, por_força
da auctoridade da Egre1a, o fiel vivo que ~az uma
obra boa, .:, gual está annexa, possa apphcar aos
defuntos a remissão da pena, que ganha, lucrando
a indulgencia.
_
23.
~b)
As
induig~ncias
teem
força,
11~0
só em
1
face da Egreja para tirar as penas ca~o1!1cas, mas
tamhem na presença de Deus para remzltlr as penas
temporaes devidas ao peccado.
_
E' certo em virtude da condc1nnaçao
s~n
tcnça contraria que defendera o Synodo P1stonense t. Porquanto, como rectam~nte. o adverte S.
Thomat \ a opinião dos contr~nos e expressamente contra o privilegio conccd~d? a Pedro, a que~
foi dito que, aquillo que rcm1tussc na terra, sena
tambem remittido no ceu.
Porisso a remissão que se faz quanto ao foro
da Egreja, tambem tem valor quanto ao fôro de

?ª

A

· d l
Deus.
Alem d'isto, a Egreja, concedendo estas. m u gencia~ causaria mais damno d<;> que proveito, devendo ser soffridas no purgatono as penas que remittissc na terra.
.
,
Graçns, por tanto, a Jesus Chnsto, .que fez uo
seu sangue uma medióna para os cntc~mos, por
meio da qual não só podemos ver-nos hvrcs do~
nossos pcccados, mas tambem da pena que lhes e
devida!

- - -·
Ap . Denii1_1ger, n .

1 Non enim est aliqua ratio, quart' Ecclesia transfcrre possit communia merita, qu1bus indulgentire innituntur, in vivos et
non in mortuos . Suppl. q . 71, a . 10 .
z Cfr . .Mabi/1011, pnef. in srec. VI BeneJ . n . 108 .
J Luctuosiu~ a dhuc esse quod chimreri ca istha!c applicatio
(indulgentiarum) transferri volita sit in defunctos.
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.Ad.vertencia aoa le:Ltores

•

Depois de terminado o ma~nifico Tn11:t.1do do sacramento
da Permencia do sabio auctor d esta Thcologia, parc..:cu-me não
só opportuno, mas até mesmo ne..:essario, o addicionar-lhe a magnifica Crmfere11ci,1 moml sobre a administ1·ação do sacramento
da 'Pe11itc11cia, e o Directorio p.7ra a co11fissão geral, de S. Leonardo de Pono Mauricio, que são dois tra.::tados os mai~ completos sobre esta ma teria, essencialmente pratica, qu ~ conheço.
E nem admira que assim seja, sendo elles compostos por um
varão santíssimo e doutissimo, que consumiu o melhor da sua vida nos trabalhos das missões e porisso occupando-se exclusivamente do ministerio da salvação e direcção das almas .
Lendo aquella conferencia e· o Directorio que se lhe segue,
os confessores, especialmente os jovens, aprenderão alli mais,
muito ma is, tomando por norma n'este genero de trabalhos, a larga experiencia d'aquelle varão santissimo, do que lendo os mais
vastos e volumosos tractados.
Não, não basta saber muita theolop;ia e muita moral, para se
ser bom. confessor, mas é preciso, de m~is a m~is, t.o mar_por mestre e guia aquelles que unindo a sc1enc1a theonca a pratica, se excitaram d'um modo especial n'este santo ll'inistcrio.
Quantos jovens confessores, não obstante terem estudado sufficieiitemente a theologia dogmatica e a moral, se vêem a cada
passo emharaçados no confcssionario sem saberem por onde hãode entrar, nem por onde hão-o.le sahir?
E d'esta falta de expcrien.·ia, quantos erros na o.lirecção das
almas, quantas imprudcncias, quantas pre~tpitaçócs, e quanto;. males para si e para os outros ! Eis ahi o que me moveu a accrescentar a esta obra, destinada principalmente aos candidatos ao
sacerdocio, e que dentro em breve devem ser confessores e directores d'alma, os dois famosos trabalhos do inclyto e santissimo
''arão apostolico S. Leonardo, sem duvida, repelimos, os dois tractados mais completos sobre esta materia, e onde os jovens sacerdotes aprenderão muito mais, pelo que respeita ao methodo
pratico do confessionarío, do que lendo volumosos tractados de
theologos e moralistas.

O Traductor.
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fippenaice seguqõo
Conferencia moral
88Dr1 aad1Qlqlstrao10 do sacramento aa penHBQGla
Dirigida aos confessores durante a missã::i
para despertar o seu zelo e estabelecer
entre elles uniformidade de
principioa

8' JIB&ESTBDE SUPftEJDB DO YEBBO EHGHBKBD~
fllbo unlco dt Deus, e pastor unlvtrsal das almas
J~SUS

CHRISTO

Ouso offerccer-vos, ó Hei da gloria! a humilde homenagem d'cste pobre discurso, a vós que
de todos os títulos que vos glorificacs, não tendes
nenhum que vos seja ·mais caro do que o de BOM
PASTOR: Ego sum Pastor Bonus 1. E n'esta qualidade ponde toda a vossa sollicitude em condusir
as almas ao vosso aprisco. E' porisso que vós promettestes á vossa Egreja, pela bocca de Jeremias,
o envi~r-lhe pastores. segundo o vosso coração, que
1

Joa .

101 11.•
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a nutram com a scicncia e com a doutrina : Dabo
vobis pastores ju.-cta cor meum, et pascent 11os scientia et doctrina 1•
Mas, ai! os vossos adoraveis designios nem
sempre são realisados ; po!s ~ntrc os pastores ha
alguns, que vivendo na oc10s1dadc e abandonando-se a uma libertinagem escandalosa ou pelo menos carecendo inteiramente de zelo, não ensinam
o que sabem, emquanto que. outros, desprovidos
de scicncia, ensinam o qu~ 1gnoran: e conduzei:n
. as almas para pastagens tao cstcre1s co~o. no~t
vas. Não querem comprchendcr que o mm1stcno
sagrado do confessionario e da di~ecçã<~ das alma.s,
sendo «a arte das artes11 1 ars ar/tum, e nccessano
para formar um pastor segu~do o vosso divino
coração, isto é, um confessor digno, que ª. arte ~e
ja traduzida na pratica por uma prudencia sab1~,
e que a prudencia seja regulada pela arte, por meto
d'uma doutrina solida.
·Ora o que me afflige é, que muitas almas se
perdem: por muitos confessores dos nossos ?i.as
não terem nem sciencia nem zelo, nem prudcnc1a,
privadas como estão de sustento, por fr~lta de doutrina, ou impellidas para o abysmo, por tal ta de prudencia.
Permitti, portanto, ó bom Past?r, que cu ou.se,
afim d.e cooperar de qualquer maneira para o m~1or
bem dos vossos ministros, depôr nas vossas maos,
ou antes, no vosso coração, este discurso simples
e sem ornamento; afim de que, abençoado por vós,
chegue ás mãos e aos corações dos conf~s~orcs ~o
nosso tempo, e sobre tudo, dos que ass1st1~cm as
missões, afim de que, unidos n'uma santa hga, se1

J ~/3
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jam uniformes na direcção das almas que vos são
tão caras.
Abençoae-o, portanto, ó meu amavel Salvador, abençoae-o e fazei com que todas as palavras
de que se compõe, sejam outros tantos raios de
luz que esclareçam o espirito, e outras tantas cham~as que a~rasem _em _zelo a vontade dos que se
dignarem lcl-o, no 1ntu1to de colher fructo.
. Abençoac~ finalmente, as mãos, o coração e a
ltngua_ ~o mais pobre e do mais indigno dos vossos mm1stros: que eu me consumma todo inteiro
de amor por vós, e que tenha a consolação de vêr
marchar n~ bom c~minho todas as almas, confessores e pcnttcntcs, Jllstos e pcccadores, afim de que
todos, conhecendo -vos e am;:indo-vos perfcitament_e n'este mundo, no estado de graça: mereçamos ir
conhecer-vos e amar-vos eternamente lá em cima
no estado de gloria. Amen.
'

Jerem. 31 15 .
Theologia IJogmatÍça-Vol. 7
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AO- LEITOR

Eis aqui caro leitor, um ramilhete formado de
algumas verdades moracs que colhi de diversos
auctores.
São flores que poderieis encontrar n'outras partes, espalhadas áquem e além, mas que estão aqui
reunidas n'um ramo.
Só urna coisa vos peço e é, que olheis para elJas com olhos benevolos, e que acceiteis com simplicidade do coração as maximas que conteem.
O desejo de encontrar n'este discurso ideias novas, redigidas n'um estylo levantado e pretencioso,
não prejudicariam pouco o effeito das verdades
que vos apresento.
Não espereis, portanto, fiôres de rhctorica, mas
contentae -vos da verdade toda nua.
Pois, porque não abraçai-a, se a cncontraes,
Jendo-a n'estas paginas ?
E o que é ainda mais importante, porque não
a praticar?
Pensae que sendo ainda noviços na direcção
das almas, pois dedaro que não me dirijo sen~o
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aos confessores jovens, e não aos outros, seria uma
desgraça incalculavel para vós, se vos cnganasseis
logo desde o principio da vossa carreira .
A funcção que desempcnhaes no tribunal da
penitencia, é bem grande, é verdade, mas o perigo
a que expondes a vossa salvação e a dos outros,
não o é menos, se a não exerceis, como é necessario. E' a vosso respeito que foi dito : Afors cl Pila

in manu linguae 1•

DO S.\CR .\:\1ENTO DA l'ENITENCTA

pia_ consolação de vos ver firmes nas maximas nesanas ao vosso ministerio, e de ter assegurado
graças á b d"
- d'um confessor, a salva ~ão'
trcc~ao
d uma grande multidão d'almas.
~
Que
Deus
vos
conceda
a
vós
e
a
mim
esta
graça.1

,

no mesmo modo que () hnstão mysterioso que,
na mão de Eliseu, dava vida üs almas, não servia, nas mãos de Giczi, senão para as confirmar
na morte, assim a vossa língua tem cm seu poder
a salvação d'uma multidão d'almas, cnt a sua condemnação, assim como a vossa, segundo fizerdes
bom ou mau uso da auctoridadc de que cstaes investidos.
Portanto, se amaes a vossa alma e as dos vossos irmãos, lêde e rclêde as nrdadcs que vos apresento; lêde-as não a correr ou á~ furtadas, mas
pausadamente e com reflexão.
Se as profundardes, espero que tirnrcis d'clla
muita luz e que podereis evitar os escolhos que se
encontram n'este caminho tão arduo e semeado de
tantas difficuldades.
Perm_itta Deus que cu possa, por meio d'cstc
opusculo, servir., pelo menos, de utilidade aos meus
collegas, quero dizer aos confes:>orcs que se empregam todos os dias, como eu, no ministerio laho-'
rioso das missões ; oh! então esperaria eu ter posto muitas almas no bom caminho; porquanto, formar um bom confessor, é salvar uma multidão de
almas extraviadas. Tractae, pelo menos, caro leitor, de tirar bom prqveito, e eu terei então n dui

Prov
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OanfaranGla sobr1 a administração do sacramento
da PBDltBDGla
Bonit:item et Jísciplincm et scientiam doce mé
<1 prude11ci.1 e n scienci.1

t:nsinae-me a bondade,

"" · 11 8.

E' muito bella a supplica que fez a Deus o
santo rei-propheta ; não pede nem riquezas, nem
honras, nem prosperidade, nem alegrias, nem as
delicias terrestres, mas a bondade, a prudencia e
a sciencia: Bonitatem, et disciplinam, et scienliam doce me. São os trcs pães que o homem do Evangelho pede ao seu amigo para sustentar a sua familia : Amice, commoda mihi Ires panes •; pães tão
necessarios aos confessores que deviam pedil-os a
Deus todos os dias, afim de se occuparem como
convem do seu santo ministerio.
Com effcito, senhores, é bem grande, é sublime, e quasi divino o officio do confessor, pois o
seu fim é combater o inferno e povoar o ceu de
eleitos. Basta lembrar-vos, que o Apostolo, para
vos tornar mais rccommendaveis e mais caros aos
fieis, vos imprimiu oa fronte esta qualificação tão
1.

'

l.nc.

11 1 19.
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notavcl: Coadjutorcs de Deus: Dei adjuctores sumus •. Pode, com cffeito, dizer-se com verdade que
o confessor é cm certo modo o coadjuctor dl.! Deus
na sanctificação das almas, porisso me smo que
coopera tifo proximamente para a infusão da graça . Mas tanto tem, por um lado, a rcgosijar-sc
de ser o instrumento d'uma obra tão gloriosa~ a
Deus, outro tanto deve temer~ por outro lado, o
tornar-se culpavcl no exercido do seu ministerio,
quer não se portando n'clle com bastante respeito
e fidelidade, quer deixando perder os seus fructos
por negligencia, quer mesmo, (coisa horrivel de se
pensar) profanando-lhe a santidade pela sua malicia. «Será necessario dar uma conta terrível d'cste posto elevado•, dizia S. Agostinho, foliando da
cadeira episcopal. Esta palavra pode applicar-sc
egualmente ao tribunal da penitencia : De i.~lo loco periculoso redditur ratio 2 •
Oh! quantos sacerdotes estão ardendo no in·
ferno que gosariam da vista de Deus, se núo se tiveram sentado no cirnfessionario !
Ora, senhores, o que nós temos cm vista n 'csta conferencia, é combinar-nos e formarmos uma
santa liga, afim de procedermos com uniformiJude na administração do sacramento da penitencia,
e estimular-nos mutuamente a desempenharmos
dignamente um officio que exigiria qualidades quasi divinas. Se não podemos attingir tão alto, tractemos ao menos de adquirir as que o santo llei
David pedia a Deus com tanta insistcncia, a saber, a caridade, a prudencia e a sciencia : Bo11italem e/ disciplinam el scientiam doce me. Estas trcs
bellas qualidades serão o assumpto d'csta confcI Cor. 3, 9.
S. Aug. Ps.

126.
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rencia, da qual depende todo o fru~to. d~esta missão. Se estamos bc:m unidos nos pnncap1os, secada um de nós estiver abundantemente provi~o
d'estes trcs pães substanciacs: bondade, prudencia
e doutrina, que bem vamos fazer ás ~lma~ ! que
gloria vamos dar a Deus ! e que provetto nos mes~
mos colheremos ! Comecemos.
I. Da santidade necessaria ao confessor
2 . A primeira coisa que o sacerdote ne~essita,
e muito mais ainda o confessor, é a santidade.
Uma vida santa, eis o principal segr~do da influencia do padre, pois o meio mais efficaz de persuadir é o bom exemplo.
' Os homens, com effeito, estão mais <lispostos
a crêr o que vêem com o_s seus proprios olhos, ~o
que aquillo que ou_ve~ dizer.; persuadem-se f~c1l
mente que uma coisa e poss_1,~el, quando a vee~
praticar por aquelles que ?s dmgem e ~overnam. E
este pensamento que mrnto bem exp.nme S. Gregorio Magno : Ilia namque vox magis cor penetrai,
•
quam dicentis vila commendat 1•
Ora esta bondade consiste não só em ..-1ver
em estado de graça, mas na pratica das virtudes
christãs, cm passar uma vida toda consagrada ás
boas obras e animada d'um zelo ardente da salvação das almas.
...
Quando encontro um confessor que, nao se
contentando d<.' viver habitualmente em estado de ·
graça, se occupa, alem d'isto, de p~ocurar os meios
de conduzir as almas a Deus, cre1.0 ter encontrado um the~ouro.
.
Mas~ ai ! não posso reprimir as lagrimas ven-
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do ?ºs nossos dias certos sacerdotes compromctter fU~t<? do~ povo~, por uma vida desordenada, o
seu mm1steno sublime, e, o que é mais deploravel, expôr-se algumas vezes a ouvir ns confissões
em estado de peccado mortal .
Ad~inistrando os súcramentos com umn duvida prath.:a, e sem cites proprios saberem o estado
~m que se ~ncontram, commettem, segundo o scnttmento n:ia1s commum, tantos sacrilcgios 4uantas
as ª.bsolv1çõcs que dão, e abrem d'cstc modo para s1 as portas do. inferno, no mesmo Jogar, onde
abrem ~s do parai~o ª?s seus penitentes.
3. E uma max1ma 1rrefragavel de S. Thomaz •,
que ~confessor, sendo um instrumento vivo obra
por s1 mesm? na administração d'cste divin~> sacramento? e Junta a sua acção á da causa prim:ipal, que e ~eus ; segue-se que não deve viver somen~e da _vida da graça, para ser ministro util da
santt~caç~o dos p~ccadores, mas dcmnis d'isto,
exercitar-se na pratica de todas as virtudes.
C~m etfeito, um confessor tibio e dissipado,
q:1e nao t~m uso da oração nem da mortiticaçiio,
n~o poderia .desempenhar as suas funcções, senão
d_ u~a maneira languida : as suas palavras não scrao mftam~das pela caridade, nem as suas rcprchensões ~mmadas pelo zelo, nem os seus conselhos apo1ad?s pela auctoridade que dá o bom
exemplo, ate mesmo lhe su..:ccderá faltar gravcment: ª<? s~u dever, quer dando a absolviçiio aos
que s~o mdtgnos, quer deixando de advertir os
que sao culpad~s, quer dissimulando ; para com os
peccadores .obstinados ; n'uma palavra, cllc scd
mudo no tribunal da penitencia, !-.em cnrngcm pa1

S. Th. 3, q. G-t,

:irt.

x, ad.

1•
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ra reprehendcr nos outros as faltas de que elle
proprio não está seguro de ser isempto.
E por outro lado, espalhando os penitentes o
boato de que o confessor nada diz a respeito dos
peccados causados pela avareza, pela sensualidade, ou pela paixão do jogo, toda a gente correrá ao
seu confcssionario e fazer-se-hão confiss6es sacrilcgas ; pois é muito evidente que não ha vontade
de se corrigir, quando de proposito se procura um
confessor que não tem nenhum cuidado~ de reprehcnder os seus penitentes.
Ora, estando os sacrilegios d'estes ultimes escriptos no livro da divina justiça a cargo do confessor, quanto melhor seria para elle o não ter feito uso do seu poder de absolver, porisso que as
absolvições de nada mais tcern servido do que para elle mesmo se ligar, e para ligar os outros!
Nosso Senhor disse a Judas: Voe homini illi,
per quem Filius hominis tradetur, bonum ei erat st
11alus non fuisset homo i//e 1 •
O mesmo pode dizer-se do confessor que foi
causa da ruina de tantas almas. Mais lhe valeria
não ter sido confessor, pois não ha nada mais verdadeiro do que este axioma do Espírito Santo :
•Aquelle que não é bom para si mesmo, não poderá ser bom para os outros .• : Qui sibi nequam
est, mi alii bonus erit ? !
-

Exame da vida do padre, o que deve
evitar e o que deve fazer
4. Permitti-me, por tanto, meus senhores, que
eu ouse aconselhar-vos o que por tantas vezes tenho recommendado aos simples fieis, no de~urso
'
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da missão, a s_abcr, o fazer uma boa confissão geral, como me10 de renovar o eSJ)irito de fervor , e
de por as suas contas cm regra , o que é tão importante para gosar da paz n'csla vida e sobre tudo para assegurar uma boa morte. Ora esta renovação de espirito é ainda muito mais nccessaria
aos sacerdotes.
Eu não vos digo isto para tambem vos cxhor~ar a fazer un?a co~nfissão geral; pois supponho que
Já a te~de~ feito. ~J se se enc?~Hrar algum que ainda a nao tivera feito, cu lhe drna com toda a liberdade: fazei-a, por caridade fozci-a; todo o cuidado
9ue se empregue em pôr a .co1~scicncia em repouso
e pouco,~ o ~lm~amento. principal da tranquilidade
d_e .cons~1encia, e a santidade de vida, qtrc e 0 primeiro pao de que o sacerdote deve alimcnlar-se.
. Se não quereis fazer mais, fazei ao menos uma
confissão extraordinaria, passando cm revista as
obrigações do vosso estado.
Eu vos darei para isto um methoJo rnrto e facil. E' dividido em dois pontos : /Jecli11a a maio
et fac bonum 1 •
'
~xa~inae primeiramente se tendes observado
o pnme1ro ponto, declina a maio, evitando até a
sombra de escandalo. Que seria se fosseis do numero d_'aquel~e: a que~ se pode applicar esta sentença 1gnomm1osa : S1cut populus sic Sacerdos ·
d'aquelle:, dig~ eu, que appareccm cm public~
com vestidos tao apurados que se poderiam antes
tornar por. s_acerdotes de Venus ou de Diana; do
que por mmtstros de Je~us. Christo, e llllc não se
envergonham de ser mais hvres nos seus J 1 s~nr
sos e nas suas maneiras do que os proprios leigos?
~

1
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Ps . 36, 27 .
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Ha n'alguma parte um concerto, um baile, uma
partida de recreio, onde se não encontram ?
.
Nos festins, nos cafés, nos theatros, elles alh
se salientam, dando ainda rriaiores es1.:andalos do
que os outros .
·
.
Veem-se nas egrejas, e até ao pé dos altares,
conversando, e papagueando, lançando vistas e
sorrisos, voltando a cabeça d'aqui para alli, como
moinhos de vento.
Mas ha mais ainda: que desgosto não devem
experimentar os que os veem .á tarde representando em sccna o papel de comediante, e de manhã
na cgrcja voltando-se para o povo para dizer : orate, fralres !
·
Que! ora/e ji·a/res .' vós fazeis blasphcmar e
não orar. E muito peior ainda se desfarçados e
mascarados, tomaes altitudes burlescas, empestaes
a atmosphera por propositos charlatanescos, vo~
occupaes de intrigas indignas. E o que dizer, se a
retribuição que se ganhou offerecendo o cordeiro
- d' uma:...
., A"'
. ' nao
sem mancha passa ás maos
1. a1.
se pode nem se deve dizer tudo; limitar-me-hei a
repetir, com as lagrimas nos olhos, o que costumava dizer o Pontifice Romano S. Grt·gorio: Nulluni
majus praej11dic11tm quam a sacerdotíbus suis tolerai Deus 1
5. Se me dizeis que a vossa consciencia não
vos exprobra semelhantes excessos, eu o creio,
meus caros irmãos: eu vol-o digo com toda a sinceridade : cu o creio. '
Todavia, pas~ae cuidadosamente em revista todas as outras obrigações do vosso estado ..
- Examinae primeiramente como rezaes o officio divino. Se sois obrigados ao çôro, vêde se fa' S. Gres., !. 4, cp.. 31 .
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zeis a pausa requerida no astrisco, ou se, pronunciando depressa e mal, e comendo metade das palavras, Rão pensaes senão em apressar-vos sem
outra intenção que a de chegar ao fim.
'
-Examinae como celebracs a santa Missa. Se
o fazeis com respeito, modestia e recolhimento nccessario; se observaes exactamcntc todas as ruhricas; se f~zeis. bem o signal da cruz, as gcnunexócs
e as cer1mo01~s fazendo-as C:~O? a reverencia que
merece, um tao augusto sé1cnftc10.
Oh! é certamente um contraste bem frisante o
ver certos sacerdotes, á noite sentados a uma mcza de jogo, manejando as cartas ou os dados e depois, pela manhã, subir ao altar com umas ~ucdc
lhas monstruosas que cahem sobre os homhros
manejar o~ calices e as patenas consagradas, e fa~
zer voltear no ar a santa Hostia, como se f<)ra um
bocado de cartão.
Teve muita razão João d' Â vila, de se aproximar um dia d'um sacerdote que celebrava d'esta
maneira e de lhe dizer ao ouvido: "Trnct<te um
pouco melhor esse Senhor que tendes nns mãos
pois é Filho d'um Pae respeitavel».
'
A minha língua treme, ai! contando semelhantes desordens, e todavia, quantas vezes, cmyuanto o sacerdóte está no altar, se ouvem fazer rcllcx6es como estas: Vêdes aquelle que está celebrando? Está bem '. E' um borrachão que ninguem pode s~pportar; e um e~cellente caça?or, é um jogador mcomparavel; nao o tendes visto n'cstes ultimos dias em tal taberna, em ºtal h.ospcduria, cm tnl
reunião? Oh! se soubesseis, é um caracter tão alegre e tão chocarreiro !
Eis o que se diz, e S. Bernardo exclama cheio
de ~<?r: Ileu! hcu1 Domine! 'luia isti swtt in per·
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secutione primi, qui i11 Ecc/esia Dei videntur gere1·e
principalum.
.
.
Ainda uma vez, meus senhores, eu sei mmto
bem que estas desordens não existem entre vós;
mas tarnbem sei que em tal Jogar, por causa d'um
sacerdote que se achava n'estas condições, se perdeu o respeito a todos os outros, e que o sacerdocio está desacreditado.
Permitti, por tanto, que fat;a retumbar a minha
scntern,:a ao ouvido d'aquelle desgraçado, que esqueceu os seus deveres : l)eclina a maio, affastaevos do mal, meus caros · irmãos e Jesus Christo .

Declina a maio.
.
6. Etfac bonutu. Não basta que o sacerdote
seja bom para si mesmo,· deve vir tambem cm auxilio dos outros, pelo exemplo, pela scicncia, pelas
obras e pelos conselhos.
Os materiacs d'uma cgreja demolida não podem ser empregados senão n'urna outra egrcja; é
prohibido servir-se d'elles para a construcção d'uma casa partkular. Com quanto maior razão um
sacerdote consagrado a Deus pelas santas ordens, é
obrigado a não applicar-se senão ás coisas que dizem respeito ao serviço de Deus!
A sua camara é a egreja: os seus livros são as
divinas Esaiptutas; as suas occupações, consolar
os necessitados, instruir os ignorantes, administrar os sacramentos: e para fazer tudo isto com
ordem, deve fazer uma sabia distribuição do seu
tempo, tendo cuidado de fixar as horas para o estudo, sobretudo da moral, das leituras espirituaes,
exame de consciencia, oração; n'uma palavra, deve passar uma vida bem regulada, e não viver 1
por assim dizer, ao acaso.
Pois os eixos sobre os quat:s deve sobre tudo

http://www.obrascatolicas.com

1

;'
CONFERENCIA SOBRE A A.ilMlNISTRAÇÁO

girar a vida do sacerdote, é a oração e a mortifica-

ção.
-Quanto á oração mental, que afinal de contas, consiste simplesmente em pensar seriamente
no negocio da salvação, ouso pedir-vos que foçaes
meia hora em cada dia. Certamente, se um pobre
vos visse lançar ao rio uma grande quantidade de
peças de ouro, poderia cllc muito bem, sem ser indiscreto, aproximar-se de vós e pedir-vos uma por
amor de Deus . .
Do mesmo modo vendo-vos perder tanto tempo
na ociosiJaJc, nos jogos, nos divertimento;;, cu não
creio tornar-me importuno~ pedindo-vos somente
incia hora, e não é para mim que vol-o pe~'I>, mas
para a vossa alma.
Se tivcsscis a dar andamento a um pnh:csso
importante, julgarieis vó~ que fosse muito pensar
n'elle meia hora por dia? Ora qual é a maior questão que temos a tratar n'este mundo :1
A de salvar a nossa alma, sonhorcs, a de salvar a nossa alma. Que cada um, por tanto, tome
a resolução de consagrar todos os dias meia hora
a este negocio capital.
-Por outro lado, não conseguireis fazer h~m
a oração, sem a pratica da mortificaçiío.
Feliz aquelle que é innocente e jámais pcú.:ou !
Não é a est~ que eu me dirijo. Pq_rem, llllc <hp1clle
que peccou saiba que tem a fazer penitencia n'csta .o u na outra vida; ora, em que ponto scrú para
nós mais vantajo_so que a façamos? Não é o nosso corpo que, buscando prazeres sensiveis, 11os faz
cornmetter tantos pcccados?
E' portaiJ10 elle que deve soffrcr a pena .
O jogador que perdeu enraivece-se, · furiosamente contra as cartas; quanto a nós lemos carra-
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das de razões para nos indignar contra o nosso
corpo.
O nosso Padre S. Francisco dizia que aquel)e que concede ao seu corpo tudo quanto lhe é
permittido, acabará por conceder-lhe o que lhe é
prohibido: é isto que a experiencia nos ensina muito bem. Coragem, portanto, senhores: abracemos
generosamente a mortificação, rebatamos a insolencia d' este corpo de peccado; mortifiquemos os
olhos, a língua, o gosto, todos os nossos sentidos,
· e saborearemos interiormente uma grande paz: corvus meum Caslif.{o, diz S. Paulo, et in servitutem
~redÍ[.;O 1•
Se um apostolo tão rico de virtudes assim obrava, nós não teremos nada a fazer?
Conselhos aos jovens clerigos sobre a
vocação e santidade requePidas pa ..
ra receber as Ordens-conducta
que o confessor deve usar pa ..
ra com elles

7. Quanto aos jovens clerigos, eu convidei-os
a esta conferencia para lhes dizer duas palavras
somente.
,
·
Vós cspiracs a ser alistados entre os sacerdotes
de Jesus Christo?
Mas qual o motivo que vos levou a abraçar
um estado t<.1o santo!' Tendes talvez ouvido dizer
aos vossos parentes que a vida dos sacerdotes é
de todas a mais bclla, que elles não tem nem os
embaraços das pessoas casadas, nem as suas familias, nem a regra severa dos religiosos nos seus
claustros; que não tendo a cuidar de si, elles podem passar uma vida doce e commoda; que é,
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por outro lado, o ca_minho qu~ hoje conduz com
maior segurança á fortu~a e as honras; que um
sacerdote pode fazer multo bem aos seus, pagar
as dividas da familia, augmcntar o dote das irmãs,
fazer-lhes encontrar casamentos mais vantajosos
e outras coisas assim.
Pobres jovens! crêdc-mc : proponde-v~s um
fim mais recto ou cuidae de mudar de carreira.
O fim principal qw.: d~veis ter cm vista, abraçando o saccrdocio, é dar-':·os inteiramente a Deus,
consagrar-vos ~o seu serviço, e a~scg~1rar !11cl~or
0 grande negocio da vossa salv<.H,'.ao. Sem isto _1~
trometteis-vo:> n'uma vida que vae Jar ao prcc1p1cio eterno.
E de mais d'isso, persuadis-vos v<'1s que tendes bastante força para levar aos hornhros um _fardo tão pezado, sobretudo para observar a Gtst1dade perfeita ?
.
Que monstruosidade ~cr um JOVc'.1 que, d~~~e
os mais tenros annos, foi escravo J uma paixao
vergonhosa, avançar altivamente para ligar-se com
o voto de castidade perpetua !
Coisa estranha! Se alguem faz voto simples
de castidade e que, em conscquem:ia d'um mau ~a
bito, não pode ser continente, basta uma duvida
fundada da sua parte, junta a um temor provavel
da parte do seu confessor, que realmente n~o poderá guardar continencia, para lhe obter a d1~pen
sa do seu voto para se poder casar; e um ioven
dominado por este maldicto habito ousará ~igar-se
por um voto solemne, que lhe torna a dispensa
para sempre impossivel ?
Que temeridade !
. ..
Confessores! é a vós que cu me <l1rqo agora:
etl não digo que quando vêdes a vossos pés um
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joven clerigo, esL:ravo de habitas criminosos, o não
possaes absolver, se elle dá signaes particulares
d'um sincero arrependimento. como mais tarde o
explicaremos, foliando da prudem:ia . Se espera com
a graça de Deus corrigir-se, se presentemente tem
até mesmo a vontaJe firme de fazer tudo para o
conseguir, e vos dá signacs manifestos d'uma contricção mais que ordinaria, digo que ellc está em
estado de receber a absolvição.
Mas affirmo tambem que, para se apr~sentar
ás sagradas ordens, não basta um proposito firme
de não peccar mais; e nccessario que o ordinando
creia sinceramente e cm boa conscicncia, que com
a graça de Deus, clle triumphará d'este mau habito, e que não cahirá mais.
Esta persuasão não e, na verdade, neccssaria,
para receber o sacramento da penitencia; pois pode ter-se uma vontade muito resoluta de se corrigir, emquanto que o espírito duvicia da emenda
f~tura ; mas é necessaria para receber as sagradas
Ordens.
A não ser assim o ordinando estaria disposto
a abral,'.ar um estado, cujas obrigações crê que não
poderü cumprir.
Elle quereria, portanto, tomar sobre si um fardo que não pode levar, em quanto dura o seu habito vicioso, e elle se comprometteria, por conseguinte, voluntariamente a commctter uma infinidade de sacrilegios.
E quem ousará dizer que com taes disposições
pcderia ser admittido ás Ordens?
E se elle quer proseguir no seu intento, como
poderia ser absolvido t1
Senhores confessores, tendes jámais feito sérias
reflexões sobre estas verdades ?
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Que é, pois~ preciso fazer?
-Experimentac os dcrigos que dirigis e q~a~
do os virdes cobertos de chagas purulentas, d1zc1lhe ousadamente : Meu irmão, não basta que promettaes presentemente não peccar mais, mas é necessario que façacs o s maiores exforços para destruir o vosso mau habito, de wl sorte que possaes
crer sinceramente que com a graça de Deus perseverareis.
Segui o conselho que vos J1n1: <mies_ d~ ser
promovidos ao subdiaconJdo, e por nw1ona de
razão, se sois diacono, antes de receber o caract~r
sacerdotal, experimcntae-vos por um anno ou dois;
fazei urna 0 randc violcncia para pcrrnancl."er castos;depois d'esta expcriencia , savos-h:1 facil formar
convicção real e sincera da ,·osssa eml'nda.
.
-Se não quizcrem conformar-se com esta direcção, se sabendo muito bem que co1:1. º" seus
maus habitas não poderão conter-se, l' assim mesmo
querem fazer-se 6r0enar, despedi-os como indignos
de absolvição .
Juventude cega ! Ouvi-me bem; sl~ não tendes
coragem para guardar castiJnde, o cstaJ( > ecde~ias
tico não é feito para vós, co cabe~· ão que tra1.e1s ao
se converteria para vós, um dia, em 1-\argalheira de
pescoço ferro e de fogo que vos estrangularú por
toda a eternidade no inferno .
Pensae bem n'isto.

II. Da prudencia necessaria a '.) confessor
Prudencia d'um bom juiz

8. A santidade de vida I! muito nccessaria a

um ct:desiastiço i mas sem uma vcrJadcira pru-

2l~

dencia, o confessor se desempenhará mal do seu
rninisterio, pois a prudcncia, é, por assim dizer, a
alma d'este santo ministerio .
E é porisso que ella serú o assumpto principal
da nossa conferencia. A prudencia, e eu não folio
da prudcncia do seculo que degenera cm astucia e
é indigna d'uma pessoa revestida de caracter sagrado; a prudencia espiritual, digo cu, é uma excellentc virtude que irnpdle a fozer todas as coisas da
maneirn, no tempo e logar convenientes.
As suas partes principacs são a circumspecção
e a previdenl."ia: os seus actos principacs são, saber
bem aconselhar e bem julgnr.
Ora , meus senhores, esta prudcncia obtem-sc
de Deus, não só pcb estudo, mas muito mais ain·
da pelas lagrimas e pela oração: e tanto mais que
o confessor, exercendo, no seu ministerio, o triplice officio de juiz, de medico e de doutor1 não poderia desempenhai-o, como convcm, sem uma verdadeira prudencia que seja guiada por uma luz
sobrenatural de Deus.
E' muito verdade que, como juiz, cllc não foz
as leis; ellc deve até mesmo regular-se de maneira que não ultrapasse os seus limites, e por conseguinte, se encontra o seu penitente disposto, desliga-o pela absolvi~'. 5o sacramental; se não está
disposto, liga-o ou antes deixa-o ligado, tal como
o encontra. Mas cm compensação, o juizo que se
exerce no tribunal da penitencia, é hem differentc
da sentença dada pelos juizcs ordinarios: o primeiro tem por fim corrigir o culpado, o segundo
punil-o. Ora, que prudcncia não é precisa para
procurar a emenda do culpado !
E' porisso que o escolho onde a maior parte
dos confrs'<>rL'S fazem naufragio, é a imprudencia,
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Para vos convencer d'isto, examinemos o caso na pratica. U.n, inconsiderado e apressado, quer
pelo tedio quer pela porfia em desembaraçar-se
d'um grande numero de penitentes, mio deixa ao
penitente o tempo de descobrir, corno cm preciso,
o fundo da sua consciencia, e precipita-o dizcndolhe com impaciencia: Tem dito tuJo !' Tem alguma coisa a dizer mais i' Acabou de dizer o que tinha a confessar ? De sorte que o desgn11,:ado deixa por confessar metade dos seus pcccaJus.
Aquell'outro, desde que ouve algum peccado
vergonhoso, ou bastante monstruoso an primeiro
aspecto, põe-se logo a gritar : Oh ! que animal!
que demonio ! e com estas palavras fcdw o cora. ção do pobre peccador, e impede-o de desafogar a
sua consciencia.
Outros tomam a liberdade de dirit\ir aos penitentes questões vãs e inuteis; quer-se suher tudo
o que se passa na familia, na loja, na visinhança ;
ou então perde-se o tempo com certas devotas, não
digo, mostrando-lhes sentimentos que tornariam
o santo tribunal perigoso para o confessor, mas
tendo pelo menos com ellas discursos que não são
convenientes em tal logar, fazendo d'algum modo
do confessionario um gabinete de con vcrsnçfto.
Durante este tempo, os que estão esperando,
escandalisam-se, e o proprio sacerdote niio deixa
de percever que viola as regras do H.itual llomano, que prohibe que se fallc de coisas que não
teem relação com a confissão.
Porem, os confessores que sobre tudo merecem ser accusados de imprudencia, são os que nada fazem para abrir o coração dos penitentes, e facilitar-lhes a confissão das faltas mais vergonhosas. Um servo de Deus até chegou a dizer, que

com uma só interrogação tinha ganhado mais almas para Deus do que tinha de cabellos na cabeça. Eis o que ellc fazia.
Quando um penitente novo se dirigia a ellel e
que pelo todo da confissão ou por algum outro indicio, podia prudentemente suspeitar que ficava no
fundo do seu coração algum peccado occulto, perguntava-lhe: '.'Jão tendes jamais calado, por vergonha, certos peccados, quando ereis creança, em
edade ainda tenra :• que pcnsaes vós a este respeito? Dizei-o animosamente, não temaes nada, cu
vos ajudarei, cu vos consolarei etc. E insinuandose por esta maneira, chegava a extrahir a serpente
infernal, que trazia após de si uma massa de confissões nullas ou sacrílegas, verificando assim a pala\Ta do Espirita Santo : Obstetrican/e manu ejus,
eductus es/ culuber tortuosus 1
Oh! que excellcnte pratica ! Usae tambem d'el·
la, senhores, todas as vezes que julgardes prudcn ..
temente que ha motivo para a fazer; colhereis um
grande proveito para vós mesmos e para os ou•
tros.

A prudeneia do confessor como medi•
co, principalmente com os consuetudinarios e recidivos. -Ooutrind
da Egreja no que toca a este genero de peccadores
9. Se a prudencia é ncccssaria ao confessor co·
mo juiz, ella o é muito mais ainda como medico;
porquanto, n'csta qualidade deve considerar attentamente não só os pcccados cm si mesmos, mas
até mesmo as suas raizcs, causas e occasiõcs, a
fim de lhes applicar o remedio conveniente,
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Deve tambcm usar de circumspccção nas palavras, porquanto um confessor inconsidcrndo pode, só por uma palavra, fazer muito mnl a si mesmo e aos penitentes: !11 facie prudmtis lucet sapientia t: «A sabedoria, diz o Espírito Santo, brilha sobre o rosto d'um homem prudente»; ella brilha, segundo a explicação de Lirano, pela madureza e pela honestidade, per maturilatcm et honesta/em. Deve, por tanto, ser reservado nos seus discursos, guardar um porte digno e honesto, que
respire gravidade e piedade.
Por conseguinte, terú o cuidado, sc~undo o
tempo e os Jogares, de vestir a so1'rl'p1:liz e a estola, como o prescreve o Hitual ){ , ;11wno; evitará
tudo o que pode melindrar a gravidade e a modestia sacerdotal, como, por exemplo, tomar rapé
a cada instante, mostrar a sua caixa de rapé, ter
na mão um ramo de flores, um leque <Hl outras coisas semdhantes; abster-se-ha, por outro lado, escrupulosamente de ouvir mulheres fora Jo confcssionario e sem grades, salvo o caso d'uma necessidade extrema, ou á noite, a não ser que o lagar
onde está seja bem allumiado ; e as que estão
enfermas, não as confessará no seu yuarto senão
com a porta aberta. N'uma palavra, deve comportar-se em tudo como um verdadeiro ministr,> de
Deus, mostrando um ar benevolente e grave, cuja serenidade não seja alterada por nenhum gesto
nem signal exterior que denuncie enojo ou desprazer, e dê logar aos que o vêem, de suspcitnr que
se lhe estão dizendo coisas fastidiosas e muito graves. Que obre de maneira que o penitente esteja
voltado de lado, de maneira que lhe nüo fallc ao
ouvido nem se aproxime muito do seu rosto.
1

Job, 26, 13.

M
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Ainda que estas precauções parecem minuciosas, são, no entretanto, neccssarias para bem regular todas as circumstancias d'uma acção tão santa, affastar tudo o que poderia ferir o respeito devido ao sacramento, e embaciar a alma ou reputação do ministro de Deus.
Pertence sobretudo á prudencia do confessor,
o investigar, !>e o seu penitente é rccidivo ou hahitudinario, se está cm occasião proxima de peccado, se sabe explicitamente os mysterios que se
devem saber por necessidade de meio.
Eis ahi, senhores, os trcs pontos mais importantes que temos a resolver n'csta conferencia, visto que nos não temos reunido aqui, senão para formar uma santa liga, e tornar o nosso modo de
obrar perfeitamente uniforme.
Mas para caminharmos com segurança, notae
que eu não quero discutir aqui opiniões puramente provavcis, ou averiguar o sentimento provavcl
de tal ou tal Doutor; não, meus senhores, eu não
quero senão expor diante de vós, os principias da
moral, commummcnte ensinados por todos os
theologos, apoiados sobre os sentimentos dos Santos Padres, e, o que e melhor ainda, confirmados
pela Santa Sé.
Eu vou por tanto pôr sobre os vossos olhos as
tres proposições condcmnadas que nos s.ervirão de
regra nas nossas decisões e não nos qc1xaráo enganar.
A primeira proposição diz respeito aos habitudinarios : Poenitenti habenli consuetudinem peccandi contra legem Dei, natw·ae, aut Ecclesiae, etsi
emendationis spes nulla appareat, nec est neganda,
nec dijf~renda absolutio; dummodo ore proferat se
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dolere, et propo11ere emendationem. E' 60! proposição condemnada por Innocencio XI 1.
A segunda diz respeito aos que estão em occasiáo de peccado; é a 6 1 •ª condemnada pelo mesmo
Papa : Potes/ aliquando absolvi qui in proxima oc-

casione peccandi versalur, quam potes/ el 11011 vult
omittere, quinimo direcle el ex proposilv quaeril, aut
ei se ingeri/.
A terceira diz respeito aos que ignoram os
mysterios da fé; é a ti4. ~ condemnada pelo mesmo
Pontífice: Absolutionis capax esl homo, quantumi1is

laborei ig11oranlia mysleriornm (idei, f!I eliamsi per
11eglige11tiam, etiam culpabilem, 11esciat mysterium
sanctissimae Trinilalis et I11carnalio11is Domini nostri Jesus Clzristi.
A condemnaçáo fulminada contra estas proposições cortou as tres cabeças da hydrn infernal, que
não causavam menos damno que terror e arrastavam miseramente para o abysmo uma multidão de
pobres almas, muito confiadas n'cstas falsas doutrinas. Tractemos, por tanto, agora <lc penetrar
bem o seu sentido, afim de p<1r a verdade cm toda
a sua luz, e comecemos pela primeira '-llt.e diz respeito aos peccadores d'habito.
Qual a razão, senhores, porque a Santa Sé (Ondcmna a proposição que ensina que se não deve
jámais differir a absolvição ao penitente, apesar de
recidivo e habitudinario, desde que cllc assegura
com os lab!os que tem arrependimento e bom proposito? E' evidente que é unicamente porque a
prudencia do confessor, como juiz e medico das almas, requer, que antes de dar a sentença, forme
um juizo prudente e provavel de 4uc o penitente
tem realmente as disposições interiores, sem as

-----l

Decret. d . 2 martii 167y.

quaes a absolvição de nada serve e o sacramento
é nullo.
~ c~mo. as quedas e recabidas frequentes do
hab1tudmano rccidivo fazem presumir fortemente
qu.e não tem estas disposições, isto é, a dôr verdadeira e o bom proposito, que são a ma teria proxima do .s~cran;ento, é com razão que a sobredita
propos1çao fo1 condcmnada como temcraria erro'
nca e escandalosa .
S. Thomaz nos ministra a chave d'esta importante qu:stáo, qt~nndo diz claramente que o confessor nao pode ligar nem desligar arbitrariamente,
mas deve conformar o seu modo de obrar com o
do proprio Deus e seguir a sua inspiração'; donde conclue o santo Doutor que o confessor, antes
~e absolver, deve ter um motivo sufficiente para
crer prudentemente nas disposições çio penitente. Mas como só Deus vê o fundo dos corações
e o _homem n?o pode penetrar nos seus segredos:
senao por meio ~e certos indicios exteriores, julgo fazer um serviço assignalado aos confessores,
dand~-Ih.e~ uma luz sufficiente para reconhecer
estes md1c1os; porcllcs saberão, na pratica, quando
s~ po?e ~bsolvcr um penitente, apesar de ser hab~tudrnano, e quando se lhe deve difforir a absolv1çã?, afim de obcde(cr á Santa Egrcja, que prohibe for~almente seguir a doutrina enunciada na
proposição condemnada.
. Entre e~tes indicios conto sete que são favorave1s. ao pemtente, e outros sete que lhe são contranos.
J?igo, portanto, que um peccador recidivo, e
dommado por um r:i~u habito qualquer; seja que
peque por actos pos1ttvos,por exemplo, 'cahindo frei
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qucntcsvezes, no pcrjurío, na blas11hcmia no odio
'
na .impureza, na fornicaçúo, nn roubo e outros·
vi-'
cias s emelhantcs; quer peque por omissão, por
e.xe~p lo, sendo voluntariamente negligente em restituir o que é dos outros, a reputação. a honra do
proximo, não cumprindo os legados I~ios de missas, votos etc.; cu digo que ordinariamente cm tal
habitudinario pode ser absolvido, se o confessor
rercebe n'ellc 11m dos scguinks sigrwcs, sobre os
qu.aes possa basear um juízo prud~ntc no querespeita {Js disposições interiores.

Será preciso julgar tudo de differente modo,
se não obstante os sermões e as meditações, não
désse nenhum signal de compuncção, e por maioria de razão se continuasse a peccar ainda mesmo
durante estes santos dias, sem se ter emendado de
maneira nenhuma.
4.º Se, advertido precedentemente por outros
confessores, ellc poz cm pratica os remedios que
lhe foram prcscriptos, e se corrigiu quando não
inteiramente, ao menos cm parte, diminuindo o
numero das quedas.
5.º Se vem confessar-se, em seguida a algum
acontecimento funesto que o feriu, por exemplo,
a morte subita d'um pcl.'.1.'.ador obstinado, principal mente se este peccador era o seu cumplice, ou
uma desgraça succcdida a elle ou a outros, e que
clll.! considera como um castigo de Deus ou outros
accidentes semelhantes.
6.0 Se se sente interiormente inclinado a procurar um bom confessor, e vae espontaneamente procurai-o, não porque precisa fazer a confissão paschal, ou porque o pac, a múe, o patrão e outras, circumstancias a isso o obriguem, ou porque tem costume de confessar-se nas festas da Santíssima Virgem, ou tcdos os oito dias etc.; mas unicamente
porque se s<:ntc estimulado por um vivo desejo de
mudar de vida, e entrar na graça de Deus.
7." Se está cm artigo de morte ou perigo provavel de morrer; pois presume-se que então cada
um pensa na sua eterna salvação, e propõe seriamente emendar-se.
l\inguem duvida que n'estes ditfcrentcs casos,
o confessor tenha um motivo sufficiente para formar um juizo prudente sobre as disposições interiores do penitente; pode por tanto, absolvcl-o por

Ho

Signaes favoraveis aos commetudinarios e recidivos
IO. 1 .º Se este peccador nJo foi rcpn·hcndido
nem advertido do seu mau estado por nenhun~
confessor, e se, esclarecido por uma advcrtencia e
correcção efficaz, promette sinceramente cmc~
dar:se. ~cceita de bom coração toda e quak111cr
penitencia, tanto preservativa corno satisfoctoria, e
mostra finalmente uma resolução firme de se converter.
2.º Se mostra uma dôr viva e se confc,sa com
lagrimas, com tanto que estas lagrimas sejam despertadas por um m.o~i~o sobrerrntural, e não provenham d uma sens1b11rdadc de mulher, d' uma attlição ou de qualquer outro motivo temporal, mas
que se perceba que é verdadeiramente Deus que
o toca e o leva a detestar os seus pcccados .
3.º Se se confessa . em tempo de missão e de
retiro espiritual, em seguida a um sermão ou a uma
meditação que vivamente o tocou, e que, atcmorisado pelas ameaças da divina justiça, toma seriamente a resolução de mudar de vida.
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que ha esperança de emenda. E porisso mesmo não
dá assentimento á má doutrina da proposição condernnada, que queria que se desse a absolvição
etsi emendationis spes nu/la appareat.
Não faltam todavia doutores que pensam com
fund_a~ento, que_a~é .mesmo nos ditos casos se pode hc1tamente d1ftenr a absolvição, com a mira
em procurar o ~aior hem e proveito espiritual do
penitente, todavia, cm regra or<linaria, não seria
conveniente fazei-o, principalmente quando ha rec:io de que o penitente, maguado e desalentado,
nao se abandone ú dcscspcra~ão ou se atfastc dos
s<ll..:ramcntos.
Signaes desfavoravei•
l I. Agora _que nós conhecemos os signues por
onde se pode julgar que um cora1;iio estü vcrJadeiramentc contricto e bem disposto, resta-nos estudar aquelles que denunciam uma penitencia fingida ou apparcnte,. e não permittcm que o confessor dê a absolvição, sem desobedecer ü Egreja,
emquanto clla proscreve a proposição mais acima
citada.
O sacerdote não pode absolver, 1 ." se o penitente, depois de ter sido reprehcndido duas ou trcs
vezes por um confessor zeloso, e advcr1ido do triste estado da sua alma, volta sempre com o mesmo numero e talvez maior de recahidas no mesmo
peccado, sem que se possa perceber nem esperar
nenhum melhoramento.
2.º Se nada denota n'elle um maior horror do
peccado do que no passado. mas que relo contrario a sua frieza faça ver claramente que não detesta os seus pcccados senão á ftôr dos labios e não
do fundo do coração.
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3." Se não tomou cm nenhuma conta os remedios que lhe foram suggeridos pelo confessor ou
por outras pessoas para sua emenda, e nem se afflige de os ter despresado.
4 .ºSe quanto ao passado viveu sempre na mesma negligencia, sem pensar senão em satisfazer as
suas paixões, sem fazer coisa nenhuma para se
corrigir; se até mesmo, fortificando cada vez mais
os seus maus habitos, deu occasião para se pensar que pouco se lhe importa da sua eterna salva<;ão.

5 .n Se não vem confessar-se senão por modo
4uitação, ou porque é tempo de quaresma, ou
ainda porque é obrigado pelo seu patrão, pelo pac,
pela mãe, ou outras pessoas, ou então porque costuma aproximar-se dos sacramentos todos os oito
dias, ou por outros motivos semelhantes fundados
em considerações humanas, não mostrando por outra parte guasi nada, ou absolutamente nada, que
tem intenção de mudar de vida, e cumprir os deveres d'um bom christão.
6.º Se desculpa as suas faltas; e tracta de disputar com o confessor, nem quer acceitar as penitencias prcscriptas 1 tanto preservativas como satisfactorias, nem mostra nenhuma docilidade, mas,
. pelo contrario, parece incorrigivcl e obstinado nos
seus habitos criminosos.
7 .º Finalmente se se vêem n'cllc inclinações para o mal tão violentas, e um tal · apego ao peccado,
que se não pode crer prudentemente, não obstante os seus protestos, que se arrependeu, mas antes ha motivo fundado para crer que a sua dôr só
existe nas palavras.
Estes signaes, haveis de convir commigo, auctorisam-me a decidir, sem a menor hesitação, que

http://www.obrascatolicas.com

224

CONFERENCIA SOllRE A AOMlNlSTRAÇÁO

l>O SACRAMENTO DA PENITENCIA

o confessor nos casos citados, deve recusar a absolvição, se, depois de ter pezado bem todas as circumstancias, não pode formar um juízo provavel,
no que respeita as boas disposições do penitente,
e por maioria de razão se julgar que elle carece
d'estas disposições.
Na duvida, deve esfon;ar-sc por dispôl-o por
meio de ad vertencins caritativas e exhortaçóes fervorosas; e se não consegue dep«ir a sua duvidas
deve differir a absolvil,'.áo até que o penitente dê
signaes certos do Sl!ll arrcpendimcntü.

do dos penitentes, sem adverti-los, nem exhortalos, sem quasi se inquietarem da sua emenda.
Esta pratica arrasta á ruina uma multidão de
almas, que mergulhadas no vicio, nada mais procuram do que roubar a absolvição a um confessor
distrahido, para recomeçar quanto antes o mesmo
mal: apenas absolvidas, estendem-se novamente
nos seus antigos leitos para dormir o seu somn ,
segundo a expressão do Psalmista •, até se precipitarem repentinamente no inferno: ln pune/o ad

infernum descendunt
Erros de certos confessores que facilmente dão absolvição aos recidivos
e consuetudinarios

•

12. Eis aqui portanto resolvida toda a dilticuldade, e agora é facil perceber o erro de muitos
confessores que pretendem estabelecer uma regra
geral n'uma materia, que a não soffre, pretendendo, uns, que é sempre preciso dar a ahsolvil,'.ão
aos recidivos, outros, que é sempre neccssario differil-a : duas proposições egualmentc fabas, mal
soantes e escandalosas; a primeira, tendo siJo censurada pela Egreja, deve sempre alfostar-se completamente. Por conseguinte, é neccssario deixar
o negocio inteiramente á prudcncia do l.'.onfessor,
e este, nos casos particulares, nem deve seguir o
seu gosto nem· as inspirações da natureza, nem o
exemplo dos outros, mas unicamente a unc~ão do
Espirita Santo, acompanhada d'uma d1mtrina solida e d'uma oração assídua. Infeliznll!llte uma longa experiencia me tem ensinado que uma boa parte dos confessores são excessivamente indinados
a absolver immediatamentc, sem examinar o esta-
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•

Eis ahi o motivo porque eu estou persuadido
que trahiria a minha consciencia, senhores, se não
vos declarasse que, segundo a minha opinião, taes
confessores são o fl.agello do mundo catholico, e
elles mesmos se precipitam na sua perda.
Perdoae-me, portanto, este ardor do meu zelo.
Como poderemos crêr que um confessor cumpra
o seu dever, quando depois de ter ouvido a confissão do seu penitente, e vendo-o mergulhado n'um
abysmo de desordens e de peccados de toda a especie, não o inkrroga, nem o ajuda, nem procura
absolutamente saber a origem das suas quedas,
nem desde ha 4uanto tempo chafurda no atoleiro
do vicio, para saber se está no habito ou na occasião do peccado nem de lhe ministrar remedios
proporcionados ao mal P
Quando se apresentou a Jesus Christo o endemoninhado de que falia S. Marcos 3, apressou-se
a perguntar ao seu pae desde ha quanto tempo o
seu filho se encontrava n'este miserando estado:
Quantum temporis est ex quo ei accidit? Ah! SePs. 75.
Tob. 21, i3.
l
,\tare. q. 20.
Theologia l)ogmatica-Vol. /·º
1

2
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nhor, respondeu este pae atflicto, ab Í1tfa11,tia, (:
desde a sua infancia que o meu pobre filho ;assim
é atormentado.
Está bem ! A falta de muitos confcsso1rcs l;
nunca se informarem do habito do pcccado. Oh!
quantos peccadorcs responderiam : Ab Í1!fco11t1«1 !
Comecei desde a infoncia a commctter esta~<; iniquidades, e continuei até agora e desgr~H,:adaimen
te tenho trasido sempre para cada confiss<ío o nwsmo numero de pcccados. Dcver-se-ha, poi~, dar
a absolvição immeJiatamcnte e como ao acc:aso a
esta especic de penitentes, que não aprcsentJam o
menor indicio de compuncyão nem de emenda :•
Confessarius, cum sit judcx ct medicus ... dcbd cngnuscere sla/11111 pu.:nitcnlis in ordinc ad co11.\/1ccl11di-·
nem prCPteritam, ui sciat quamam 111edicí11a siit il/i,
hic el mmc, applica11da, ct an i11digcal dilatiow· absolutionis, ut hoc !andem modo curel11r '· E' ;assim
que se exprime o sabia cardeal de Lugo.
Primeiramente d'accordo com Corregia e rn1tros doutores, quer que, segundo a regra mai:s <itima indicada, quando um pccrndor depois Lk kr
sido advertido cm varias occasiõcs, nfto dú signal
de emenda, se lhe defira d.1rantc algum tempo a
absolvição, afim de que entre cm si mesmo, (011ceba um maior horror do pcccado, e tome uma resolução effi.caz de mudar de vida.
Sirva isto de aviso aos confessores que, u.icsde
que um pcccador d'csta cspccie se aprcscntta no
sc11 tribunal, levantam logo a mão para o absolver!
Como é que em presença de tantas quc :das e
recabidas podem formar um juizo prudente 5ohrc
as suas disposi'i.-ôes :• Como reputar cfticaz a von-

-----
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tade que não emprega meio ncnhllm para attingir
_,

~)

o fim que se propo~ !

.

E na verdade, isto e levar ao santo tribunal
da p~nitencia uma resolução n~m gravada em
marmore, nem até mesmo em. cera, mas. apenas
escripta sobre a agua. E' preciso que saibam os
confessores que estamos falland~ de que este abuso, da absolvição é um .dos mais g~a~·es q~c se
commettcm cm nossos dias na admm1st~a5ao do
sacramento da penitencia, abuso que prec1p1ta uma
infinidade d'almas no inferno, deixando-as morrer
no pcccado.
.
.
.
São precisamente estas almas inconstante~ de
que folia o príncipe ~o~ Apo.stolos, 1 ~s quaes m_do
d'um para outro conhss1onano pa~a _nao serem conhecidas, não se fixam senão no mf ern?.
. .
Reclamar-se-ha o seu sangue, no dia do Jll1ZO,
da mão d'estes confessores negligentes e sem zelo,
que são homicidas de si me~-;mos e ?o~ .º~1~ros.
i3. Mas, meu padre, nao me d1ze1s • ?s mesmo que a dilação da absolvição é um r:med10 ~~tre
mo e que nüo deve empregar-se senao depois de
em 'vão se terem experimentado todos os outros~
·- H.cspondo que, no _caso de que s.e tracta,
quando se não vê no pe111tentc nenhum s1gnal sufficiente de compuno,:ão, e que um confessor p~u
dcnte não pode formar um juizo pr?vavcl de .s1~
ceridadc das suas disposiç6cs, ditfcnr a absolv1çao
é 0 unico remcdio possivcl, e não se po~c. obrar
de outro modo sem faltar aos deveres de JUIZ. e. de
medico das almas na administração d'este dtvmo
sacramcn to.
.
Mas, ainda assim, não se poderia estimular o

1 Oe Lugo, l>c pocnit,Jisp. 15, n. 173.
1

II Pet.
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penitente á contricção por uma exhorlaçúo fervorosa?
-Seria muito para desejar que assim se podesse fazer; porem, na pratica a coisa não é assim
tão facil como pareL·e; pois ha peccadorcs, enterrados até aos olhos no lodo das suas impudicicias,
que apenas podem movei-os todos os terrores d'uma missão; qne impressão poderão então fazer
n'elles algumas palavras ditas de passagem P
Mas cu comprehendo muito hem o motivo
d'estas observações : ha que dar prompto expediente á tarefa, pretende-se mandar toda a gente
contente, e para isto, quer-se absolver todos o:; penitentes, sem se inquietar se estão dispostos ou
não.
E não será isto combater frente a frente as decisões da Egreja, que reprova um modo de obrar
tão escandaloso? E não quereis que cu me atllija,
vendo a ruina de tantas almas ?
Grande Deus! declama-se, ha irrita\<ícs, escreve-se, exerce-se a critica a mais mordaz, rnntra
alguns sacerdotes que differem a absolvi~úo por
obediencia aos decretos da Santa Sé, e com o fim
de pôr um dique ao transbordamento dos vicios
que inundam a sodedade; e não haverá umn lingua, nem uma pena, que se occupe em csdnrc(.;cr
a grande multidão de confessores negligentes, cujas funcções é levantar o braço e proferir as palavras da absolvição?
Estaes talvez admirados de me ouvir foliar cm
multidão de confessotes negligentes?
Vinde commigo a uma missão e sentae-os no
confcssionario: sobre cem penitentes que se dirigirão a vós, encontrareis algumas vezes oitenta e
1nais ainda, que apodreçem em habitos çriminosos;
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uns são dados á blasphemia, ao perjurio, á impureza; outros, ao roubo, ao odio, aos maus pensamentos.
Perguntae-lhes: Quanto tempo ha, meu filho,
que vos manchaes com todas estas especies de iniquidades.
- Oh! meu padre, ha oito, dez, vinte annos.
- Recahis muitas vezes no peccado?
- Duas ou tres veze s na semana, e algumas ve•
zes todos os dia s.
- - -Tendes-vos confessado sempre P
- -- Sim, meu padre .
-- Ides sempre ao mesmo confessor?
-Meu padre, cu vou, ora a um, ora a outro
conforme a opportunidade.
'
. -E assim desde ha muitos annos, que andaes
girando por todas as egrejas, e tendes experimentado todos os ·confessores da localidade e das visinhanças !
- Sim meu padre.
-Está bem ! Agora dizei-me : estes confesso...
res teem-vos absolvido sempre?
-Sim meu padre.
-Mas antes de vos absolverem o que vos disseram elles?
-Disseram-me que não continuasse a peccar.
-Mas não vos fizeram conhecer o vosso lastimosisimo estado :> não vos suggeriram meios de
vos corrigir:' não tractaram de despertar a contricção no vosso coracão?
-Eu vou dizer-vol-o meu padre: por duas ou
tres vezes me fizeram um pouco de .exhortação; mas
depois deram-me a absolvição.
-E os outros absolveram-vos sem vos dizer
palavra P
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-Sempre, meu padre.
-Pobres almas !
Só por este penitente vireis no conhecimento
da fraqueza de quasi todos os confessores do lugar e das circumvisinhanças, e estremecereis dt: indignação, vendo que sobre oitenta consuetudinarios, talvez os seus setenta foram por este modo
arrastados á sua perda por confessores imprudentes e desleixados.
Talv~z que estejaes inclinados a crêr 4uc este
dialogo é urna ficção, não é verdade !'
Ah! prouvera a Deus que fôra mais imaginario
do que real, e que não tivesse por garnntia uma deploravel e continua experiencia l
Agora já podeis ver se o piedoso CarJcal Bona•, não tem motivo para deplorar uma pratica tão
prejudicial á salvação das almas, e de reprovaresta falsa caridade, esta condescendcncia corn.fcmnavel que faz com que a maior parte Jos christãos
passem a sua vida n'uma desordem continua, n'uma
alternativa sem fim de sacramentos e de pcccn<los,
de confissões e de recahidas.
As suas lamentações são apoiada s pelas <l'um
outro piedoso e sabio cardeal; o vcneravcl Bcllarmino, considerando que a facilidade de absolver os
penitentes, sem ter em conta as suas disposil,'.ócs
interiores, causava entre as almas os maiores estragos, exclamava do alto do pulpito: Nem esset
hodie tanta facilitas peccandi, si 1zon esse/ ('/iam tanta facilitas ahsolvendi !.
t

2

Princ. vitae christ . e . 13 .
Conc.indom . 4Advent.
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Em geral, é necessario differir-lh es
a absolvição
·

14. Mas que fazer?
. E~s ahi, se~l10rcs, gue tocamos no ponto essencial d esta conferencia: Devemos formar urna santa liga para sermos uniformes na administração
d'este grande sacramento.
E como d'aqui depende todo u fructo da missã?, ea~é mesmo o bem geral de todo o povo, achareis muno opportuno que, para vos dar uma ideia
e fazer-vos comprchcnder a importancia do assumpto, cu vos exponha o que succcdeu n'um Jogar onde.º nome adora~·cl .de Deus e tudo o que ha de
mais sagra~o era 1_nd1.gnamentc profanado, ultrajado: as mais ho~nve1s bl~sphemias alli passaram
geralmente a hnbno,profcnam-se puhlicamentecom
uma impudcncia que fazia tremer.
. Deus inspirou a alguns zelosos religiosos que
alh se encontravam, que envidassem todas as deligencia.s para que todos os confessores se concertassem e se unissem para remediar o mal e desarreiga.r a desordem contagiosa, que fazendo todos
os dws novos progressos, ameaçava invadir toda
aquella região .
Convencionaram com cffeito, que quando alguns d'cstes blasphcmadores se apresentassem no
seu confessionario, ?cm apresentar signacs particulares de arrependimento, lhes fosse differida a
abs~lvição por oito dias, impondo-lhe uma penitencia salutar e preservativa, acompanhada d'uma
calorosa exhortação, para lhe fazer comprehender
a gravidade do mal que faziam.
Sobrevindo dentro em breve uma festa á Santissima Virgem, todos os peccndores vão cm mi.li·
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tidáo á confissão, fazem confissão da s suas blasphemias, pedindo a absolvição.
Está bem, meu filho, dizia-lhes o confessor, por
amor da Santíssima Virgem, deixae de blasphcmar
durante oito ou dez dias, fazei esta ou aquclla penitencia, e depois voltae, e vos darei a absolvição:
nada temaes, meu filho, cu vos consolarei; bem
longe de vos ralhar acolher-vos-hei com bondade
etc.
- <<Como, meu padre, vós não me dacs a absol·
vição?»
-<1 Não, meu filho, por agora não é <.:Dnvcnicntc
que vol-a dê. 1i
•
-<1Mas,meu padre,hoje-é:a festa da Suntissima
Virgem, eu queria comrnungar. i i
-1<Paciencia; dentro de oito dias vos darei a
absolvição e cornrnungareis então» .
-1< E' pasmoso, meu padre; eu irei confessar-me
a um outro».
-Foi ajoelhar aos pés d'urn outro; succcdcu-lhc
o mesmo. Os blasphemadores, achando-se t1 idos no
mesmo caso, estavam como aturdidos, e diziam inteiramente contrictos uns para os outros : "Que
peccado enorme! Ninguemnos quer absolver!,,
E conceberam tal horror da blasphemia que ao
cabo de um mez não se ouvia uma unica hlasphcmia n 1aquelles sitios.
Senhores, o mal d'um grande numero de pcccadores está antes no entendimento do que na vontade : não comprehendem a malícia do pcccado
mortal; eis a raiz do mal; não tem uma j u:c. ta ideia
do peccado.
Ora, não ha nada que os desperte e os faça
melhor entrar em si do que a dilação da n~solvi
ção durante alg1;1ns dias.
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Ficae convencidos de que é um dos meios os
mais efficazes para trazer ao bom caminho um peccador extraviado.
Ainda que a absolvição não seja senão differida por pouco tempo, esta dilação produz ord~na
riamente o etfcito do botão de fogo, que, apphcacado a tempo, sacode maravilhosamente o enfermo e arranca-o a uma lcthargia, prestes a converter-se cm somno de morte. O penitente, ferido e
confu~o, reconhe...:c o seu tris1e estado, reflecte n'elle e procura sahir d'elle .
Este remedio toca-lhe o coração, e se já se acha
abalado, augmenta singularmente a sua contricção;
ao passo que este arrependimento, o qual, primeiramente fraco e languido, teria facilmente cedido
á simples presença do objecto seductor, toma força e sabe resistir aos assaltos os mais violentos.
Este remedia triumpha, finalmente, da doença,
e depois de ter procurado a sua cura completa,
faz com que o peccàdor recaia mais difficilmente;
tanto é verdade o dizer que não se peccaria tão
facilmente hoje, se se não désse com tanta facilida·
de a absolvição: 'Jllon esset hodie tanta facilitas peccandi, si non esset etiam tanta facilitas absolvendi.
1 5. E' verdade, que não é necessario estabelecer uma regra invari<ivcl de recusar a absolvição
a todos os consuetudinarios. A prudencia exige que
em cada caso particular, o confessor examine se o
penitente dá algum signal d'esta disposição interior,
que se requer para se poder ser abso!Yido, em conformidade com o que dissemos mais acima.
Se faltam estes signaes, a prudencia estabele·
ce-se então como regra o differir a absolvição.
Quanto ao mais, esta pratica em vez de fazer
do confessionario um logar de tortura para as al-
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mas, convertel-o-ha verdadeiramente n'um tribunal
de misericordia ; pois não se pode exercer maior
misericordia para com o penitente, do que usando
para com elle os meios mais promptos para o fazer
entrar na graça de Deus.
E' assim que teem obrado sempre os confessores mais zelosos, os mais timoratos, assim como
tambem os proprios santos.
S. Bernardo, confessando um personagem que
se dava a um vicio infame, não quiz conceder-lhe
a ab~olvição senão passados alguns dias de prova,
isto é, quando devisou n'clle signacs de querer-se
verdadeiramente emendar. 1 •
S. Francisco Xavier, não dava ordinariamente
a absolvição a este gencro de pcccadorcs, senão
no fim de alguns dias, afim de terem tempo de entrar em si, e conceber um horror salutar das suas
faltas.
S. Francisco de Salles, modelo de doçura, diz,
suspirando, a um peccador obstinado, que não dava nenhum signal de arrependimento:
«Eu choro, meu filho, porque vós não choraes;
e entendo que deveis tomar um pouco de tempo
para vos dispôr melhor».
O mesmo methodo foi constantemente seguido
por differentes servos de Deus. Ellc é, de mais d'isso, conforme com o espírito da Egrcja; porquanto,
fulminando as suas censuras contra os que teern a
audacia de ensinar que se não deve jámais differir
a absülvição aos peccadores habitudinarios; faz ver
claramente que ha casos em que quer que se diffira. E notae bem, que, obrando assim o confessor,
salva-se a si mesmo e torna-se util ao penitente.
Salva-se, pois se pode, segundo o sentimento
1
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de muitos doutores ', differir a absolvição para
maior utilidade do penitente, ainda mesmo quando
percebe n'elle signacs d'um verdadeiro arrependin:iento, por maioria de razão quando faltam estes
s1gnaes.
Por outro lado, esta pratica é util aos consuetudinarios: cu appello n'este ponto para o testemunho de todos os que, por caridade, e para cumprir o seu dever: costumam nos casos de que se tracta, differir a absolvição: todos vos dirão que quando, graças aos bons modos de obrar, os penitentes
se decidem a acccitar durante algum tempo uma penitencia salutar e preservativa, não voltam quasi
nunca, sem trazer alguma emenda especial.
-Mas alguns ha que não volt01m.
-Se não voltam aos vossos pés, vão ter com
outros, graças á penitencia preservativa que lhe tendes dado, vão alli muito bem dispostos e recebem
a absolvição com maior fructo.
E se não voltam nem a vós nem a outros, não
estcjaes com pena ; pois é um signal manifesto de
que estavam muito obstinados no mal, e não tinham nem as disposições, nem a vontade de as
adquirir .
Pode ainda dizer-se que a dilação lhe é util
.
'
d e1xando no seu coração o germen d'um temor salutar que a seu tempo produzirá fructos de penitencia. O sabio Aversa nos dá d'isto a segurança,
apoiando-se sobre a cxperiencia: Ipsa enim praxt
constai hanc dilationem saepe juvare :i.
.
t • V. Card . de Aiguirre. Tom.
Cone. folet. an. 161 aJ 167.
i
De Poenit . q. 17, sect . 12.

ln vita 1 liv. 61 e. 17._
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Maneira prudente a caritativa de faze•
acceitar a dilação da absolvição
16. ~ão nos resta senão a indicar o meio pratico de ganhar o coração dos penitentes e de lhes
fazer acceitar o remcdio. E' um pouco amargo, dizeis vós; é porisso neccssario corrigir a sua amargura com palavras doces e atfectuosas.
Certamente que são muito dignos de censura,
os confessores que, pelos seus modos bruscos e
pela sua dureza, atíligem os pobres penitentes.
Deve-se, pelo contrario, acolhei-os com um espírito tranquillo e um rosto sereno, tratai-os <.:om
benevolencia, e fazer-lhes comprehender que só :>e
tem em vista o seu bem.
, Esclarecei a sua intelligencia de maneira que
se rendam ao vosso sentimento, e acce.itern de boa
vontade o remedio prescripto.
Eis aqui o que podeis dizer-lhes : e< Ha já bastante tempo meu filho, que viveis n'estes habitos
criminosos : não se notou jámais cm vós emenda
nenhuma, porisso que tendes sempre voltado a confessar-vos com o mesmo numero de peccados :
signal evidente de que pelo que diz respeito ao passado, não tendes tido dôr \ erdadeira, nem bom
proposito ; é pois muito de receiar que todas as
vossas confissões tenham sido nullas ou sacrilegas:
Quereis viver sempre assim, <.:om grande risco de vos
perder eternamente? Eia pois! por vosso proprio
interesse, para que vos exciteis, como é necessario,
a uma contricçáo sincera que seja o principio d~uma
verdadeira conversão, eu vos supplico, eu vos conjuro, pelo amor que deveis ter á vossa alma, que consintaes que eu vos experimente durante alguns
dias, fazendo violencia a vós mesmos ; fazei por-

tanto algumas pequenas mortificações .. Re~ae todos os dias 0 Rozario, e pela manhã e a ,noite. t~es
Ave-Marias. em honra da lrnmaculada Con.ce1çao,
com um acto de contricção e firme proposltO : de
manhã de não peccar durante o dia, e á tarde, de
'
.
não peccar
durante a noite.
.
Reflecti todos os dias por algum tempo, Já na
morte, já no inferno, já na eternidade; so~retu~o!
quando fordes assaltado d'alg~1m:i tcn~açao, d1zel
promptamentc : Meu. Jesus, ~11scncorc.ha, o~ qu~·l.
quer outra jaculatona, i~ara rnvocar a ~ss1ste~ua
de Deus e assim colhereis fructos maravilhosos».
'
,
.
_,.Mas, meu padre, se cu morrer neste meio
tempo ?11
•
•
-«E' precisamente isto que vos devi"! mqmetar, pois na situ~ç~o em que vos encontraes, com
as v.ossas dispos1çocs duvidosas, ha tudo.ª- temer
que vos condemnareis, apesar da a~sol_v1çao; ao
passo que fazendo um acto de contncçao com o
firme proposito de vos emendar e de voltar .b~m
disposto, para receber a seu tempo a absolv1çao,
ha motivo para esperar que se a morte _vos su__rprehendesse, serieis salvo . Coragem, pois, e nao
temaes nada meu filho ; ficac çerto de que vos
tractarei co~o pae ; não vos ralharei, e pcl? contrario · cu vos consolarei, e espero que tereis motivo d~ me ser agradecido, n'cstc mundo, e no outro».
- A experiencia c~sina, que quan~o se ~tracta~
assim os penitentes d uma maneira tao doce, tao
benevola, elles acceitam de muito boa vont_ade_ e
com grande proveito para a ~ua a_l~a ~ d1laçao
da absolvi'Yáo. Não é necessano ~x1~ir d elles qu~
arranquem d'uma vez só um habito inveterado ; e
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já coisa boa que cites façam para este fim alguma
violencia, como são obrigados.
E se, durante estes dias de provas que lhes
marcastes, ellcs recabem algumas vezes um pouco
menos do que tinham costume, dac-lhcs a absolvição ; por que estas quedas são mais filhas da fragilidade do que da malícia, e os cxforços que ellcs
fizeram, justificam uma certa c~pcrança de emenda : Adest spes emendationis.
Eis ahi, senhores, uma conducta muito prudente ; ella mantem um justo meio, entre a doutrina
dos theologos que, sob pretexto de doçura, relaxam o zelo sacerdotal, e as opiniões excessivamente rigidns, de outros que abafam a caridade
por um excesso de severidade. Abraçae-a, pois, e
abraçae-a de bom coração, e o nosso accordo sobre este ponto será soberanamente util ao povo.
Os proprios penitentes se vos mostrarão agradecidos, e vos bemdirão mil e mil vezes :
«Oh meu padre, me teem elles dito por muitas
vezes, ó meu padre, se desde o principio eu tivera encontrado um confessor caritativo, que me tivesse differido durante alguns dias a absolvição,
e me tivesse tractado com a mesma bondade que
vós, eu não me acharia no misero estado cm que
me encontro ; eu não teria commettido tantos peccados ».
·
E lagrimas de consolação innundavam o seu
rosto quando assim me fallavarn. Graças a Deus,
ao que me parece, temos aplanado as difficuldades que pareciam insuperaveis.
Sigamos agora, senhores, sigamos o caminho
trilhado pelos santos, e estae persuadidos, que
unidos nos mesmos principios, e bem providos
d'este pão da verdadeira prudencia, encheremos
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d'almas o paraíso. Mas que tomem cuidado 1 os
que obram de maneira ditferente ! temam que por
sua culpa, o inferno se povoe de condernnados !

Prudencia e fi•meza necessarias com
os occaaionarios

17. O confessor tem necessidade de muita
prudencia para seguir o rnminho mediu entre uma
falsa e excessiva condesccndcncia e uma demasiada se~· erid~dc: são estes os dois' escolhos que é
necessano evitar para conduzir ao porto da salvação os mi_seros consuetudinarios, cuja fraqueza é
tal, ~ue dao ta_ntas quedas como passos. Mas para
partir as cadeias que os prendem e acabrunham
desde ha muitos annos,. um peccador que . gem~
como um escravo no mc10 das occasiões proxima ·
.
- precisos
.
:.,
o h '. quanta coragem e vigor
sao
no ministro d~ De~s ! Se a sua energia não eguala a sua
prudenc1a, nao chegará a levantar os numerosos
obstac~los que fazem parar o penitente; sem este
sa:-ito rigor que é o fructo d'um espírito justo e firme nas suas ~esoluções, jámais triumphará.
Nada ma~s formal do que as palavras de que
Jesus se s~rv1u no Evangelho, para nos mostrar
com que ngor devem ser traclados estes enfermos
q~asi d_esesperados. Os remedios que lhe são apphcave1s, r~duzcm-sc a tres; são, em tres palavras : a fugida, o ferro e o fogo. Si ocufos tuus
s~~ndalir_~t te, erue eum, et projice abs e. A occas1_ao prox1ma em que está entorpecido o vosso pen!tente, embora lhe fosse mais cara do que a menma. dos seus ?lhos, é preciso absolutamente que
a deixe. A fugida, o ferro e o fogo . Si manus tua
scandali{at te, abscide eam} e/ projice abs te.
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Se este mancha continuamente as suas mãos
nc~ jogos, nos festins, nas devassid~es, é absolutamente necessario chegará amputação: a fugida,
oferro e o fogo. Si pe~ tuus scandali{at te, abscide
e1m1 et projice abs /e •. Se este frequenta aquella
casa, aquella taberna, aquella sociedade, onde succumbe todos os dias, é preciso que se afaste, custe o que custar : a fugida, o ferro e o fogo. Projice,. abscide.
As palavras de Nosso Senhor são muito claras e muito decisivas para nos determinar a entrar todos na liga, sob a convenção de recusar
Unanimemente a absolvição a quem quer que sG
encontre em occasiáo proxima de peccado que pode e não quer abandonar.
Ponde, portanto, diante dos olhos a proposição condemnada: Potest aliquando absolvi qui in
proxima occasione peccandi versalur, quam potest
et non vult omitlere, quinimo direcle et ex proposito quaerit, aut ei se ingerit. Eis aqui o erro: Potest
aliquando absolvi. Onde estará então a verdade? Na
contradictoria: Nunquam potesl absolvi, qui i1t
proxima occasione pecca11di versatur, etc. Não, não
deve ser absolvido o que se obstina em adormecer na occasiáo proxima de peccado.

O que é a occasião proxlma.-Os tre•
elementos que a constituem

18. Mas, para caminhar com precaução e edificar sobre fundamento solido, comecemos por determinar em que consiste propriamente a occasião
proxima do pcccado, ponto muito delicado e sobre o qual nem todos os doutores estão de accor-
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continuou este commercio criminoso, durante mais
d'um anno, com grande escandolo de todo o povo.
Eis ahi postos os fundamentos sobre os quaes
podemos estabelecer a definição da occasião proxima. Chama-se cornmummente assim aquella em
que, vistas as circumstancias da pessoa e do togar,
assim como a experiencia do passado, se cahe sempre, ou quasi sempre, ou pelo menos, frequentes
vezes no peccado. E' n'isto que se distingue da
occasião remota, ou, cm razão das circumstancias, se pecca raras vezes. E assim, a occasião não
é proxirna, senão quando arrasta a quedas absoluta, ou relativamente frequentes.
Eis a noção que d'clla dão os thcologos para
distinguil-a da occasião remota ; cm termos Jitferentes todos dizem a mesma co~-;a, porisso que todos exigem a frcquencia, pelo menos relativa das
quedas, isto é, que aquelle que se expõe a ella,,
succumbe ao menos a maior parte do tempo . Alem
d'isso, esta frequencia pode ser determinada com
uma precisão mathcmatica, de maneira que se, sobre dez vezes, não ha seis quedas, a occasião já
porisso deixa de ser proxima !1 ou antes, deve formar-se o juízo segundo acontece commummentc e
considerar, por exemplo, como cstanJo, na occasião proxima, um joYcn d'um temperamento ardente e sujeito a maus habitos, o qual, collocado cm
tal logar, cem tal pessoa, cahirü, crê-se, infollivelmente? E' uma questão cuja dccisáo tica reservada á prudencia do confessor.
Somente deve haver o cuidado de notar que
ha occasióes que são absolutamente proximas, isto é, em si mesmas e para toda a gente; cmquanto que outras não o são senão relativamente, e em
'1tten~ão ás pcssoíls: e assim o <.JllC é occasião pro-

:q3

xima para um jovcn, ná? º. será para um velho,
porque este não terá o pnmei_ro ~lem:nt? qu~ constitue a occasião, a saber, a mchnaçao interior ao
peccado.
E', portanto, preciso, para illucidar perfeitamente esta materia, explicar com cuidado as duas
coisas que já se indicaram como constituindo occasião proxima.

Da inclinação interior e da circum•tancia eaterior, elemento• con•tituitivaa da occasião
Para começar pela primeira, isto é, a inclinaçãÕ interior que leva comsigo o perigo proximo
de pcccar, cu digo, que cada um conhece bastante
por si mesmo, visto que tem o seu fóco na ~on~u
piscencia que todos herdámos do nosso primeiro
pae Adão.
.
.
Na verdade 1 é mais ou m~nos v10lenta, segundo a qualidade dos maus hab1tos que for~m contrahidos e nós somos algumas vezes obrigados a
combatdl-a por actos contrarios, como o diremos
fallando •da occasião proxima necessaria ou involuntaria; n'estc caso, não podendo ser tirada a circurnstancia exterior, é preciso que trabalhemos por
enfraquecer a dispos~çáo interior afim ~e que a
occasião ' de ncccssana se . torne voluntaria.
.
.
Quanto á circumstanc1a exterior, que e o seguD<lo elemente constitui ti ~·o da occ~sião proxima,
digo, que não é necessano que seja sempre má :
em si mesma, pode algumas vezes ser boa e ate
mesmo santa.
. Não nos illudamos, por tanto, com a apparencia do bem. Supponhamos, por exemplo, um confessor fraco e que, dominado por al~um maq h<\~
1 q.
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bito, não possa ouvir as confissões sem consentir
muitas vezes em pensamentos culpavcis que ellas
faze.m n.ascer no s~u espi~ito: ~or santa que seja
aqm a cir.curnstanci~ extenor, digo que este confessor sena verdadeiramente um peccador consti·
tui~o em occasiáo proxima : por conseguinte, seria
obrigado, sem duvida nenhuma, ou a renunciar a
ouvir as confissões, ou a empregar todos os meios
os mais efficazes para se corrigir.
Mas quaes são estas cin:umstancias exteriores
e. qua?tas h~? A isto respondo, que são, por assim dizer, tao numerosas como os ohjectos qm
nos cercam.
Para um". é tal logar que e occasião proxima;
para outro, e tal pessoa; para este, tal sociedade;
para aquelle, é o jogo, o negocio, a taberna a con·
- f requente com pessoas de ditfen:ntc
' sexo.
versaçao
e outras circumstancias semelhantes .
·
Não ha no mundo coisa, por boa ou indifferen·
te que seja, de que a malícia do homem não possa
abusar. Portanto, todas as vezes que um peccador
se encontra n'uma circumstancia qualquer que o
arraste frequentemente ao peccado, deve ser no·
tado Como csta.ndo em occasião proxima, e não
pode ser absolvido se a ella não rcnunl'.ia efficaz.
mente, da maneira que explicaremos mais abaixo.
Frequencia das quedas que •upplem
a occasião pro:x:ima
20 . Resta-nos por agora examinar, qual deve
ser a frequencia das quedas para que uma occasião se possa chamar proxima, conforme a definição que temos dado mais acima.
Dissemos que se chama propriamente oçcasião

proxi'ma, aquella em que se cahe sempre, ou quasi
sempre, ou pelo menos frequentemente no peccado : mas o que é nccessario entender por estas duas
palavras calzir freque11temenle? Eis o ponto que é
preciso esclarecer.
Quanto ao primeiro, é uma grande illusão, eu
o creio, tanto da parte dos confessores, corno dos
penitentes, o imaginar que mio ha occasião proxima senão aquella onde se consumma o peccado,
descendo-se, ás acções mais vergonhosas; e que
se não devem considerar como taes, aqucllas onde
se pecca somente por palavras, por vistas ou toques muito livres, e muito menos aquellas onde se
não pecca senão por desejo ou por omissão.
Para dissipar um erro tão grosseiro, supponhamas um jovcn dissoluto que está apaixonado
por urna rapariga. Não lhe falia, não tem com ella
nenhumas relações, e não lhe manifesta signal nenhum da sua pnixão; porem, todas as tardes vac
fazer sentinclla a sua porta; vendo-a, o seu coração
inflamma-sc, e frequentes vezes consente cm maus
pensamentos.
Porque se não verá n'cste caso uma occasião,
uma verdadeira oc~asião proxima, visto que n'ella
se eAcontram todos cs elementos que a constituem ? Ha inclinação interior ao pcccado, ha a circumstancia exterior do Jogar e do objecto presente, ha frequcncia de quedas cm pcccados de pensamentos.
Eis aqui todos os membros que formam este
corpo monstruoso, que se chama occasião proxima. Quem podera duvidar que ella seja como a
descrevemos i' Um outro exemplo para os peccados de omissão.
Um parocho, que é obrigado a instruir o se"
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p~vo

e a visita(os doentes cm perigo, para qm
nao morram sem sacramentos, entrega-~c á caça
eu não fallo das caçadas clamorosas que lhe:
são interdictas pelos sagrados Canones· mas d'un
simples divert~~ento; entrega-se a um' jogo que 1
tambem perm1tt1do; frequenta uma sociedade mui·
to honesta, sem sombra de mal.
Porem todas as vezes, ou pelo menos a maio1
parte das vezes que se põe a caçar, a jogar, ou vac
t\ tal sociedade, deixa de fazer a instrucçúo ou d1
visitar os seus doentes .
. Não pode ?~ffirmar~se sem hesitaçúo que esti ·
alh uma occas1ao prox1ma, de sorte que pecca to·
das as vezes que vae á caça, ao jogo ou ü tal so·
ciedade, porisso que se expõe ao perigo proximc
de commetter um peccado de omissão muito grave.
deixando, por negligencia, de prégar, ou de fazei
a cathechese e de administrar os sa1.Tamentos aos
enfermos que teem necessidade?
Depois de ter explicado o que se deve entendei
por cahir, vamos á palavra freque11teme11le.
· No!emos primeiro~ que não se pretende aqui
determmar a frequenc1a das quedas d'uma manei·
absoluta, com relação ao tempo ou aos actos de
. que, por exemplo, para se achar cm ' oc·
mane1ra
casião proxima, seja preciso peccar todos os dias.
ou pouco menos; ou antes, fazer n'um certo espaç~
de tempo um certo nu1!1ero de actos culpavcis; não:
?asta que a frequen.:ia das quedas seja relativa:,
isto é, em attenção ao numero de vezes que se ex
põe á occasião.
Um tal, por exemplo, não tem cm sua casa a
pessoa com quem costuma pcccar; e nem se quer
a mantem .n'um togar á sua disposição, a concobinagem sena muito patente; mas visita-a n'uma ca·
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sa que não é sua; e pnra colorir o seu commercio
c~imínoso~ e desviar d'elle os olhos dos que espiam os seus passos, não vae vel-a senão uma vez
em cada mez, e até mesmo mais raras vezes.
E' todavia certo que, se pecca a maior parte
das vezes, se sobre doze vezes que alli vae em cada anno, não passam cinco ou seis sem cahir, está
incontestavelmente cm occasião proxima de peccado. E algumas vezes, não é preciso dar tanta attenção ao numero material das quedas, como á influencia que a occasíáo exerce sobre o peccado, e
á dependencia mutua que os une. Eis aqui um ponto que deve deixar-se ü prudencia d'um confesor
sabio que maduramente pesará o facto com todas
as circumstancias.
Pratica que se deve seguir, 1. 0 quando
a occasião pro:xima é necessaria
2 1. Estabelecidos bem estes princípios e a doutrina commum, no que .respeita á occasião proxima
sufficientcmente desenvolvida, é preciso vir a pratica.
Antes de irmos mais longe, lancemos um relancear d'olhos sobre a proposição condernnada : Potes/ a/iqua11do absolvi,.. qui in proxima vccasione peccandi JJersalur, quam potes/ el 1zv11 l'ult omillere,
quinimo direclc et ex proposilo quaerit, aul ei se ingeri/.
E' certo que a applicação d'esta proposição
aos casos particulares, não deixará de suscitar difficuldades; porem um só principio bastará para as
resolver todas: é que a impossibilidade phisica ou
moral fornece sómente um motivo sufficiente para
excusar nm peccador da obrigação de deixar a o(.;~
casiáo proxima de receado morwl.
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Com cffcito, resulta da condcmnação d'um:
outra proposição, que não basta uma causa uti
ou honesta ; é preciso por tanto uma causa ncces.
saria; ora, em virtude da regra dos contrarios 1 i
necessidade d'uma parte implica a impossibilida d(
da outra. Porem esta questão vae csclarel'.cr-sc
admiravelmente por meio da distincção que secostuma fazer entre a occasião proxima voluntaria t
a necessaria. Começaremos por esta.
A occasiáo proxima nccessaria ou involuntaria é a que se não pode evitar nem affastar. Ora
que farú então um misero peccador cm tal caso;
Attenção, por favor; pois é uma das questões mais
delicadas.
Para resolvei-a, é necessario notar que esta necessidade pode effectuar-se de trcs modos : pode
vir, ou só do homem ou só da mulher ou de ambos
ao mesmo tempo. Só do homem, como seria ocaso de um filho, que não pocJe, sem escundalo, deixar a casa do seu pae, e não é senhor de dcspedir
a creada, que é a unica causa das suas quedas.
Elia vem só da mulher no caso, por exemplo, d 'uma mulher casada, que não pode despedir um domestico, ou fechar a porta a um amigo do seu marido.
Pode vir, finalmente, do homem e da mulher
juntamente, como no caso em que d\:1is homens
d'uma mesma familia, um irmão e uma irmã um
primo e uma prima, tendo tomado o habit'o de
peccar uns com. os outros, não podem separar-se
sem fazer suspeitar do seu commercio criminoso
com detrimento da sua reputação e com grand~
escandalo do publico.
Ora, é certo que em semelhantes casos, é necessaria da parte do confessor uma prudencia ex-
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quisita, prime~ramentc para di~cermir, se a occasião é verdadeiramente necessana, ou antes, voluntaria; se a impossibilidade ~e se separar, que. se
mette de permeiro, é verdadeira ou falsa, se se invoca um pretexto ou uma necessidade real.
Porquanto, suppondo que a occasião seja verdadeiramente necessaria, o que é preciso fazer?
-Nós cnconlramos aqui todos os elementos
que constituem a occ~sião pro~ima: ~ inclinação
interior que leva coms1go o pengo prox1mo de peccar a ciréumstacia exterior do objecto presente e
do iogar, e finalmente a frequenci~ das quedas.
Ora, vêde, quanto é necessano saber bem os
principios da moral! Uma un~ca reflex~o fará dissipar todas as difficuldades : e que a circu~st~~
cia exterior, que é o segundo elemento const1tmt~
vo da occasiáo proxima, não podendo ser removida, é preciso applicar-se a dest~uir o pri_mei.ro, ~s
to é, o perigo proximo, proveniente da 1~clmaçao
interior para o peccado e obrar de maneira que a
occasião, de proxima que é em si, se torne remota.
O confessor deve, para este fim, comportar-se
com os peccadores que está.o n~ oc~asiáo, como o
faz com aquelles que são hab1tudman?s. Se apresentam signaes particulares de arrependimento ou outros indicios da sua boa disposição interior, dá-lhes
a absolvição, prescrevendo-lhe os preservativos sufficientes para destruir o perigo. Mas senão se percebem nenhum dos signaes de que temos fallado
quando tractamos dos recisivos, signacs segundo
os quaes se possa j~lgar prudenten~ente que ~s
tão realmente bem dispostos, por mats forte razao,
se, depois de advertidos por duas ou tres vezes, não
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mostram emenda nenhuma, seria extrema imprudencia o absolvei-os.
E' necessario detferir-lhes a absolvição, assignalando-lhes os meios efficazes para superar o
perigo proximo.
. .
. _
Estes meios podem reau sir-se a quatro, e sao
os seguintes : r .ºNão se encontrar jámais sós a sós
com aquella pessoa, evitar até mesmo olhar para
ella, ao menos fitar os olhos n'clla, e não lhe fatiar
sem necessidade prin~ipalmcnte nos togares atfastados .
2.º Recorrer a Deus pela oração, invocando
muitas vezes a sua assistcncia com estas palavras:
O' meu Jesus, misericordia, ou qualquer outra oração jaculatoria, e renovar frequ~ntes vezes . o proposito firme de não pecc~r mms: propos~to. que
n:'.ío deve ser froixo nem tib10, sem o que sena mefficaz; mas, pelo contrario, cncrgico, fervoroso,
· bem as~ente, que parta d'um coração vivamente
afflicto por ter offendido a Deus quanto ao passado e d'uma vontade generosa de mudar de vida.
'-3.º Frequentar os sacramentos da Penitencia e da Eucharistia, dirigir-se sempre oo mesmo
director e acceitar de bom coração todos os remedias que julgar apportuno prescrever, como ~ão,
recorrer aos Santos, visitar as egrcjas e praticar
outros semelhantes excrcicios de piedade.
-4." Fazer algumas ligeiras penitencias, mortificar-se á meza ou impôr-se outras privações, segundo as suas forças e os conselhos do seu director.
Eu não digo que estes meios devem ser todos
empregados ao mesmo tempo, mas é necessario
usar d'elles sufficientemente, para que, com a graça de Deus, prnJuzam o effeito desejado.

'DO SACRAMf:NTO J)A PENITF.NCTA

Se o penitente é docil e que, graças a e~tas praticas salutares, se corrige, deve ser absolvido, tendo em consideração as observações que fizemos
mais acima, a proposito dos recidivos.
Se, pelo contrario, apesar de todos os preserva. tivos não se vê signal nenhum de emenda, deve
julgal-o como incapaz de absolvição, e dizer-lhe
francamente: Perditio tua ex te, porque n'este caso, notae bem isto, a occasi5o, de ncccssaria que
erá, torna-se voluntaria .
E com ctfeito, o mais difficil n'csta matcria é
discernir bem se a impossibilidade moral de que
tracta é verdadeira, ou se é falsa e somente apparente. Porem este discernimento fica á prudencia
do confessor. Eu não posso dar-vos senão uma regra
a este respeito, e é, que quando é ~ais difficil, na pr~
tica, tirar a occasião,do que é o evitar o peccado, deixando-a subsistir, é claro que, n'este caso, ha ~ma
verdadeira impossibilidade. Aliás, correr-se-h1~ o
risco de multiplicar os peccados pelos propnos
meios que a lei prcs~reve para os ~estruir.
Em co~sequenc1a, _se o dcspe~ir uma crea?a,
um domestico, um amigo, deve arrastar comstgo
graves e!'candalos, não se: de.ve :xigil-o, ~as li_mitar-se a empregar os meios indicados mais acima
. para attenuar o perigo proximo.
Suppondo, portanto, que..vos encontraes em
presença d'um d' estes c~sos cqucos. levantae o vosso coração a Deus, pedi-lhe a luz de que tendes necessidade para vos não enganâr: e estae seguros de
que vos não faltará.
•
Na duvida tomae em semelhantes casos o partido mais seg~ro que é sempre o mais favoravcl
ao penitente, porisso qt~e o. affasta do peccado : e
reconhecereis por expcnenoa que uma vez corta-
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da, a cabeça de H0lophcrnc, a victoria é ·completa,
quero dizer, que d'um só golpe, cortareis um numero infinito de peccados.

Quando é voluntarla e •ln •••••
22. Porem, o caso mais espinhoso e o mais difficil que pode encontrar o ministro de Deus no con·
fessionario, é o da occasião proxima voluntaria, da
occasião que se pode, mas que não se quer aban·
donar.
Oh! é aqui que o confessor deve desenvolver
todo o seu zelo, e tirar a espada, para cortar inexoravelmente o nó criminoso. 1'ão se poderia crêr
quanto os penitentes, em caso semelhante, são fe.
cundos em escusas e em rodeios para se escapar á
obrigação de deixar a occasião.
E', portanto, necessario que o confessor esteja
muito attento e não acredite facilmente em tudo
quanto se lhe disser; que seja prompto a responder e a refutar as objecçóes, habil em encontrar e
suggerir expedientes, ate que o penitente fique convencido que as suas difficuldades proveem de falta de boa vontade. E de facto, se o confessor não
vê n'elle uma vontade bem decidida, não deve absolvei-o.
Para proceder com ordem, tenhamos o cuidado de distinguir, ,como o faz S. Carlos, nos seus
a visos aos confessores, as occasiões in esse ou permanentes e as que o não são.
Para destruir as primeiras, que são tambem as
mais perniciosas, é necessario empregar o ferro e
o fogo; o santo arcebispo não concede n'este caso
nenhuma tregua aos penitentes . Elle entende por
occasião i11 esse as que se manteem em casa, junto

de si, como faz o concubinario, que tem em sua
casa uma mulher com quem pecca frequentes v~
zes, e que podia despedir immediatamente, se o qu1zera : ou um libertino que guarda no seu quarto
um retrato que poderia logo fazer desapparecer, e
que lhe recorda constantemente uma pessoa a quem
dedica um amor criminoso; ou uma creada que
poderia logo abandonar o seu serviço, e não o faz,
em quanto que, sendo sollicitada pelo seu am.?,
consente sempre ou quasi sempre, apesar de nao
ser ella a primeira a provocal-o, e de lhe desagradarem taes sollicitações.
E' certo que, n'estes casos e outros semelh_antes,
se deve recusar a absolvição, emquanto nao fôr
cortada a occasião sem olhar aos pretextos que os
concubinarios cos~umam apresentar. Dir-vos-háo
que se acham tão bem com esta creada, que não
poderiam comer refeições preparadas por ~utras
mãos; que se a despedem, só com mu~ta. d1fficuldade poderiam encontrar quem a ~ubstttuisse; que
despedindo aquclla pessoa, perderiam uma somma
consideravel que lhe foi adiantada; que a casa soffreria um grande damno, porque e urna mulher que
sabe admiravelmente dirigir o governo da casa, e
sabe angariar muitos lucros.
Ellcs vos fallarão em seguida, dos escandalos e
prejuízos que d'ahi resultariam, e qu~ sabem muito bem colorir e amplificar maravilhosamente:
«Que dirá o mundo? o publico virá a confirmar-se
nas suspeitas que já concebeu; a minha repuntação ficará cornpromettida ; esta pobre crcatura ficará abandonada ao deus-dará ou exposta na rua. 1>
Depois promettem, juram, que não pec~arão ~ais,
que voltarão ao mesmo confessor. Motivos fnvolos, resoluções vans que não soffrem Q exame. Se o
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publico já tem suspeitas, sã•) obrigados a tirar o
escandalo. A verdade é que não estão tocados da
graça divina; pois se tiveram o coração contricto e
resolvidos a acabar com todo o commercio criminoso,as suas apprehcnsões se desvaneceriam, e a
prudencia do confessor encontraria expedientes para operar o divorcio sem inconveniente.
Eu não nego que cm certos casos seja necessario moderar o zelo com a prudencia ; assim por
exemplo, um patrão conserva cm sua casa uma
creada que é para elle occasião proxima de peccado, e ninguem se escandalisa, nem tem d'isso a menor suspeita ; ambos gosam boa reputação aos
olhos do publico. Ora, se, n'urna missão, o l'.onfessor se recusasse absolutamente a absolver este
patrão, no caso de que não despedisse irnmcdiatamente a sua creada, expôr-se-hia, por esta precipitação, n'um tempo de penitencia publica, a fazer
nascer suspeitas; o publico vendo-o despedir repentinamente a creada, julgaria com fundamento
que o seu patrão obra assim por dever de consciencia, antes do que por vontade cspontanea.
Mas que meio poderü encontrar um l'.onfcssor
prudente cm tal caso parn procurar o bem do penitente sem onerar a sua propria conscicncia? Eu
vou referir-vos cm poucas palavras l'omo se comportou um confessor experimentado n'uma circumstancia semelhante: «Ouvi, meu filho, diz ellc
ao seu penitente; em rigor, eu nem deveria nem
poderia absolver-vos; mas como vos vejo tão bem
disposto e resolvido a despedir essa pessoa, e que
por outro lado tendes confessado com tanta dôr
os peccados que tendes commettido durn te o
tempo que se prolongaram as vossas relações, eu
quero crer que não ha em vós dissimt1lação, ma§

que sois since:o, _o que cu não acreditaria fóra
do lempo da m1~sao, e se vos não vira tão contricto. Eu vos darei portanto.a absolvição, com tanto
que me pron:iet~aes d~spedil-a ~entro de quinze dias,
quando a_ m1ss~o estiver terminada, e de, no entretanto,.ª nao dc1x?rdcs entrar no vosso quarto quan~º. ~st1vcrdcs s~stnho, de não lhe fatiar senão para
LObas ncccssanas, e de não fitar jümais n'clla os
olhos.
Alem d'isso, confessar-vos-heis ao menos duas
vezes dura:-::tc estes quinze dias, para dar conta ao
~onfcssor da vossa conducta, e tereis o cuidado de
faz~: n~scer n'estc intcrvallo de tempo, alguma occ~s1~0 favoravcl para a dc.spedir no fim de 11 uinzc
d1~,s, e nem uma hora mais a deveis ter cm casa ;
alias ficae sabendo, que não achareis mais um unico confessor que vos possa absolver,,.
. Este me~o termo ditado µ,ela prudencia, n'uma
~ircumstancia onde ha uma cspecic de impossibiJ1dade moral .de obrar de outro modo. é Jouvavcl
sob um respeito, mas não serve para se empregar
cm todos os casos, e com toda a cspecie de penitentes .
Que o confessor esteja, pois, attcnto, se não
quer ser logrado, e . ~uc ten~a como regra geral
que, qua_ndo a occasiao prox1ma é permanente, é
necessano empregar.º ferro e o fogo, principalme~te em duas matcnas a saber, a avareza e a luxuria.
_Quando o h?bit.o é _mui!o intenso, a tentação ·
~lllto forte, e a mclmaçao viva, não deis attenção
as• bellas promessas
. . do penitente·, mas usando d'um
rigor sa 1utar, d1ze1-lhc sem hesitação: 11 Ide fazei
desapparecer a occasiáo, e vinde em seguid~ proçurar a absoJvicão".
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Se o penitente allega a impossibilidade_ moral,
não vos apresseis a acreditar no que elle ~1z; mas
examinae e ponderae maduramente as d1ffi.culdades que elle exagera, e _descn.ganar-vos-hets que
muitas vezes ellas não sao maiores do que aquellas que tinha Abrahão_, para d~spcdir A.gar, su~ ~~
crava : como não havia propriamente 1mposs1b11tdade, o que se requer no nosso caso, venceu os
obstaculos, apesar da saudade, e, pa~a obedecer a
Deus não se demorou nem um só dia a pr)l-a no
olho da rua : Surrexit mane et dimisit eam •.

a.·

Quando é voluntaria, mas não in esse

1

23 . Ha motivo, parece, para se ser menos severo e mais condescendente quando se trac:a de
occasiões que não são permanentes, como sao o
jogo, as bebidas: as con~ersaçõc~, tabern<ts, as relações com pessoas de d1tferentc sexo e outras semelhantes.
· .
Segundo S. Carlos Borrom~u, quando o ~em.
tente promette sinceramente deixar estas occas1ões
poderá absolver-se pelo menos duas ou trcs ve.
zes. Todavia suppõe-se semp~c que o c~nfesso1
reconhece que esta promessa e o fructo d ur;i co
ração contricto e resolvido a não peccar ma~s. S1
0 penitente promettcu por outra_s vezes e n_ao _sr
corrigiu, o santo arcebispo dcse1a. qu~ lhe sc1a d1!
ferida a absolvição até que tenha mtc1ramente det
xado a occasião.
Entre as occasiões que não são permanente~
creio que posso pôr em primeiro logar os namc
ros q1Je nos nossos dias se tornaram uma pedra~
escandalo para a juventude. Alguns ha que na1
1

Gen. 2í,

14.
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querem que se préguc tanto contra os amores profanos, porque receiam que se não introduza malicia onde a não ha, ou que se não faça ter como
peccado o que o não é· ; e que as almas assim enganadas por uma consciencia erronea e por uma
vergonha fóra de proposito, não cheguem a cúmmetter ousadamente peccados formaes e sacrilegos.
Oh r quanto estes conhecem bem pouco os costumes d'hojc !
Pode acontecer algumas vezes, convenho, que
um confessor imprudente, sabendo pelas respostas
d'uma innoccnte joven que ella é namorada, a tenha reprehendido com demasiada vehemencia, sem
primeiro examinar a natureza da sua atfeição ; porem, isto é um caso tão raro que não merece ser
tomado em grande conta.
O que desola os ministros de Deus, é vêr que
em nossos dias a corrupção saltou por cima de todos os diques, e tran~borda por todos os lados,
até chegar a invadir a edade mais tenra.
Porque motivo, então, devem estes ministros
fieis, stygmatisar com tanto azedume o zelo excessivo d'alguns sacerdotes, e cm seguida calar e até
mesmo dissimular a connivcncia de tantos outros,
que sem disccrdimcnto dão a absolvição a todos
os penitentes compromcttidos cm namoros perigo- .
sos, e até mesmo Jquclles que se revolvem em toda a especic de iniquidades :'
Seria erro pretender que toda a familiaridade
é peccado, porem, muito peior seria sustentar que
todas ellas são innocentes . A julgar pelo que commummente acontece, é necessario admittir, como
ponto incontrovertido, que as ligações entre pessoas
de differente sexo, taes como hoje se praticam, são,
Theologia Dogmatica-Vol. 7
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a maior 1)arte d.,s
v•'Z"s
o LLasrao
.. .·- pr<}Xtma
·
f
u
" . ... . ,
l e
ca do.

llO SACRAMF.STO lJA PENITEN-1,\
l'ec~

Prouvera a Deus que esta proposição não tivcss~ p~r~ c~rroboral-a uma longa e lamcntavcl cxpc~1enua. E vcrd?d~ .que o amor é algumas vezes
mnoccnte no prmc1p10, mas não tarda a tornar-se
culpavel.

~omeça~1 por ver-se e a conversar por incli-

~açao, depois, p_o~co a pouco, a incli11a1,·ão con-

'~rtc-sc cm pmxa~), e da paixão precipitam-se
n um abysmo sem tundo de perversidade .
. Orai se~1h<?rcs, eu appdlo para us vossos scnt1mc.ntos, d1ze1- me por favor: \"ão somos n< 'i-; os
medi~º? das almas:> E se o somos, como podemos
pcrmmir ~1m ?buso tão contagioso, que infecciona
o mundo rntc1ro, que o enche de matrimonias prepara.dos nas trevas, que o coere de homicidios de
for n_i eaçoes,
~
d' o d'1os,· d·~ cscandalos
·
·
' ·
e de prevancaçoes de toda a cspcc1e?
E' , portanto, n ,e.ste ponto mais
. que cm ncnhurn
outro, _que devemos estreitrar os laços da nossa
santa liga, e tomar a resolução de ditferir e até
i;icsmo de recusar unnnimemente a ahsolviçfü)
~~uelles que, achando-se co'21 faltas n'cstc ponto,
n.to querem promcttcr que nao renunciam aos seus
namoros .
; . _ Quereis sab~r se sã<~ innoccntes ou culpados?
~ao t.cndes sem.10 a ahnr a bocca e a interrogar:
ficare~s co1~vcnc1dos que ha poucos, bem pm11.:os,
q~e na~ seiam manchados por circumstancias ahomrna•:ers da parte dos dois rnmpJiccs, e basta isto
para tornar illicito todo o commercio' entre cllcs.
Para terdes diante dos olhos uma regra de
conducta que vos !orne discretos nas vossas interrogaçóes1 e firmes na recusa da absolvição, quan-

do ha logar para o fazer, citar-vos-hei aqui litteralmente o que decretou para n sua diocese, o sabio e piedoso Cardeal Pie de la ivlirandola, bispo
de Albano. Eis o que elle diz n'uma instrucção
pastoral que merecia ser manuseada por todos os
confessores.
Decreto do cardeal Pie de la Mirandola

relativamente aos namoros
24. "Advertimos a todos os confessores que
·ecuscm a ahsolvic.;ão aos que se entretccm cm namoros onde pcccam gravemente, quando depois de
advertidos até ú terceira vez, quer por elles mesmos, quer por outros confessores, do que será sempre preciso nssegurar-sc, não se emendaram ; e
de lhes fazer hem comprehcnder que, antes de se
corrigirem inteiramente, não devem esperar a absolvição, nem d'ellcs, nem de nenhum outro sacerdote.
Eis, cm poucas palavras, os casos mais or?inarios onde os namoros ou familiaridades são 111tciramcntc illicitas. Expomol-os cm latim por justos motivos e queremos q11c os confessores os tenham diante dos olhos, a l im de que a sua conducta n'este ponto como cm todos os outros, seja inteiramente uniforme.
a 1. (J11,111doc11mquc ila fiai, ctiam inter pares el
causa matrimonii, ui i11tcradant oscula, vcl tact11s,
vel an1plex11s, i•cl ddectatio11es morosa:_. aut periculum labendi in q11od1•is r;ral'e peccalun1 .
<< 2 . Q11a11do /it i11tl.!r eos q11i sunl disparis conditionis, propler .1:cm1dal11m et periC11!rnn mortaliter
pecca11di.
rr 3. Si fiai cwn i/lis, cwn quibus impossihile esl
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contrahi m.atrimonium, ut s1mt u.xorati, c/australes
et i71 sacris Ordi.11ibus constituti, tu~n qu~·? 11011 p~·
lest cohonestari ta/is amor fine malnmomi, tum qrm
;ntt!rcedit scandalum et periculum labendi in culpa;
/ethales.
·
« . Si fiat in Ecc~esia, tum proP_ler irrever~n·
4
tiam, tum propter pencuf 11111 a11dw1di Sacrum sim
debita attentione, tum et1am propler scandalum.
«S. Si adsil praeceplum patris, l'el matris, a~·
tutoris ratiorzabiliter prolzibe11s talem amorcm; qu1<
etiamsi reliqua sint honesta, filiifami/ias e/ pup~li
tenentur i11 l'e grai i, ui sine dubio hacc c:~t, obed1~1
parentibus vel tutoribus sub poena pcccati nwrtafo
«6. Quando clam jit e/ ocwlte, t11m q11ia cst e.x
positus gravibus pericu!t:s d occasio~1i p1:oximae gr_a
i•iter peccandi; tum qwa, q11a11do 1ta .fil, re1,rztlant~
e.xercetur contra 110/untatem pare11t11111, 11d tutorwr.
quibus filii vel pupilli obedientiam debe11t.
(( 7 . Si terizpore 11.octumo fiai, propler scandalw:
et periculum cadend1, etc.
. .
« 8. Si fiai sub praetext11 !umcstae rccre~tzoms t
rela.xandi animum, quia semper 11rgd perrcu/um t
occasio pro.xima /aben~i e.x longa mora i1! qua h?
bentur colloquia, mutuz aspectus, prult'statw amon.
etc.
.
· l
« . Si eo modo.fiai, ui e.x se m1Jo/v~tpc~1w.u~
9
proximum oswlorum, tac/11w!1, etc., . etram.~1 a/um
de ille amor ess't!l licite exercrtus, qwa est mter. so
lutos et causa matrimonii. Si, v. g ., domi admttlíJ
tur amasius vel ita approximet11r, ui nemo 11011 ~~
deat adesse 'occasionem proximam tactuum, etc.
<i 10. Si amator vel amatrix animadverlat C011'
plicem amor.is esse. graviter ~e11tal11m, ve~ a/terui
urgere verbrs t111p1b11s aut a~zo. modo ad mhonesk.
çlc. etiam# alter complex mhzl te11tetur et nu/lar
1

1

2Ô1

se11~iat i~1c~i1.1ationem ~d peccandum; in quo casu erit
utnque zil1c1t~s a_mo1· zlle, propter periculum pro.xi~u~ delectatzon~s, et scandali activi in uno et passzvz m quo gravzler laederetur carilas erga pro.ximum.
<< I 1. Denique, zmiversaliter loquendo, quotiescumque, ob causam amoris, amator ve/ amalrix
freqzumter labitur in aliquam /,TJ·avem noxam tunc
amor induit ratio11em occasio11is proximae m~li e/
est 011111i110 illiciflls. n
'
Exami!lem-se b~m todos os casos que acabam
de ser designados, mtcrroguem-sc sobre estes diff~rentes casos, com as devidas precauções, os penitentes escravos d'c.sta paixão,~ depois digam-me
se resta nl?L~ma ?uv1~a a respeito da proposição
que cnunc1e1 mais acima, isto é, que os namoros
taes como hoje s~- pratica_m, são a maior parte da~
vezes uma occasaao prox1mn de pcccado.
Se assim é, não se deve reprehender fortemente aquelle que, advertido cm varias occasióes não
quer corrigir-se, disputa com o seu confess~r e
e~ige a todo o custo a absolvição :1 Eu cito par~ 0
tribunal de Deus os confessores que, fazendo alarde d'uma indulgencia perniciosa, dão, sem refle~ão nenhuma, ~1 abso.lvição a toda a gente; é por
isso que elles sao a ruma, não só da mocidade mas
tambem do mundo inteiro : pois é da mocÍdade
mal educada que provem todos os males e todas
as desordens que desolam as familias, e da familia s.e esp~lham, como um contagio, na sociedade
até mfecc1onar todo o mundo.

Outras occaaiêies.-Resumo
2 5. Antes de terminar este assmnpto devo faier ob,crvar que muitos confessores, que ~mpregam
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um zelo louvavel cm separar, e até mesmo atfas1ar o mais cedo possível, os seus penitentes de t~
da a occasião proxima de pcccar cont.ra a castidade são negligentes em fazer-lhes deixar as outras -~ccasiões, aliás muito numerosas~ de _p eccar
contra os ditferentes preceitos de Deus. <> 1llu~tre
arcehispo de Milão tem muito cuidado em fazer
esta observação.
Ora, entre as occasiócs que não silo in esse ou
permanentes, ellc cont.i aqucllas cm que se encontram um grande numcro'.dc pessoas qu~·, exercendo
as suas profissões, cahem com frcqucnc~a cm pecca_dos gravíssimos, t?cs con:o hl~tsphcmias, .ro~1b~s,
injustiças, calummas, od1os, lraudcs, pcqunos e
outras coisas semelhantes ; quer cite, porta.nto, que
se lhes diffira a absolvição quando, advertidos por
d uas ou tres vezes não dão signacs de emenda ;
'
.
dos! nao
mais ainda, se, depois
dos avisos reitera
se corrigirem, devem ser obrigados a renunciar. ~s
suas profissões, que são parra elles_ uma occa~tao
proxima de tantos peccados. fod_avta, a.ntcs de 1.:h7gar a esta resolução e:xtrema, e preetso rellccur
maduramente.
Se achaes que um medico, um cirurgiilo, um
estalajadeiro, um negociante, um a~lvog~do, ur;n
procurador, etc., estão n'uma espcc1e de 1mpos:1bilidade moral de deixar o seu estudo, porque nao
tem outro meio de vida, deveis, durante ?lgum
tempo, tractar um o~c~sionario d'csta cspe~1c, como se tracta um rcc1d1vo que pccca sem a 1s~o ser
indusido por causa exterior. Porem, se, depois das
convenientes provas, continuar a accumular ~ec
cados sobre peccados, sem que p~rccbacs n .elle
melhoramento nenhum, deveis obngal-o a deixar
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aquelle emprego que se tornaria inevitavelmente
para elle causa da sua condemnação.
S. Carlos quer que se use d'uma severidade
muito maior com os que vão ao baile, que frequentam os blasphcmadores, visitam as tabernas
todas occasiões de peccado que são para elles pro~
ximas, ao menos relativamente, porisso mesmo que
em razão da sua mü disposição, cahem frequen~
tes vezes na embriaguez , em rixas, blasphemias.
malcdicencias e outras taltas graves. Em conse~
quen....:ia J'isto declara 1 que se não deve absolvei-os
sem primeiro promctterem atfastar-se ; e se, depois
de ter promcttido por duas ou trcs vezes, tornam
a cahir, quer que se lhe recuse absolutamente a·
absolvição.
Ora n'este ponto, paremos por um instante
meus senhores, e dizei-me francamente, se a condu~
cta dos nossos confessores modernos se combina
com a theoria dos antigos doutores? Tudo o que
temos dito até aqui é perfilhado pelos mais sabios
theologos, ou antes fundado sobre as mesmas decisões da Egrcja, que fulmina as suas censuras con·
tra quem ouse ensinar, que se pode absolver o pec·
cador que vive na occasião proxima do peccado.
E, no entretanto, o que vemos nós na pratica? como se portam nos nossos confcssionarios? Differe-se e recusa-se a absolvição no tempo e Jogar
'
segundo a nGccssidadc dos penitentes :1
Ai! o meu coraçúo sangra! Julgae-o pelo que
vou dizer-vos: abre-se uma missão n'um logar.
Eis que chega uma multidão de penitentes, implicados desde ha armas em ligações criminosas, com
a alma coberta de chagas purulentas e ganguerenadas pela diuturnidade.
-Está bem! meu filho, pergunta o confessor
1
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desde ha quanto tempo mantendes vôs essas familiaridades indignas ?
- .- Ha oito ou dez annos .
-Cahiste muitas vezes no peccado i1
--Cada dia, meu padre, ou ao menos duas ou
trez vezes por semana.
- Tendes-vos confe:~sado sempre!'
-Sim, meu padre.
-Confessaes-vos muitas vezes;•
-Uma vez todos os dois mczes.
- T endcs um confessor fixo :,
-Não, meu padre, cu vou, ora a um, orna outro.
-E pelo que vejo no espac;o d\:~lcs dez annos tendes percorrido quasi todos os confessores
d'esta redondeza?
-Sim, meu padre.
-Que vos teem elles dito :>
-Que não torne a recomeçar.
-Tem-vos dado a absolvição !1
-Sempre, meu padre.
-Os traidores! diz no seu coração, estremecendo, um confessor zeloso que não tem cm vista senão a salvação das almas, os traidores ! Eis ahi
uma pobre alma arruinada, que no d;!curso de tantos annos, hominem 11011 habuit ! Elia não encontrou
um confessor caritativo, que tenha tido a compaixão de a lançar na piscina sagrada d'uma sincera
penitencia, para lavar as suas manchas. E a sua
dôr augmenta, ao vêr o grande numero de penitentes que assim são trahidos por confc!'sores nimiamente indulgentes; pois a má direcção, dada
a um só penitente, faz-lhe conhecer a fraqueza de
quasi todos os confessores d'aquelles sítios.
Ai! senhores, perdoae-me este impulso de zc·
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lo, e não vos admireis de me vêr perfilhar o seguinte sentimento d'um ministro de Deus :
Reftcctindo na relaxação d'um grande numero
de confessores dos noss~s dias, que absolvem a
olhos fechados, todos os habitudinarios e occasionarios, com desprezo das dccisócs da Santa Sé,
se pôz a dizer suspirando: c<ÜU a Egreja se engana, ou um grande numero de confessores se condcmna; mas visto que a Egrcja, assistida pelo Es·
pirite Santo, não pode errar, é preciso concluir que
uma grande parte dos confessores serão condemnados, porisso que muitos d'ellcs não obedecem á
Egreja, que prohibe formalmente, e em virtude da
santa obediencia, que se absolvam os occasionarios, que podem e não querem deixar a occasião
proxima do pcccado ,>. Assim discorria este ministro de Deus.
O seu sentimento, que eu venero, é por outro
lado confirmado pela expcricncia de todos os que
se empregam no ministerio apostolico, e vão em
busca das almas desencaminhadas.
Ai ! como não gemer, vendo uma ruina tão
universal, causada pelos confessores desprovidos
de zelo, que, sem exame, sem discernimento, sem
interrogações, absolvem inditferentemente! os que
estão em occasião proxima e remota, os concubinarias e os continentes, as prostitutas e as virgens;
n'uma palavra, que cortam todos os nóz das consciencias com uma fouce de cegador, e que, em vez
de quebrarem as cadeias dos penitentes, elles mesmo as duplicam, e se põem em estado de condernnação. Mas não haverá algum remedia para cu·
rar tamanhos males !>
O remedio temol-o á mão, meus caros irmãos :
é mantermo-nos unidos n'uma. liga sagrada ; e as-
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sim quando encontrarmos d'cstcs occasionarios, é '
'
.1 •
necessario
foliar-lhes com -:lareza sem nos uc1xarmos abater por um terror panico ou por um v.il
respeito humano. Se a occasião é i11 esse, deve dizer-se-lhe claramente: ide, tirac a occasião 1 e depois voltae para receber a absolvição. Se não é
in esse, e advertidos muitas vezes por confessores
zelosos, não tccm obedecido, diffira-se-lhe a absol.vição, até que se decidam a -cortar a m:cas1ao, e
dêem signaes d'uma verdadeira emenda .
Eis o remcdio. E seremos todos rn'>s fieis a
pôl-o em pratica? Ouso esperai-o. Porem, aquelle que fechando voluntariamente os olhos ú luz,
obrar 'de modo differentc, acautele-se da colcra d'1vrnr..
Conduta que se deve observar oom os
ignorantes com relação ás verdades fundamentaes da Fé

26. A imprudencia dos confessores que dão a
absolvição a penitentes teimosos ou mal dispostos,
cmisa um prejuízo immenso á salvação das almas,
como acabamos de vêr ; porem, o mal é muito
maior ainda, quando a dão aos que não estão instruidos nas verdades que é ncccssario saber por
necessidade de meio.
Ponhamos pois diante dos olhos a terceira das
proposi116es condemnadas que já citümo": Absolu-

tionis cap..1X esl homo quantwnvis laborei ig11oranlía
rnysteriorum fidei, et eliamsi p:!r 11eglige11tiam, etiam
culpabilem, 11esciat mysleriunz sanctissimae J;·inilatís et Incarnatioms Domini 1\Tvstri Jesu Clrrísti. --De
vagar, meu padre, pretendeis vós, porventura,
obrigar-nos a fazer o cathecismo no confcssionario P Não 1 senhores; cu quero somente fazer-vos
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entender que é um dever do vosso cargo o ensinar
aos penitentes todas as coisas, sem_ conhecimento
das quaes são incapazes da absolvição_; ora, uma
d'estas coisas são os prihcipaes mystcnos da nossa fé. Por conseguinte, quando se apresenta no
tribunal da penitencia uma pessoa grosseira, um
homem que \livcu s~mpre n~s can:ipos, meio. se~
vagem, e que não foi nunca 111stn11d0 nus prmc1pios da vida christá, nem pelos seus paes, nem pelos seus parochos, recebei-o primeiro que tudo
com bondade e affeiçáo; depois mandae-lhe fazer
0 ~ignal da cruz, ensinae-lhe ª. implorar. a assistencia de Deus para bem se confessar, fazei-lhe pedir perdão a Deus, batendo no peito, ou dando algum outro signal material e sensível de devoção.
Interrogae-o em seguida sobre os mysterios da fé,
cuja ignorancia n'cste genero de pessoas é, de ordinario, muito grande. Se elle nem sequer conhece
os mvsterios d'um só Deus cm tres pessoas, da Encarn~çáo do Verbo, da vida futura, onde Deus recompensa os bons e puna os maus, elle nã.o é capaz de absolvição, antes de os ter apre~d1~0, ao
menos o bastante parn fazer um ado de fe ; Isto e,
como se cxpfü.:a, que elle deve saber tanto quanto
o permittc a sua estupidez, que ha tres Pessoas,
que se chamam, o Padre, o Filho e o Espírito Santo; que estas trcs pP.ssoas são um só Deus, e não
tres deuses; quanto á Encarnação, que a segunda
pessoa se fez homem, ; s_e chan:ia Jesus Christo, e
que ainda que Jesus Chnsto seja Deus e homem,
nem porisso sáo dois Christos, ou ha duas pessoas
n'elle; finalmente que Deus, remunerador supremo, dá o paraisa aos bons e o infe~no aos ma~s.
Nem seria conveniente despedlT estes penitentes, para q~1e se façam instruir por outros; pois o
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que succederia, era ficarem mergulhados nas trevas da ignorancia até á morte.
E', portanto, melhor o dar-lhes o confessor
mesmo uma instrucção curta e appropriada á sua
capacidade; e em seguida fazer-lhes fazer actos de
fé, esperança e caridade e contricção, e ao terminar, obrigue-os a ir ter com seus pnstores, pa~a serem melhor instruídos, tanto sobre os prmctpaes
mysterios, como sobr_e as outras coi~as lJL~c é ~:-e
ciso saber por necessidade de preceito. I udo ts'.o
não demanda tanto tempo como se imagina, urna
vez que se limite ao essencial. Finalmente dep<iis
de lhes ter feito pedir perdão da negligencia qce
tiveram em instruir-se, absolvem-se.
Succede, porem, algumas vezes que esta igni:i·
rancia se encontra em pessoas de honesta condição, e que não são desprovida, de ~nstrucçúo; e CJ··
mo ellas se offenderiam, se foram interrogadas S.>bre as verdades da fé, eis o que eu faço para m
assegurar sobre este ponto, que é de soberana inportancia. São ordinariamente pessoas mund1.
nas, todas dadas á vaidade e a libcrtinagem,'neg~.
gentes em fazer, de tempos a tempos, como se d~
ve, actos das virtudes theologacs : trad_o de lhe;
ensinuar o melhor que posso o meto mais cffic~
de lhes assegurar a validade do sacramento da p~·
nitencia, e de tirar d'elle muito fructo, isto ê,~faze:
primeiramente os actos de fé e de esperança, d:
caridade e contricção; em seguida, accrcsccnto: s:
quereis, fal-os-hcmos juntamente; repeti pois inte·
riormente o que vou dizer: «Creio, meu Deus
porque vós mesmo, a verdade infallivcl, o tendei
revelado á vossa Egreja, que sois um só Deus em
tres pessoas eguacs, que se chamam Padre, Filho
e Espírito Santo; creio que o Filho se fez homem,

que morreu por nós na cruz, que rcsuscitou e subiu ao ceu, donde virá a julgar-nos todos, para dar
aos bons o paraizo, e aos maus castigos eternos no
inferno» : Credes n'este mysterio do fundo do vosso coração, não é verdade zi
-Sim, meu padre.
-Façamos agora o acto de esperança: (( Espero ó meu Deus, porisso que sois infinitamente mi'
.
sericordioso
e omnipotente, que me \.'. Oncc dcre1s
o perdão dos meus receados, a vossa graça n'csta
vida e a gloria eterna na outra, pelos mcritos de
Jesus Christo, meu Salvador, e mediante as boas
obras que espero particar com a vossa assistencia ». Esperacsrcalmcnte d'um Deus tão misericordioso o perdão de vossos peccados, não é assim :1
-Sim, meu padre.
-Fazei agora um acto de amor de Deus: ((Meu
Deus, eu vos amo mais que todas as coisas, e por
amor de vós, que sois o sobcran0 bem, tambem
amo o meu proximo como a mim mesmo por amor
de vósn. Amacs sinceramente um Deus tão bom,
não é assim P
- -Sim, meu padre.
Por meio d' estes actos, o penitente acha-se muito mais bem disposto a fazer o acto de contricção.
-Vamos, pedi agora perdão a Deus de todos
os vossos peccados, e com o coração penetrado de
dôr dizei humildemente batendo no peito: ((O' Je'
.
sus, meu Salvador, cu me arrependo de vos ter offendido, porque vós sois a mesma bondade, e eu
proponho de nunca mais vos t~rnar a otfender» .
-E até mesmo faço repetir por duas vezes
este ultimo acto a todos os penitentes: a primeira
vez antes de lhes man.:ar a penitencia, e a segunda,
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immediatamente antes de lhes dar a absolvição. Eu
não digo que seja absolutamente necessario empregar este methodo com toda a gente; mas o que
eu sei, é que para certas pessoas levianas e bas.
tante descuidosas do que respeita ü salvação, será bastante proveitoso, que o confessor se dê ao
trabalho de as levar suavemente a fazer estes ac.
tos sobre tudo quando este gcncro de penitentes
faz~m uma confissão geral. Ellcs voltarão consolados, e o proprio confessor licarü mais satisfeito.
Pois a validade do sacramento da Penitencia depende muito mais dos acto" do penitente, do que
de todas deligencias que n'isto pode empregar o
confessor; ora. o ponto essencial Ja prudencia no
ministro de Deus que administra este Jivino sacramento, é assegurar-se, tanto quanto frir possível,
das disposições interiores dos seus penitentes, que
consiste em fazer como se precisa, os sobredictos
actos. Graças a esta prudencia, confessores e penitentes acabarão por assegurar a sua eterna salvação.

III. Da scien:Jia ne:Jessaria ao confessor
27. Vamo-nos aproximando do termo d' esta conferencia. Depois de vos ter sufficientemcntc distribuído os dois primeiros pães, a santidade e a prudencia, tão neccssarias ao confessor, nada mais me
resta de que agenciar-vos o terceiro, o da sciencia sem a qual o ministro de Deus exporia a sua
al~a e a dos seus penitentes, ao perigo evidente da
eterna condemnação. Mas determinar a natureza e
a extensão da scicncia necessaria a um confessor
para desempenhar as obrigações do seu estado,
não é coisa assim tão facil. Se se considera que o
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sacerdote está assentado no tribunal da penitencia, para notificar a todos a lei nat_ural_ e a lei ~i
vina para decidir os casos de consc1cnc1a, que sao
'
abvsmos
sem fundo, para ate' mesmo dar ao hom~m uma regra cm todas as situações tão &versas e tão complicadas da vida; parece, ao primeiro
lance de vista, que uma semelhante tarefa exige
uma sabedoria e uma applicação quasi infinita.
uma sciencia sobrceminente. E todavia não é nada d'ísto; os sagrados canoncs contentam-se d'uma
capacidade mcdiocrc, o que é incontestavcl quando a santidade devida suppre, d'alguma sorte, a
falta d'uma sciem:ia mais extensa.
Afim de precisar o meu pensamento sobre este ponto, digo que to~o. o confes~or deve, em _virtude da lei natural e dtvma, posswr bastante sCJencia, para ser capaz, segundo o juízo do seu bispo
ou da ·sua propria consciencia, de ouvir as confissões no Jogar da sua rcsidencia.
Para este fim deve ter estudado durante um
tempo conveniente e com applicação ª. theologia
moral. :\ão basta que tenha um conhec1mcnto es- ·
peculativo e metaphysico, deve, de mais d'isso, notae-o bem, possuir a pratica, e saber fazer uma sabia applicai;ão dos principios e das regras geraes
aos casos particulares; e ale mesmo, propriamente fallando, é n'isto que consiste a sciencia moral.
Pois não deve jümais cessar de estudar e de
lêr bons auctores, de raciocinar e discutir com os
seus confrades, ou de consultal-os a respeito de
difficuldades novas que de tempos a tempos se lhe
apresentam. Todo o confessor deve estar em condições de decidir promptamente nos casos os mais
ordinarios e os mais frequentes; nos mais arduos,
basta que saiba duvidar, e que não decida estou-
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vadamente, sem ter estudado a ditlkuldadc ou consultado.
E' porisso necessario que te.n~a s.cmprc presentes as regras gcraes, pa~a decidir rnt_er lepram ct
/epram, distinguir a qu.ahdade d~s pc~c~d~s, saber
se são mortaes ou vemacs, apreciar a~ cirLumstancias que mudam a especie. ~s 9ue aggravam notavelmente a falta ou que a dimm\tem.
Deve alem d'isso ter conhcc1mcnto dos casos
reservados ao papa e ao bispo, os que teem annexa alguma censura reser~·a~a, ou que levam CO~·
sigo a obriga~ão de restttuir; .ºs pcccados mai~
communs nas profissões e nos d1vcrs~)s estados; as
dic;posições essencialmente ncccssarn1.s,_para que
os penitentes sejam capazes de al:solv1çao; os ca.
sos cm que devem repetir as conhssõcs pas~adas;
as proposições condemnad~s pela Su~1ta Se, e os
novos decretos que se publicam. na ?1occse, e po·
dem d'algum modo ligar a consc1cncw. Quanto ao
mais esta sciencia não deve ser a mesma cm todos
os c~nfessores : aquelle que não é ~hamudo senão
a ouvir as confissões das pessoas simples do cam- '
po pode contentar-se com .m.cno~; ao pé~sso que
aq~clles que exercitam o m1mstt.:r~o n:ls c1d.ades e
nas missões, tem precisão d' uma scicncia mais consideravel.
.
Em poucas palavras, o ~onfcssor com? medico deve sempre estudar; e portanto ohng~do .ª
as~istir ás conferencias dos casos de consc1encia
que ha na diocese, e o bi~po, por outro lado, tem
uma obrigação stricta e ngoros~ dt.: obrar de modo que as conferencias se realisem c~1 tod~s ~s
villas e localidades populosas da s4a d1oces.e . Vigiará para que n'ellas se tractcm casos .praucos, e
para que se ponham sob os olhos dos 1,;onfessores
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as suas obrigações, exhortando-os ao estudo, por
sabios que sejam.
Como o nota muito bem o chanceller Gesson 1 ;
os theologos os mais profundos e os mais subtis
nas sciencias especulativas, nem sempre são os
mais habeis na moral e na pratica; algumas vezes
presumindo muito de si proprios e desdenhando
manusear livros de casuistas, enganam-se grosseiramente .
Em troca 1 certos velhos, enojados e desgostosos do estudo, e fiando-se na expericncia quú adquiriram, querem decidir tudo só pela pratica, persuadidos que podem cortar d'urn só golpe todas as
difficuldades.
Quanto a estes, se não teem a sciencia, são temerarios; se a tem, direi com o Apostolo, que não
tem ainda apreendido quemadmodum oporteat eos
scire l; querer decidir todos os casos; só por meio
da pratica, é uma excessiva e presumpçosa temeridade.
Estudemos, portanto, meus senhores, estudemos, se queremos cumprir exactamente os nossos
deveres ; pois se, d'um lado, todos os doutores
consideram como uma falta grave da parte do pcni tente o escolher um confessor por tal arte ignorante, que seja incapaz de bem exercer o seu ministerio; ensinam, por outro lado, que é uma falta
muito maior para um confessor o expôr-se a ouvir
os penitentes sem a somma de sciencia sufficiente.
O proprio Deus lhe prohibe o uso do seu poder
quando diz: Q11011iam tu scientiam repulisti, 1·epel/am te ne sacerdotio fungaris mihi 1.
2 ·

Ose. 4, 6 .

1
i

Tract . de Orat.
Cor . 1, Cor . 8-C) .

Theologia Dogmatíca-Vol. 7."
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O Senhor não diz: «lle sis saccrdos,» não lhe
tira o cargo do saccrdocio, que tem_ aos hom?ro~,
mas diz-lhe : Repeliam te ne sacerdotw .(1111 gans nuhi · prohibe-o de o exercer sem a scicncia precisa,
. a sua a·
1
em' razão do perigo grave a que exporia
ma e a dos penitentes, e do tespcito devido ao sacramento.
Estudemos, pois, repeti-o, estudemos, senhores: não passemos •dia nenhum sem rever algum
caso pratico.
.
Esta obriga<,:ão é coníirmada pelo I< 1tunl Romano, que impõe a toJos os confcssorc_s o l~cver de
conhecer a fundo o tradaJo da pl'111knua, e saber tudo o que é nccessario \'ara administrar sabiamente, e com segurança este st.lcramento . Hujus sacramenti ~octrinam 011111e1_H _recle. 110.,·se stude-

bit, et alia ad e1us rectam ad:1w11stral11mcm neces-

saria 4•
As penitencias devem ser proporciadas

28. Entre as coisas que o confessor deve saber para se não tornar culpado :10 c\cn.:icio do seu
ministerio é preciso collocur as regras que se d·~'
. .
vem seguir para imp<lr aos penitentes pc111tcnc1as
proporcionadas.
.
.
. O Santo Concilio de Trento advertiu os confes;.
sores que tomassem muito cuidado, não dnndo penitencia leve por faltas gravíssimas. <Jucr por conseguinte que a penitencia tenha alguma proporção
com o peccado confessado e com o ~1ccc~1dor 9u~ se
accusa. E' certo que seria uma pcmtcncrn lcvtssuna
um Pater e uma Ave para um bom numero de adul1

ln Rub. de hoç. Sacran1 ,
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terios ou outras impudicicias : ou tambem um Miserere a quem causou um grave damno ao proximo, quer nos bens, quer na reputação.
D'aqui seguir-se-hia o inconveniente assignalado pelo mesmo concilio, a saber, que os homens
perderiam o horror que deYcm ter aos seus peccados, consideral-o.s-hiam como bagatelas, e tomariam occasião de commctter outros maiores.
E assim, as penitencias não devem ser muito
leves, relativamente ao peccado, nssim como não
devem ser muito graves com relação ao pcccadot,
pelo receio de que não fique acabrunhado sob um
pczo desproporcionado ü sua fraqueza.
·
D'onde e preciso concluir que o confessor deve ponderar bem a penitencia que convem impôr,
não a dando por assim dizer ao acaso, nem a mesma a todos, assim como o medico não dá o mesmo remedio a todos os doentes.
O santo Concilio diz que os conselheiros em
materia de penitencias salutares e convenientes,
são o Espirito de Deus e a prudencia do seu ministro. Como succcdc então o dar-se com tão pouca rctkxão? Que t:crtos confessores aprendam d' aqui
a não impc'>r penitencias extravagantes e indiscretas.
-- Intendo por penitencias extravagante'> todas
as que se afastam do uso ordinario da Egreja e da
pratica commum Jos confessores piedosos e sabios.
Pma lançar alguma luz sobre um ponto, que,
no mais, ficou todo inteiro ao arbitrio do confessor,
eu não acho regra mais segura nem mais respcitavel do que seguir o cstylo da sagrada Penitenciaria. Para peccadores occultos, por graves que sejam, não determina outras penitencias senão orações, jejuns, esmolas, que cada um poder fazer e
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a frequencia dos sacramentos: os seus rc:;;criptos
d'isso dão fé.
Ora, sendo a sagrada Penitenciaria um tribunal apostolico instituído para julgar no fôro da consciencia, todos os confessores devem tomai-o por
modelo da sua conducta n'cstc mesmo fôro interior. Porisso terão o cuidado de evitar eglíalmente um outro escolho, que consiste cm dar penitencias indiscretas, como seria por exemplo, o impôr
aos creados o ouvir Missa e fazer outras cbras que
prejudicariam o serviço dos seus patrões ; a uma
mulher gravida ou ama de leite, jejuar durnnte muitos dias; a uma menina, ir visitar uma cgrcja remota e solitaria; a uma mulher casada, praticar
certas austeridades corporacs que podem desagradar ou dar suspeitas ao marido, ou outras penitencias
semelhantes, que não convcm ao penitente, em razão do tempo, do Jogar, da cdadc, ou do estado ou
das , forças corporaes que o não supportam. Mas
quaes são as penitencias que se devem impôr?
-Primeiramente é regra geral que se devem
escolher as que estão em opposição com os peccados commettidos, por exemplo, impôr a esmola
ao avarentos, aos sensuaes algumas mortificações
dos sentidos e assim por diante.
Depois d'isto parece-me que, geralmente fallando, as melhores são as que, punindo os peccados
passados, são proprias para acautelar as recahidas.
Por conseguinte, se o penitente e rccidivo, será . bom que a penitencia se prolongne por algµm
tempo: 1Vedum ad vulnus rnrandum, sede/iam ad
cicatricem sanandam t, segundo a cxpress;fo de S.
João Chrysostomo; porisso mesmo que se cura
1 S. Joan. Chrys. hom. 2 in Psalm. 5Q.
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melhor um vicio, repetindo a applicação do remedio : e assim vemos nós que tambem procede a
sagrada Penitenciaria.
Elia não dá penitencias de muitos annos a não
. .
'
ser em casos ranss1mos, mas antes de alguns dias e
algumas vezes até de muitos mezes, segundo as n~
cessidades dos p~nitent~s. Voltando agora á pratica, quando o confessor tiver ouvido a confissão do
penitente, fazer-lhe-ha uma curta mas favorosa
exhortação, pondo-lhe debaixo dos olhos a gravidade das suas faltas, e, segundo conselho de S
Carlos, citando-lhe os canones penitenciaes indi:
cando:lhe as penitencia: rigorosas que antiga~ente
eram impostas aos penitentes por um só dos peccados que elle commetteu.
Depois accrescentará em tom de benevolencia:
é certo que mereceríeis uma penitencia mnito mais
grave, mas eu contento-me d'uma bastante dôce.
E' assim que o disporeis para recebei-a com agra·
do.
Por outro lado, as penitencias mais convenientes, segundo a minha opinião, afóra os casos extraord}narios, ~ão as seguintes que se poderiam
dar nao todas JUntamcnte mas ora uma ora outra
'
. .
'
e a1e mesmo multas JUntam~nte, segundo a qualidade das pessoas e as necessidades particulares de
cada um.

Diversa• penitencia• muito salutarea
29. 1 .º Se o penitente commetteu muitos pec•
cados mortaes, será muito salutar impôr-lhe a obri·
g?çáo de rezar o rosario durante oito ou quinze
dias, mas que º.reze com tcompuncção, suppli~
cando a santa Virgem qne lhe obtenha o perdão
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dos peccados e a graça de não os commcttcr mais
no futuro. Se tiver sido hahitudinario e que faça uma confissão geral de necessidade, quer por
que occultou peccados por vergonha, qul'r por outro motivo, poder-sc-ha prolongnr a mesma penitencia por dois ou trcs mczes, nwis 011 menos, segundo a qualidade do mau habito por cite contrahido.
Por este motivo, succederú muitas vezes, que o
penitente se acostumarü a rezar o rosario toJos os
dias, e não faltará mais a esta devo~·<.io, l·om grande proveito de sua alma, durante o rc -. to de sua
vida.
2 .º Rezar pela manhã e ú noite trcs ,;ÍJ'e-Jfarias,
em honra da pureza immaculada de ,\faria, com
um acto de contricçáo e proposÍtt> firme, de manhã, de não peccar durante ·o dia, e ü tarde, de
não peccar durante a noite, impondo-lhe yue reze
estas orações de joelhos ou n'uma postura incommoda.
Esta penitencia salutar pode dar-se geralmente a todos, pois é um preservativo muito cfficaz
para curar as almas dos seus maus hahitos.
Eu quereria que todos os confessores me ouvissem para lhes supplicar que a imposcssem aos
seus penitentes durante o tempo que o julgarem
conveniente: d'ella colherão os maiores fructos,
como a expericncia nol-o ensinou.
3.. 0 De ouvir tantas Missas, com tanto yuc, por
isso, o peccador não fique impedido de cumprir
os seus deveres, como o temos indicado mais aci- ·
ma. Porisso seria bom dizer-lhe que pode ouvil-as
em todos os dias de festa, ou quando tiver mais
vagar.
.
4.º De fazer, cada manhã, acto de olferccimen-
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to das nossas acções a Deus, ou qualquer outro
exen.:icio de piedade que contenha os actos de fé,
de esperança e de caridade, e cada tarde, o exa.ne
de consciencia, determinando-lhe o tempo durante
o qual deverá continuar a fazer estes exercidos.
5. 0 De rezar cnda dia, durante um certo tempo,
cinco Pater e Ave, em honra das cinco Chagas de
Nosso Senhor, parando a cada chaga para pensar
na paixão do Salvador; de visitar por tantas vezes uma cgreja particularmente venerada, de fazer,
se é capaz d'isso, uma leitura espiritual durante
algum tempo.
Todas as penitencias que temos indicado até
aqui, podem impôr-se aos penitentes, seja qual fôr
a sua condição, advertindo-os que se se esquecerem
de fazel-as n'um dos dias marcados, não devem ficar, porisso, com cscrupulos, e que só tem a suppril-a n'urn outro dia, e que se, cm razão d'um accidente qualquer, não tivessem facilidade de assatisfazer, não commcttcm uma falta grave. E assim,
por este modo, a consciencia do penitente não fica opprimida, ainda que se prolongue o tratamento de que cllc tem necessidade extrema. Ha outras
que de ordinario se impõem a certas pessoas que
se acham cm condiçôe~ particulares, por exemplo a um ecclcsiastico ou a outra pessoa intelligente, de meditar, durante alguns dias, no espaço de
meia hora, sohrc as maximas eternas; aquelle que
dispõe d'uma boa saude, e, por outro 1 lado, não
tem nenhum impedimento, o jejuar no sabbado durante um tempo determinado; a um chefe de casa,
que faça rezar todas as noites o rosario a toda
a familia ; a um blasphemador, que faça tantos signaes de cruz com a língua por terra; a um beba-
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do, q~e se prive de vinho por tantas vezes, ou que
lhe misture agua.
ce~tas pessoas ignorantes vale mais dar-lhe
penitencias que teem alguma coisa Jc scnsivel corno é fazer-lhe rezar alguns Pater e A11e sobre ~ma
sep~11tura, reAcctindo que morrerão cm breve. Todavia lem_bren:lO-nos sempre da ohscrvação que
se fez mais acima, a saber, que o confessor deve
abster-se de dar penitencias cxtrnvnr;<mtcs e indiscretas, que só servem para afastar os fieis dos sacramentos e para desacreditar o santo rninisterio.

!'-

,·

Se• inclií'.a.do á doçura, aproveitando ..
ae das indulgencias Via-aacra
-Penitencias candiciaea, etc.
3o. Costuma-se propôr esta questão: E' melhor dar uma penitencia grave do que uma penitenci~ li~eira? Re~pon~o que, salvas as regras geraes md1cadas mais acima, é melhor inclinar para
a doçura, sobre tudo se o penitente não acceitasse de boa vontade urna penitencia muis forte ou
que se crêsse que a não cumpriria. N'este cas~ pode ~om1!1utar-se-lhe, ou antes, como o dissemos
mais acima, não a impôr sob pena de falta grave.
Eu e~c~ptuo o caso em que se tracta de peccadores rec1d1vos e mergulhadüs cm habitos viciosos ; com. elles é ne~~ss.ario usar_d'um rigor maior ;
e como diz um hab1hss1mo casu1sta, deixai-os antes expostos ao perigo de omittir a penitencia, do
que tenham em pouca conta os seus peccados :
'fi!e, pec~~ta co11temne11do, ea saepius perpelrent, el

sme legy1mo do/ore confiteantur, quod in lalibus
saepe t1mendum est 1. Todavia, ha cin:umstancias
em que o peccador pode_e deve alargar a mão e
1

Coninck, de Sncram. dist.
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dar penitencias mais leves; e é sobre tudo quando
o penitente tem uma viva dór dos seus pcccados.
N'este caso, segundo S. Thomaz, a· penitencia pode diminuir-se proporcionalmente: Quanto est major contritio, tanto ma15is diminuit de poena, et minoris poenae jil debitor •.
Vós conheceis o exemplo que lemos na vida
de S. Vicente de Fcrrer. E~tc santo tinha imposto
uma penitencia de trcs annos a um grande peccador ; este, penetrado d'uma contricção extraordinaria, respondeu que era muito pouco. O santo
abbreviou-a immediatamenle, e de tres annos reduziu-a a tres dias. O penitente supplicou e tornou a supplícar que a augmentasse, dizendo que
com uma penitencia tão pequena tinha receio de
se não salvar. O santo diminuiu-a ainda mais, até
ao ponto de rcduzil-a a 'rcs Pater e a tres Ave
Marias. No mesmo instante, o penitente cahiu
morto por um excesso de contricção, e viu-se a
s~a alma voar ao ceu sem passar pelo Purgatono.
Mas para tirar toda a especie de escrupulo,
quer aos penitentes quer aos confessores, no que
toca a imposição ou acccitação de penitencias mais
ou menos ligeiras, deve adoptar-sc o uso das indulgencias. E com effeito esta é a doutrina de S.
Thomaz : Quod indulgentiae valent, et quantum ad
iudicium Dei, ad remissionem poenae residuae posl
2
contritionern et confessionem •
Tambem todos estão de accordo em que, em
tempos de jubileu, ou n'uma occasião que permitte ao penitente lucrar uma indulgencia plenaria,
pode dar-se-lhe uma penitencia mais leve, sem

duh. 8, n. 73 .

http://www.obrascatolicas.com

S. Th.in4, dist.15, q. 1,art. 3.
ln 3, dist. 20, q . 1, art. 3.

283

CONFERENCIA Sl>BRE A AllMINISTRAÇÁO

DO SACRAMENTO DA PE:-flTENCIA

porisso deixar de ser proporcionndn, por caus:
dos meritos de Jesus Christo que a Egreja tira do:
seus the:)ouros e applica á remissão dos nosso:
peccados.
Eis a razão porque introduzimos cm todas a:
nossas missões o santo excrcicio da Via-sacra, e
qual os soberanos Pontifices enriqueceram corr
um grande numero de indulgcncia'i. Por este meio
facilita-se aos penitentes a expiação dos seus peccados e dá-se aos confessores a faculdade de serem indulgentes na imposição das pcniienci"as.
Com etfeito, ha duas raz6cs que fazem da Viasacra uma das mais preciosas penitencias que se
pJdem impôr: a primeira é o valor Jas indulgencias, que tiram até os ultimos restos das penas que
se deveriam sotfrer no purgatorio ; a segunda é a
lembrança da paixão de nosso Senhor Jesus Christo : esta lembrança, com etfeito, é soberanamente
satisfactoria, porisso que, como diz o vcneravel
Pedro de Blois, o reflectir devotamente, embora
não foss~ senão durante um tempo muito curto,
nos soffnmentos do Salvador, t! uma obra mais
merüoria, Jo que jejuar a pão e ngua, tomar a
disciplina até ao sangue e rezar todo o Psalterio;
e é tambem o preservativo mais poderoso contra
as recahidas.
Supplico, portanto, a todos os confessores de
se servirem d'um tão grande thesouro para enriquecer os seus penitentes de graças e mcritos, impondo-lhes a penitencia salutar de fazer um certo
numero de vezes a Via-saffa. Depois d'isto, não
estejaes inquietos de saber se as outras penitencias são ou não proporcionadus: esl<t só por si
vale por muitas outras. Terão tambcm um grande cuidado de 11ão usar d'um grande rigor para

com o penitente que foz uma confissão geral por
conselho, e para seu maior proveito espiritual, já
porque o penitente, de ordinario, tem n'este caso
uma dôr mais viva, já porque não sendo obrigado
a confessar todos os seus peccados, o confessor
não é mais obrigado a impôr-lhe uma penitencia
proporcionada á sua enormidade, porisso que já
foram confessados.
Quanto üs penitencias condicionacs, que é costume imp<>r aos recidivos, como jejuar e fazer uma
esmola cada yez que rccahircm, ha quem as approve como Diana e outros. Mas duas observações
são necessarias n'este ponto: a primeira é que não
sejam muito diffü:eis, aliás não se cumprem, e uma
vez que o penitente faltou a ellas, imagina elle ter
quebrado o pacto que tinha feito com o seu confessor, desalenta-se e abandona-se sem freio ao
peccado.
A segunda é, que ha penitentes que tomam estas penitencias por uma especie de tributo ; e com
tanto que o paguem, fazendo, por exemplo, a sua
esmola, continuam a peccar como d'antes. E assim, é necessario empregar muita reserva e circumspecção, e instruir muito bem os penitentes sobre a maneira como devem satisfazer estas penitencias. O confessor terá, sobre tudo, cuidado
de, qmmdo julgar conveniente impôr esmolas aos
penitentes ou missas para fazerem celebrar, jamais as pedir para si ou para a sua egreja, ou para
o seu convento ; deve deixar tudo isto ao livre arbitrio do penitente, como sabiamente o tem ordenado muitos concilias.
Termino este assumpto por um ultimo conselho, e é: que nas vossas conferencias ordinarias
folieis muitas vezes da maneira de vos conduzir

1
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com os penitentes, afim de ter uma direcção uni
forme, quer quanto üs penitencias a impôr, que
quanto aos conselhos a dar, quer no que respeit<
a todas as outras coisas que tccm relação com <
bem d_as almas, e cstae certos que d'aqui obterei~
as maiores vantagens.
·

E na verdade, segundo o Papa Eugenio, aquillo que o confessor sabe pela confissão, sabe-o como Deus, e fóra da confissão, não falia senão como homem, como admiravelmente tambem o explica o doutor angelico. Assim como o homem pode
sempre dizer que não sabe, o que soube emquanto occupava o togar de Deus; mais ainda ut homo

Sobre o sigillo da confieaão
3 1. Para completar a nossa conferencia. diremos uma palavra sobre o sigillo da confissã~. Sem
estender-me muito sobre este assumpto, julgo do
meu. dever_ propor~vos summariamcn1~ algumas
cons1~eraçoes pra t1rns, d idadas pela prudencia,
propnas para nos prevenir contra certos desvios
e. inquietações de consciencia que d'ahi resultariam.
Supponho que já conheceis a doutrina commum dos doutores, no tocante ao segredo sacramental, ao q~~l todos son:ios _obrigados, por direit~ nat~ral~ dlVl~c e ecclesiast1co. Em vista d'isto,
d~go que e pr~c1so estabelecer entre n<'>s o principio, que as coisas que ouvimos na contissáo, devem ser para nós como se as não tivcramos ouvido. E _com~ não censurar então a impruJencia dos
que vao ate ao ponto de contarem cams ouvidos
na confissão, tão indiffcrcntemente como uma novidade ouvida n'uma praça publica .
. Quero crer que é com boa intenção, e sem pengo d~ que chegu~ ao conhecimento das pes~;oas;
mas ainda que .assim seja, não se deve jamais dar
logar a presumir que se falla de coisas ouvidas na
confissão; todo o confessor deve compenetrar-se
d'esta ~ente~ça ca~onica: lllud quod per confessio~~m scz~-~mus
1

sczo quam quod nescio.

Cap. Si sacerdos, de offic. juri<l . ord.

potes/ jurare absque laesione conscientzae se nesdre
quod scit lanlwn ut Deus. 1
llj Mas ao menos o confessor não poderá foliar
para pedir conselho, no caso de não poder resolver por si mesmo? Hes.pondo que o canon Om11es utriusque de puenit o perrnitte: com tanto que
o faça com tanta precaução quC: ninguem jamais
possa advinhar o penitente de que se traLta . Ora,
que necessidade haverá de dizer que o caso vos
succedeu na ..:onfissão :, Exponde-o como se tivera succedido a outros, ou poderia succcder; e
quando ha muitos sacerdotes, como succede n'uma missão, não o apresenteis publicamente, mas
somente áqucllc que julgueis o mais capaz de vos
dar um conselho, e abstende-vos de toda a expressão indigna de sahir da bocca d'um confessor; por
exemplo: o primeiro penitente que hoje confessei etc.

-A primeira mulher que honlem confessei etc. -Esta manhã encontrei 110 co11fessio11ario um caso es-

/ez.

pantoso ele.- Um joPen que
cummigo a primeira confissão geral em la/ logar ele.- Uma pessoa
nobre que veio ter commigo em tal missão elc. - Aos
que se diºrigem. a mim com tantos peccados, tenho
costume de dar tal penitencia, etc.-A primeira mulher que confessei este amzo era rnlpada de adulterio-Entre tantas pessoas, que confessei hoje, ape-

1

1
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nas encontrei duas ou Ires que não tit,esscm se11 ão
peccados veniaes.
Não vêdes que sem descrever o vosso penitente, daes um esboço que poderia focilmcnte fazei-o
reconhecer, e q_uc usando de tacs formulas vos expondes ao pcngo de violar o sigillo t<ío sagrado
da confissão?
.. P?r ?Utro lado, é uma yuesliío saber se não
e m!nngd-o follar somente cm geral de pcccados
ouvidos na ~onfissfto, sem nomear a pessoa e mcsm_o sem perigo de que o rnlpado seja 1.:onhccido:
nao f~ltam m1ctorcs dassicns qt1t: sustentam a affirmat1va, apesar de outros serem de sentimento
opposto. D'aqt~i . sustenta Fugrn.1110 q 11 c quasi se
nAao pod_: perm1tt1r, o follar, ainda nH:smo que não
fora scnao em geral, de pcccados ouvidos cm confissão, at~ mesmo com a c~rtcza de que 0 peccador ~caca sendo desconhcudo : Raro f'aciendum
esl, .d1~ elle, a viro gravissimo, rari1t.\' a ~'iro grav 1~

rarzsszme a viro levi.

t

~ Concluamos, portanto, e recordcmo-nos, que
n_ao pode n'este ponto haver parviJadc de mate~1~: que com o m~smo penitente não podemos
:azcr nenhuma al~usao aos_ pcccados, que clle dcdarou na confissao, e mutto menos foll<tr d'cllcs
sem uma. pcr~issão livre, clara e expressa da su~
parte, pois na_o basta uma pcrmissiío racita; que
os mesmos_prcgadores, atacando os vícios, não devem dar s1gnal que possa fazer suspeitar de que
s~ ser~em de conhec1mcnto ndqueridos 110 confiss10nano;. que os confessores rüio podem cntreterse entre s1 a fallar d~s faltas das pessoas que dirigem; que P?r maona de ral<io, º" superiores não
podem serv1r-se do que souberam na confissão
1

Cap . Officii, de pocnic. ct remis.
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para o governo exterior da communidade, ainda
mesmo que d'ahi não resultasse nenhum desagrado para o penitente .
N'uma palavra, o confessor deve ter a bocca
fechada e ser circumspecto em todas as coisas ;
ainda mesmo no confessionario deve fallar tão baixo, que de maneira nenhuma possa ser ouvido pelos que o cercam, cm razão do respeito devido ao
sigillo sacramental, tendo constantemente presente ao seu espírito o axioma mais acima ennunciado: que as coisas sahidas pela confissão devem
ser tidas por nós como se as não ti vcramos ouvido.
Um facto - Conclusão
3:.L Eis-nos chegados ao fim da nossa confcrc:!ncia: dc,;ejo fel'.hal-a com um facto bem conhecido, mas que deveria sempre repetir-se bastantes
vezes.
Um gentil homem vivia cm occasiáo proxima
com uma mulher culpada, e desgraçadamente para elle, tinha encontrado um confessor que lhe dava sempre a absolvição com uma complacencia
sem cgual. A esposa do gentil-homem, dama d'uma alta piedade, não deixava de sacudir a consciencia do marido, tornando-lhe suspeitas tantas
ahsolviç6es dadas sem affastar a occasião; e o
marido de gracejar com ella: "Quereis fazer de
theologos ! lhe dizia clle. Tomae cuidado da vossa alma, que eu o tomarei da minha ; se o meu
confessor não podesse absolver-me, ellc não me
absolveria)) , Continuou a viver como antes e a
confessar-se do mesmo modo: a mesma confissão
que fez cm artigo de morte foi semelhante ás que
fez durante a sua vida.

http://www.obrascatolicas.com

! .

CONFERl'.:Nl-IA SOBRE A ADMINISTRAÇÁO

DO SACRAMENTO DA PP.:NITENCIA

A dama que tinha ficado viuva, estando um
dia em oração no seu oratorio, vê entrar de re·
pente, no meio d'um enorme turbilhão de chammas, um homem monstruoso que era levado aos
hombros d'um outro homem. A virtuosa dama
queria fugir: uNão, não, lhe diz uma voz: parae;
sabei que eu sou a alma do vosso marido, e o que
me leva ás costas é alma do meu t:onfcssor; ambos nós estamos condcmnados, cu por me ter confessado mal, e elle por me ter ahsolvido fóra de
propositou. E a visão dcsapparcccu .
Senhores, o nosso ministcrio é muito laborioso. Que desgraça se cllc não servisse senão para
conduzir mais commodamcntc as almas dos nossos penitentes ao inferno ! Que desgraça! repito,
que desgraça para nós.
Se assim é, dirá algucm, occupc-se quem quizer de ouvir as confissões; d'ora avante occuparme-hei da salvação da minha alma. sem expôr-me
a tantos perigos.
E quê, será este o fructo que querereis tirar
d' esta conferencia! Estou admirado! Será possível
que se aprecie tão pouco a vantagem de cooperar
para para a salvação das almas que são tão caras
a Deus! Que obra maior, mais santa e mais heroica, do que ir cm soccorro d'uma alma, para a fazer chegar ao porto de salvação:• Divinorum divinissimwn est cooperari Deo in saiu/em animarum t, vos diz S. Dyonisio Arcopagita .
Estae d'isso seguros, vós adquirireis mais merito n'urna manhã passada no conft!ssionario, para
consolar as pobres almas, do que um anno inteiro
fazendo outras obras, por boas e santas que sejam.
E vou mais longe, e ouso dizer que para ouvir uma

confissão, vale mais interromper algumas vezes a
meditação, a leitura, o officio divino, e qualquer
outra funcção egualmcnte santa. Eu não diria isto
se não estivera estribado n'um exemplo da maior
auctoridade.
Conheceis uma acção mais augusta, mais sublime do que o sacrificio adoravel da Missa, em que
se otferecc ao Padre Eterno o corpo e o sangue do
seu divino Filho t• Está bem! escutae o acontecimento referido pelo cardea 1 Haronio e que succedeu em 1034.
O Soberano Pontífice celebrarava em S. Pedro
de Roma, com uma grande pompa o segundo dia
da festa da Paschoa Estava assentado sobre o seu
throno depois do EYangelho, quando um peregrino veio lançar-se aos seus pés. Penetrado de compuncção, elle exclamava suspirando: «Misericordia ! Santíssimo Padre, miscricordia, quero confessar-me e receber a absolvição dos meus peccados». Quem não teria crido que o Papa lhe devesse responder que não era occasião nem legar
de ouvir os penitentes, que devia retirar-se e voln'outra oc'casião ;• !\fas não foi assim. O soberano
pontífice interrompeu a santa Missa, ouviu o penitente ' e não recomeçou a oblação do santo
. sacrificio senão depois de o ter consolado e absolvido.
.O sabio Annalista declara que relata este facto
como um exemplo edificante: Referam adaediftcatione; e receando que não fosse censurado por escrupulosos ou ignorantes, reforça-o com a approvação de Gregorio Magno: Quia secundum sanctum Gregorium nullum gratius Deo sacrifi.cium fferlur, quam miimarum salus, et ipsa eo11versio peccatorum. !\tias que digo eu;} E' neccssario interrom-

t

S. Dion. Areor. de Coclcst. Hier. cap. 8.
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per a oração e qualquer outru ol.'.1.'.Upaçáo, por santa que seja, para dar-se á salva.ção das alma~? ouso
avançar que deveria mos acce1tar com alegria o ver
retardar a visão do mesmo Deus para con~olar os
pobres peccadorcs. S . _rgn~cio declarou que p~ra
cooperar para a sa.tva\ªº d uma alma, lena mmto
voluntariamente <l1ffcndo entrar na posse da gloria celestial; mais ainda, que teria consentido em
ficar sobre a terra n'uma certa in..:erteza d~ sua
salvação, l.'.0111 tanto que por este modo abnsse a
outros as portas do ccu.
.
Um religioso da nossa ordem tmha o costume
de dizer: ((Quando cu estivesse para mettcr o pé
na soleira do paraíso, se algum pobre pecca?or
me puxasse pelo habito.' p~dindo-me que ouv1~se
a sua confissão, cu retiraria bem depressa o pe e
differiria entrar no ceu para consolar este desgraçado>i.
. .
. . .• e
,
~
E vós, permancl.'.ere1s msc11 s1ve1s: 1:.. vos nao
sacudireis a vossa tibieza !1 E Jcpois, não vos aterraes lendo no Evangelho, a condcmmu,: ão do ser.:.
vo que fez valer o unico talento que lhe tinha sido confiado? :-.Ião é um talento, mas trcs, quatr~,
talvez dez, que tendes recebido de Deus;. ~ querc~s
tel-os em repouso !1 Como vos aprcsc11tane1s no tribunal de Deus 11
- Mas, meu padre, é um emprego. santo, santissimo, é verdade; mas tambem ponsso mesmo
muito perigoso.
.
.
-Vamos pois! Trepidas timore. ubz non est tzmor. Ponde de parte este terror panico, tomae coragem, ponde toda a vossa conf~a nça c.m D~us, e
0 seu ooderoso auxilio não vos faltará 1ama1s nas
necessidades. A presente conferencia vos apla?ou
~s montanhas de difficuldadcs que se erguiam

deante de vós . Sêde prudente na direcção dos consuetidinarios e dos occasionarios; são os dois escolhos contra os quaes os confessores vão, a maior
parte das vezes, esbarrar-se e perder-se. Se encontraes casos mais arduos de simonia, de impedimentos de matrimonias, de collações de beneficias e outras coisas semelhantes, não decidaes senão
depois de terdes tirado todas as duvidas pelo estudo
e pelo conselho de homens mais esclarecidos . Estae certos que seguindo fielmente as regras mais acima indicadas, chegareis felizmente ao porto sem
perigo de correr naufrélgio. Mas se, por desgraça,
sois do numero d'aquclles qui 110/u11t intelligere 11t
bene agant, e sem tantas reflexões se contentam de
levantar o braço, para desligar a toda a gente, ligando-se elles proprios, então certamente, eu vos
direi sem rodeios : dcixae este emprego todo divino que não é feito para vós: o abuso d'um ministerio tão sagrado não serviria senão para vos carregar com o pezo d'uma infinidade de almas que
tirieis preciritado no inferno. Mas não; eu me compraso de crêr que n\1ma reunião tão respeitavel,
não ha ningucm d'este caracter; que todos, pelo
contrario, animados d'um santo zelo, sabereis fazer muito melhor, do que
vol-o poudc dizer, e
que trabalhando com ardor na salvação dos outros,
tereis a felicidade de assegurar a vossa propria
salvação.
Eis a graça que eu vos desejo. Àmen.
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fippenõice ferceirô
Dlrectarto para aoonllssao garal
para usa das confessores edos penitentes, espaolalmente em tempus dB missão
:INTR.ODUCÇÃO
Urna das maiores vantagens que se obteem por
meio das missões, é restabelecer a tranquilidade
nas consciencias, e é este o resultado da confissão
geral.
Elia rcstitue ao verdadeiro penitente uma verdadeira tranquilidade de espirita, a inunda de luz,
de paz e de contentamento. Oh ! que deliciosa consolação para uma alma, o ter feito com alguma
attenção a confissão gemi !
Não ha mais nada que possa perturvar a serenidade dos seus pensamentos.
A morte, o juizo, o inferno, a eternidade, não
se lhe apresentam mais como phantasmas aterradores ; clla encara-as com uma santa inditferença,
estando toda resignada em Deus.

•
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Quanto é bello morrer, quanto é b~llo com~a
rccer perante o tribunal de Deus, depois de assim
ter sido lavado de todas as suas manchas ! Que
doces esperanças voltam a dcsabrm:har no coração!
.
Está-se tranquillo, contente, cheio de c?nfiança; nada-se n'um oceano de paz : Delectatur m multitudine pacis. 1
.
,.
•
E será para admirar, cm vista d .isto, que o d~monio faça tantos exforços para atnstar os penitentes e confessores da confissão geral, offuscando
tanto o espírito de uns como ~os outro._;• Aos con~
fessores sobretudo se são noviços, ou se carecem de
zelo e ~xperiencia n'este santo ministcrio, el~e r~
presenta a confissão ~eral c?mo um tr.a balho mu~1~,
de nenhuma ou med1ocrc 1mportam:ia. Que uuhdade ha, dizem elles, cm ir de novo quebrar a cabeça para examinar-se e confessar-se uma segun' sobretudo o que já está cxamma
. do e deda vez
claradd nas confissões ordinarias :• Não basta ter
dito tudo ao confessor!' Funesta illusáo ! Como se
a bondade da confissão dependesse unicame~te da
accusaçáo exacta dos seus pccca~os no tn~un~l
da penitencia ! Eis como o dcmom? cega pnme1ramente os confessores ; e cm scgrnda, representa
aos penitentes a confissão geral co.mo_.u?rn.empreza das mais espantosas e das mms d1tlice1s. Que
embaraços, dizem estes, que tra~alh_? trazer á memoria todas as acções d~uma scnc ta.o larga de annos !
Quem poderá jámais chegar ~o fi_m P.. Com<;> desembrulhar o chaos d'uma consc1cncia tao cheia de
confusão e de trevas?
.
Eis um outro erro que não é menor que o pnt

Ps . 30,11.

1

meiro. Estas duas falsas apprehensóes não reinam
senão entre confessores pouco zelosos e penitentes
pouco instruidos. E é com o fim de remediar este
mal que escrevi este Directorio. Aqui se dão a uns
e a outros as luzes sufficicntes para facilitar- lhes o
grande negocio da confissão geral.
Afim de proceder com ordem, começaremos
por uma lnstrucção bem clarn sobre a ma teria, onde
se exporá a necessidade e a utilidade da confissão
geral, e se cnsinára o caminho a seguir para fazei-a
com facilidade e brevidade, indicando, tanto aos
confessores como aos penitentes, certas regras de
prudencia propria-. para os auxiliar na pratica. Daremos em seguida, para terminar, um dialogo entre
o confessor e o penitente, ambos assistidos por um
director que suggerirá ao confessor a maneira de·
interrogar, e ao penitente a maneira de responder e
de se explicar.
·
Com este modelo diante dos olhos, cada qual poderá formar uma justa ideia da confissão geral; verse-ha, felizmente, desvanecerem-se todas as difficuldades, e achar-se-ha dôce e facil, o que ao principio parecia tão amargoso e tão espinhoso. E assim,
depois de ter feito a confissão geral, cada qual poderá dizer na paz e no contentamento da sua alma : Ecce i11 pace amariJudo mea amarissima •.
t
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INSTR.UCÇÃO
Sobre a opportunidade da confissão geral.
methodo :para a fazer bem. e vantagens
que por meio d'ella se obteem
lmpoPtancia da confissão geral

1. Para que serve, exclamam certos penitentes,
quando um confeswr zeloso lhes falla da confissão geral, para que serve o ir perturbar a minha
consciencia com uma confissão geral ? Quanto a
mim, louvores, a Deus, nada tenho calado; eu procurei sempre ter uma contricção sincera e em cada confissão formei o proposito de não mais recahir. Tenho vivido até agora na boa fé; de que servirá então o metter-me em torturas para fazer confissão geral :>
-Se é realmente assim, tereis completa razão
de empregar uma tal linguagem.
No entretanto, um missionario muito zeloso,
cujo testemunho eu posso garantir, costumava referir que tinha ouvido, no curso da sua vida, a
muitos penitentes começar a sua confissão geral
http://www.obrascatolicas.com
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por esta declaração: "Meu padre, se faço a confissão geral, não é obrigado pela nece5sidade ; é
puramente por devoção e conselho»; mas quando
em seguida, auxilidados pelo confessor, desceram
até ao fundo da ~ua consciencia, e rcftcctiram sobre
os desvios da sua vida passada, apenas terminada
a confissão geral, exclamavam suspirando: ((Desgraçado que eu sou! corno me illudia, quando~ affirmava que não tinha occultado peccados na confissão, que tinha tido sempre a devida contricção
e um firme proposito de emendar-me! Não, certamente eu não dizia a verdade !
Desgraçado de mim, se tivera morrido antes
de fazer esta confissão geral! Não, cu não quereria, por todo o dinheiro do mundo, deixar de a ter
feito>1. Quereis vós saher o que ordinariamente
acontece n'uma confissão geral i' Precisamente o
que succede áquellc que vae fazer uma caçada
n'uma floresta espessa, povoada por multidão::de
anirnaes. Vel-o-heis o dia inteiro a bater no mato,
sem achar urna unica peça de (aça, e apenas terá
ensejo de dar um ou dois tiros.
Mas se, afinal, fatigado de correrias cm vão,
chega a lançar o fogo aos quatro cantos do bosque, e que a lavareda despertada por um vento
propicio, rapidamente se propaga, vereis a 'breve
espaço de tempo sahir, javalis, lobos, viados, corças, e n'uma palavra, anirnacs de toda a cspecie.
E então admirado d'um tal cspcctaculo, gritareis: Vêde, vêde quanta caça havia n'esta floresta?
quem o acreditaria? Agora percebo que, para conhecer o terreno, é preciso lançar simultaneamente_ o
fogo aos quatro cantos.
-A mesma coisa succede na confissão geral:
quantas coisas vem á luz ecri que se não tinha pen-

sado, sobre tudo quando se tem sido negligente
no negocio da salvação, e que teriam sido, no momento da morte, um motivo de angustias cruelíssimas! Já vêdes, portanto, o que se faz n'uma confissão geral: lança-se o fogo aos quatro cantos da
consciencia, e purifica-se completamente.
-Dizeis-me que tendes vivido sempre na boa
fé. Mas sabeis vós bem o que é estar na boa fé?
A boa fé suppõe que, quanto ao passado, se empregaram todas as deligencias nccessarias para bem
se confessar, não só accusando-se com exactidáo
de todos os seus peccados, mas tambem excitando no coração, tanto quanto permitte a natureza
humana, uma verdadeira dor e um proposito fir. me de emendar-se : de sorte que, depois de ter,
com a graça de Deus, corrigido a sua conducta,
se viva na paz da consciencia, sem duvida nenhuma sobre a validade das confissões precedentes.
Ora, vós que tendes começado a repellir o jugo do Senhor desde a vossa infancia, que tendes
manchado a vossa mocidade, e que tendes tido a
mesma conducta na edade madura, e que talvez
continuaes na vossa velhice ainda peior do que
nunca, sem ter dado jámais um verdadeiro signal
de emenda, podeis dizer, porventura, que não tendes motivo nenhum .para duvidar das vossas disposições, nem da validade das vossas confissões
passadas? E' de presumir urna tal boa fé da vossa parte? E se, pelo contrario, tendes motivos tão
fortes e tão legitimos de duvidar, como acreditar
que amaes a vossa alma, se não tomaes a resolução de reparàr, quanto antes, por uma boa confissão geral, todas as confissões que tendes feito o
peior possivel P
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A confissão geral prejudicial
II. Todavia é nccessario notar que a confissão
geral é prejudicial a alguns, é util a um grande numero, e strictamente 11ecessaria a outros.
E' prejudicial a alguns. Mas 4uaes são as pessoas a quem n confissão geral pode prejudicar?
São ·certas pessoas escrupulosas, por outro lado penetradas do santo temor de Deus, que já teem
feito muitas confissões geraes, e que recomeçam
sempre a atormentar-se a si mesmas e aos seus
confessores.
As pessoas d'estc caracter são cm pequeníssimo numero nos nossos dias, é verdade, ma~ se se
apresentam algumas, o confessor deve recebei-as
com caridade e tractar de adoçar as suas penas
interíores, compadecendo-se d'ellas e dispensandolhes todas as consolações passiveis, regulando-se
n'este ponto, pelo maior ou menor vagar de que
poder dispôr, e attendcndo ao concurso mais ou
menos numeroso dos penitentes. Exforçar-s~-ha
por lhes fazer comprchcnder que, cm tal caso, a
desobediencia ao padre espiritual, não é propria da
devoção mas da obstinação ; e se não se resolvem
a submettcr-lhe o seu proprio juizo, jámais terão
paz no coração durante a vida,
Este genero de pessoas persuadem-se que curam os seus escrupulos, fazendo novas confiss6es
geraes : quando, pelo contrario, é o meio mais efficaz para augmentar as suas inquietações. E com
effeito, a enfermidade dos es;,;rupulos, é semelhante a certas inflamações de olhos, que quanto mais
se esfregam, mais augmenta o mal. Assim domesmo modo, quanto mais se esfregar a consciencia,
repetindo as conliss6cs gcracs, mais se desenvol-

vem os escrupulos e as angustias do espírito.
Por conseguinte, deve estabelecer-se uma regra
inviolavel, de jamais permittir a'confissão geral aos
que, depois de já a terem feito, se tecm corrigido,
e tiverem aconscicncia satisfeita, e não tcem actualmente razão nenhuma para duvidar da validade
das suas confissões pr1ssadas.
Seria, no entretanto, uma coisa exccllente, o
exhortar estes penitentes a passar cm revista a sua
consc-icncia desde a sua confissão geral, afim de
terem as suas contas sempre perfeitamente cm regra. Se por esta otcasião se julgasse opportuno
conceder algum allivio a estas almas attfü.:tas, poder-se-lhes-hia pcrmittir que dissessem o que mais
as inquieta, impondo-lhes silencio sobre tudo o
mais. Todavia, isto mesmo deve deixar-se á prudcncia d'um confessor csdareódo, que, nos casos
particulares, sabe distinguir, se deve permittir ou
não, tornar a dizer alguma coisa da vida passada.
Quanto ao mais, um excellente conselho a dar
a todos os penitentes, é que repitam muitas vezes
o acto de contricção ; restituir-se-ha melhor por
este meio a tranquillidadc á alma, do que por accusaçóes ou exames sem fim. E' necessario fazcrJhe bem comprchcndcr, cm conformidade com a
doutrina de S. Thomaz, explicada por S. Antonino, que, quando uma pc-;soa, animada por um desejo sincero de se reconciliar com Deus, fez ludo
o que poude para fazer uma boa confis:.ão, que
empregou todos os meios para ter uma verdadeira contricção, e que se persuadiu tel-a, com effeito ; em primeiro Jogar, a sua confissão foi isempta
de culpa; em segundo logar, não ha cbrigação nenhuma de a tornar a fazer ; basta, para assegurar
o seu valor, o acto de contricção.
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E', portanto, proveitoso renovar muitas vezes este acto, porisso que, por esta maneira, se conseguirá alguma vez, com a graça de Deus, o fazei-a bem, e)nsta isto, sem tornar a repetir os
peccados que já foram submettidos ao poder das
chaves. Mas[tudo isto deve entender-se dos que
são verdadeiros escrupulosos, tementes a Deus e
que, nas suas confiss6cs passadas, procederam de
boa fé; mas não dos falsos escrupulosos, dissimulados e hypocritas, que alliam a libertinagem ao
escrupnlo, que são judaisantcs sohr~ minuciosidades, e depois bebem a iniquidade como a agua, e
revolvem-se sem termo nas mais graves desordens .
Os escrupulosos d'csta natureza tccm · de ser
esclarecidos, e ficar bem convencidos da necessidade do temor de Deus, d'uma verdadeira mudança de vida e d'uma boa confissão geral, que repare tantas confissões mal feitas e de nenhum valor.

A confissão geral é util. -· A• suas van-tagens durante a vida

III. Ha tambem, depois d' estas, um grande numero de almas ás quacs é util a confissão; e é difficil encarecer todas as vantagens . que por ella se
conseguem, quando é bem feita ... Primeiramente,
vantagens durante esta vida. e depois, vantagens
muito maiores ainda, para o momento da morte.
-Durante a vida ella é para muitos o principio d'uma vida santa. A cxperiencia nos ensina
que, depois d'uma confissão geral, um grande numero perseveram, ao menos durante algum tempo, e corrigem-se em muitos pontos.
Succede, ao que faz uma confissão geral. o mesmo que áquellc que veste um bcllo vestido novo :

3o3

tem, durante algum tempo, um cuidado particular
em não. o ~anchar. E assim tambem a alma que,
por meio d uma confissão geral, se adornou da
graça, como d'um vestido novo, toma mais precaução para não recahir no lôdo do peccado.
. Qu;m poderia dizer o numero dos que, por
me10 d urna boa confissão geral, teem remodelado
a sua vida p~l~s pr incipios do Evangelho, e chegara'? a cor!ig1r-se de. certos ~icios, para os quaes
quasi que nao conhe(:iam mais remcdio ! E assim
o conselho principal que costuma dar-se aos que
querem mudar de vida, é despojar-se do velho homem e revestir-se do no\·o, fazendo uma confissão geral. E' isto.º. que se faz com os que abraçam o estado rehg1oso, ou ecclesiastico ou até
mesmo com os que se ligam pelos santos' laços do
matri.monio, assin~ ~orno tambem com outros que,
depois de terem v1v1do por muito tempo nos embaraços dos negocios do mundo, querem entrar em
vida mais tranquilla, occupar-se da sua alma e
dar-se inteiramente a Deus; pois não ha meio mais
efficaz para operar este renovamento interior do
que uma boa confissão geral.
A razão_ d'isto é, porque aquelle que faz uma
boa confissao geral, concebe uma dor mais viva
dos seu~ .peccados passados, e um desejo maior
de corrigir-se para o futuro. Uma coisa é vêr os
seus peccados juntamente e d'um só lance de vista, outra coisa é considerai-os um a um. Uma mui.:.
!idã<;> de sol~ados debandados por aqui e por alli.
inspiram mmto menos susto do que um exercito
coll_ocado em ordem 9e batalha. E' porisso que
mmtos santos teem fello por muitas vezes durante a sua vida, confissões geraes.
'
Lê-se na historia do veneravel arcebispo de
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Valença, D. João de Rivera, cuja santidade f~z admiração de toda a Hcspanha, que fez por seis vezes a sua confissão geral.
S. Carlos Borromeu tinha o costume de fazei-a
todos os annos . Ora, estes santos personagens,
obravam assim, não por escrupulo como alguns
quereriam fa;et:o, mas por e? usa das gr~ndes va~
tagens que d ah1 re~olhtar:1; iam beber nesta ~ra:1ca um desprezo maior de s1 mesmos, uma contncçao
mais viva das suas faltas passadas, e um ardor
maior para trabalhar na sua perfeição.
E assim, S. Francisco de Salles, entre outros
louvores que dá á confi~são geral, diz teque ~lia
nos ,inspira uma confus?o salutar da nossa .v1d.a
passada e nos faz admirar os rasgos da m1sencordia de Deus que nos levam a amai-o d'ora .
ávante com maior fervor 11 •
Ha mais ainda, a confissão geral d'uma alma
penitente regosija extraordinariamente o coração
de Deus.
Santa Margarida de Cortona desejava que Nosso Senhor lhe désse o dôcc nome de filha, em vez
do de pobre peque1la que lhe tinha dado até alli. O
Salvador lhe fez saber que não lhe daria este bello nome, senão depois ter fei~o uma confissão
geral, tão ex~cta quanto poss1vel, de todos. os
peccados da vida passada. Elia a fez, com effetto,
banhada de muitas lagrimas. ~: então No~s.o Senhor lhe diz com uma doçura mcffavel : Filia mea
Mar garíta, remittuntur Jib~ omnia peccala_ tu~ . ccMargarida, minha filha, em virtude da contissao geral
que fizeste, e~ te perdôo to~dos os teus ~~eccados ~.
O' santa e ditosa confisssao ! quem nao exper~
mentará o desejo de a fazer, com toda a exact1~

3o5

dão possível, afim de enriquecer-se de tamanhos
bens !

2. 0 Suas vantagens para o futuro
IV. A outra vantagem da confissão geral diz
respeito ao futuro, quer dizer, á hora da morte.
Quem é que, n'estc momento supremo a não quereria ter feito com algum cuidado? Oh! que consolação para um moribundo o ter bem reguladas
todas as suas contas ! .l\1as se se retarda até áquelle extremo, como lisongear-se de fazei-a bem? O
dever mais importante da vida christã, é prevêr o
que' deve acontecer, e providenciar a tempo.
Nosso Senhor Jesus Christo nos repete no
Evangelho : Vigilale . .. Esfole parati 1 : « Vigiae ...
estae preparados,,, Notae-o bem, não diz que nos
contentemos de abrir os olhos, quando estivermos
a ponto de fechai-os para sempre; não nos diz
que nos preparemos para a morte, quando uma
longa enfermidade nos não permittir que duvidemos da sua approximação. Não, não : diz que vigiemos e que estejamos de tal modo preparados
que a morte, seja qual fôr a hora em que venha:
nos encontre d' antemão preparados. Eis a maxima
da verdadeira prudencia. Só o homem que a segue é que merece Q nome de sabio.
Ko reino de Aragão, um gentil-homem da côrte veio lancar-se aos pés d'um missionaria, e dizJhe : ••Meu padre, se o julgardes conveniente, eu
quereria fazer uma confissão geral)). O missionaria perguntou qual o motivo que o impellia a dar
este passo.
<<Ah ! meu padre, respondeu elle, suspirando,
1 Matth. 241 42-44.
Theologia Dogmatica-Vol. 7.•
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não ~cvo ~u m?r~cr P Ora 1 como é que depois d'uma vida tao .cnmmosa, cu poderei viver tranquillo .sem ter fe1_to u~1~ confissão ~geral com todo 0
cuidado poss1vcl :1 Se espero pelo meu ultimo mon:iento, a minha mulher, os meus filhos, os negocios: o temor da morte, a violcncia do mal me tirar~o a p~esença de espírito: que impruden~ia não
sena a minha, se a deixasse para aqucllc tempo
de tantos embaraços e de tantas penas ! Pcrmitti
por tanto, que cu me apro\'eite d'uma t<ío bclla oc~
casião•.
Assim fallava este prudentíssimo gentil-homem.
E não são somente as pessoas sensata~, mas até
as mais negligentes que, quando se vêem cm face
da morte, pensam por vezes cm fazer uma confissão geral.
Um bom religioso, tendo ido visitar os presos,
encontrou um que tinha de ser executado no dia
s:guinte. Este desgraçado suppliwu-lhe que ouvisse ª.sua confissão geral : "Mas o q11e L' que vos
leva a isto, perguntou-lhe o rcligiosou;' "Ah! meu
padre, respondeu-lhe cllc, é ~1ue, ümanhií cu devo
'
,
passa.r d este mundo para o outro, e se cu venho
ª.~ah~r n'es;e ~1asso ~ecisivo, o que scrú de mim ?
Nao e uma~ COJsa muito bôa que cu torne todas as
precauções passiveis n : 1

Vó s

º. veAd es. t"ªº
1'.T-

11a rnngucm
.
que não reco-

nheça,_ at; mesmo _os, ladróes e os assassinos, que
confissao gemi e d uma grande vantagem cm arttgo de morte . E, com etfeito, .J csus Chris to chama
bemaventurados os que morrem depois de bem
preparados. o:a, a quem se pode melhor aprlicar
a pal~vra do l:. ~· cmgclho, do que aos que morrem
depois de ter fctto 11ma hoa confissão geral : Bea·
~

ti servi ifli quos, cwn pc1u:rit Dominus, i11venerit vigilantes ! 1

Elles deixam a vida com tanta consolação,
tanta paz e rcsignâção ú vontade divina, que estes
signaes evidentes de predestinação fazem cubiçar
o morrer como ellcs !
Permitti, por tanto, que estimule a vossa coragem, indicando-vos um meio '.11uito efficaz par_a
acabar de vos resolver. Esta no1te 1 quando vos deitardes, tomae no vosso leito a posição que tereis
na tumba; fechac os olhos, estendei os pés, cruzac as mãos sobre o peito, e dizei cm seguida para vc)s mesmos: dentro de algum tempo estarei
estendido d'esta maneira no meu caixão mortuario, levar-me-hão á egrcja, cantarão os meus officios~ e depois me lançarão n'uma cova . Ora, o
que quereria eu ter feito antes de me encontr~r
n'este estado :1 E se vos a(codc á mente que sena
uma felicidade para vós, o ter feito uma confissã.o
geral, não a dilateis por mais tempo; não vos deixeis enganar pelo demonio: quando vê algucm
disposto a fazei-a, e\lc logo lhe insinua. que haverá sempre tempo, e no entretanto suscita-lhe cmbaracos e cuidados; ora um neµ;ocio, ora um outro ..;te que afinal sobrevem uma enfermidade mor1
tal ; o pobre pcccador, tomado de improviso, não
tem mais fon;as nem prcscn~·a de espirita nccessarios para olhar pela sua salvação, e morre co~o
aturdido. Estae prevenidos contra estas astucias
infcrnaes. Estae certos de que ningucm se arrependeu jamais de ter feito a tempo a 5ua confissão
geral, ao passo que muitos tecm experimentado
amargos remorsos de a ter, por uma deploravel
negligencia , diffcrido alé á morte.
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A confissão geral necessarla

de peccado, que podiam, e jamais quizeram deixai-a, e que, não obstante um apego tão vicioso,
teem continuado a confes~ar-se.
7. & Os que tendo a restituir um bem mal adquerido, não o teem feito, apczar de o terem podido fazer; ou os que tendo alguma inimisade
contra o pro:ximo, jámais tcem perdoado, sem por
isso deixarem de continuar durante muitos annos
a aproximar-se do tribunal da penitencia, apezar
das suas más disposições . Todos estes penitentes
estão constituidos na necessidade absoluta de fazer uma confissão geral de todos os peccados mortaes, commettidos depois que tccm começado, com
plena advertcncia, a confessar-se tão mal; e devem applicar ao seu exame o mesmo cuidado que
se, durante todo este tempo, se não tivessem confessado; pois todas as suas confissões siio sacrilegas.
·
Não se tracta aqui dos que teem feito todo o
possivel para se confessar bem, e que, confessando-se, procederam de boa fé; mas sim dos que,
com conhecimento de causa, se teem confessado
mal. E' certo que para estes ultimos não ha outro
meio de se pôrem cm graça com Deus, senão uma
confissão gemi.
Citemos um exemplo dos da primeira classe.
Ha dez, vinte, trinta annos que occultaes um peccado na confissão; cada vez que vos apresentaes
no santo tribunal, este pcccado vos vem á memoria, e conheceis a obrigação em que estaes cons~
tituidos de o declarar: apczar d'isto a vergonha vos
fecha a bócca: digo que sois obrigado a fazer uma
confissão geral desde ha dez, vinte e trinta annos
de má vida.
- -Se a:-:.sim é, meu padre, eu deveria fazer a

fi _V ..Ha finalmente outros pap os quaes a conssao e por tal modo nccessaria que vac n'isto a
~ua e.terna s~lvação . Mas quacs 'siio clles? Eu dis-

. tmgu1l-os-he1 em sete Llasscs :

i .º ~-s que por v~r.gonha ou por qualquer outro _motno tecm mahc1osamcntc occ ultndo na confissao algum pcccado ?1ortal, ou que julgam tal, ou
que pel~ menos .suspeitam que o seja, e que teem
em seguida c?nt~mwdo a occultal-o, por malicia,
nas s~as confissocs subsequentes .
- , 2. Os que, tendo a consciencin carregada de
p:ccados mortaes, se confessam sem exame ou
nao se examinam
'
. scnao com :10ta vcl negligencia,
exp ond_o-s~ P.onsso ao perigo Jc n<ío fazer uma
con ssao inteira.

6

fi

_3.º Os que de proposito leem divido a sua conssao, accusando as suas faltas graves, parte a
um confessor, parte <i um outro alim de não fazerem conhe ~ er t d
'
.
L
u o ao mesmo confessor.
0
t . 4· Os que se confessam sem d<ir, não tendo
. edito antes um_ acto de contrÍL\'iio ou attri<yão não
rn fodá dconfi,.sao
- por h li l11·IO Oll por pura' for.. < se nao
ma 1 a e, como se bastasse contar todos os seus
beccados ao sacerdote ; do mesmo modo, os que
usca~ um confessor surdo ou mudo que não sae abrir <l bo · ·a . . '
as palavras
. _ LL senao para profonr
d a absolviçao.

b

~o

o

. '· . . s ~ue se confessam sem um firme proposito, e lªn:1ats se applicam a corrigir-se dos seus
;iaus habttos ; que mudam expressamente de con~ssor para não mudare~1 de vida ; e querem vi\ er e morrer nas· sua" d1sp . . .
º
"'. . os1çocs cnmmosas.
6. Os que tccrn vtv1do cm occ<.1sião proxima
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confissão geral de toda a viJa, ainda que tivera
sessenta ou setenta annos de edrldc !1 E porquê i'
-Porque, quando crcança, l'.ommctti alguns peccados, que tenho trazido sempre na lembrança, e
que nunca declarei na confissão.
- Mas porque os não tendes dcdarado?
-Ah! pareceu-me que, sendo ainda creança,
eu quasi que não era capaz de pcccar.
-- -Que edade tinhei:-. quando commcttcste esses peccados i'
--Sete ou oito annos, pouco mais ou menos.
-Escondicis-vos: para nfio serdes visto, quando fazíeis essas müs acções :1
-Sim, padre.
-Temieis ser punido pelos vossos superiores i,
-Sim, padre.
. Aqui tendes signaes bem provaveis de que tinheis malicia para peccar.
Mas de mais d'isso, não tínheis algumas duvidas de que essas acções não fossem gravemente
culpaveis?
-Eu duvidava um pouco.
-E porquê, durante tantos annos, não tendes
nunca interrogado um bom confessor, para esclarecer as vossas duvidas?
-Ah! é que uma certa vergonha me cohibia
de o fazer.
-Basta, tendes necessidade de fazer uma confissão geral de toja a vossa vida. Duvidar se se
peccou e ter a rnalicia de não esclarecer as duvidas,
é uma prova sufficiente de culpahilidadc. De mais
d'isso, suppondo mesmo que vos tínheis confessa·
do, que contricção, que bom proposito, podieis vós
ter na edade de doze ou treze annos, quando vossos paes, os vossos mestres vos não faziam ir á

egreja senão á força de- ameaças? Que confissões
fazíeis vós n'esta edade?
Pezae bem todas estas coi~as, e vêde se ousareis dispensar-vos de fazer uma confissão geral .

310

Methodo facil para fazer bem a
confissão geral
VI. Mas, eis que, no meio d'isto, ha confessores,
que vendo aos seus pés, um pobre penitente resolvido a fazer uma boa confissão gernl, apressam-se a
perguntar-lhe se a vergonha lhe fez occultar algum
peccado, € no caso de responderem negativamente, logo lhe declaram que não tem necessidade de
fazer uma confissão geral, como se a falta de
sinceridade fosse a unica razão que tornasse indispensavel uma tal confissão!
Peior fazem ainda aquelles que não querem
ouvir fallar de confissão geral, que caramunham
contra ella, que a criticam, que afastam d'ella o
mais que podem, classificando-a de quebra-cabeças dos confessores.
O' ministros de Deus! como não vêdes o mal
immenso que podeis fazer a estas pobres almas,
que assim repcllis com tanta indiscreção?
Quantos penitentes se encontram aos quaes
um confessor pouco instruido, negligente ou muito imprudente tinha dito, que a confissão geral não
era neccssaria, cm quanto que clla era, por diversos titulos,d'uma necessidade tão indispensavel, que
se tiveram morrido n'este estado, ter-se-hiam condemnado ! Oh! se esta alma que indignamente despedis, vem a perder-se por vossa culpa, o que será
de vós:}
Pelo menos, não afasteis da confissão geral
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d~as espe_cies de ~essoas :. primeiramente, os que

ainda a nao tem feito; pois é muito vantajoso fazei-a, ao menos uma vez na vida, segundo a confissão de todos os mestres da vida espiritual : com? é. ~a ver?ade, muito possivel que por uma neghgenc1a multo culpavel se tenha feito uma confissão má, a confissão geral repara todas estas faltas.
Muito menos ainda se devem dissuadir da confissão geral aquelles que, tendo vivido n'um mau
habito, teem continuado a confessar-se de tempos
a tempos com pouca ou nenhuma emenda.
Quanto a estes ultimos, segundo conselho de
S. Carlos Borromeu, não deveis somente acolhei-os
com caridade, mas tambem cxhortal-os a reparar,
~or uma confissão gera.1, todas as confissões particulares, por serem mmto suspeitas ou de invali'
dade ou de sacriJegio.
Depois, suppo.ndo mesmo que não fosse rigosame~te necessana, que vantagens não traz ella
coms1go, corno o temos dito mais acima?
Não sois vós os medicos das almas i' E não é
officio proprio do medico o aproveitar-se de todos os remedias que podem ser proveitosos ao seu
doente? Se assim é, precisamos de exclamar então
com Jesus Christo: Filii hujus saeculi prudentiores
jiliis lucis in generalione sua sunt '·
Ah! mas eu suppC?nho_ ngora que, tanto os confessores como os penitentes, estão sutficientement~ convencidos, tanto da necessidade, como da ~ tihdade da confissão geral; só me resta, portanto,
traçar o methodo curto e facil para pôr mãos á
obra; porquanto, não é necessario dissimulai-o o
demonio vos suscitará montanhas de difficuldades
para vos afastar d'um tamanho bem. Uns creem
1

Luc. 16, 8 .

que jámais cheg~ráo ~desembrulhar ~ma consciencia, cujos inextncave1s embaraço_s. sao ~ torment_o
da sua alma, outros sentem calatnos, so ao ouvir
fallar em confissão geral.
Está bem! dcixae-me faltar, e com a graça de
Deus, estas montanhas bem d~prcssa serão applanadas. Em summa, todas as d1fficuldadcs se reduzem a duas: uma dii respeito ao '.!xame que ha a
fazer a outra ao numero, dos pcccados a declarar.
Qua~to ao exame, _é cois~ facil . para aquellc que
tem passado uma vida m~1to urntorme: só _com algumas palavras poderá lazer uma confissao geral
de muitos annos.
Pelo contrario, aquellc cuja conducta não apr~
senta a mesma uniformidade, encontrará na pratica maiores ditficuldades, principalmente por duas
razões: primeiramente, tendo ª. c~nsciencia muito
embrulhada cm razão da muludao dos peccados
commettido~, e das confissões mal feitas, não saberá nem como começar, nem como acabar o seu
exame; tamanha será a confusão que lhe tortura
a cabeça!
.
Teem-se visto pessoas que, tendo passado muitos dias a examinar os seus peccados e borrad.o
muitas folhas de papel, se encontra~ cada vez ?1a1s
embaracaJas, sem saber o que tinham escnpto,
nem o que lhes restava a escrever, porque tinham
escripto tudo promíscuamente e sem or~em. A º.~1tra fonte de diffi.cutdades é que, á medida que for
descobrindo os seus pcccados, faltar-lhes-hão talvez as expressões pro~rias par~ declarar as suas
especies e cirLumstancias. E assim, um vos contará quatorze h.istorias p~ra accusar quatorze_peccados, que podiam ser d1t?s em quatro pa~auas. .
Para evitar estes d01s escolhos, propor-vos-hei
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dois expedientes : o primeiro é escolher um bom
c?nf~ssor, um sacerdote prudente, instruído e caritativo, e depois de vos entregar nas suas mãos e
de lhe .supplicar que vos as~ista e vo!'. interrogu'e ;
achareis que com o seu auxilio tudo se vos tornará faci!: comtanto que, todavia, vos tcnhaes examin~do de modo q~c possaes responder e dar as
exphcações convenientes sobre as perguntas que
vos fizer.
O ou!ro c~pcdicnte é o Dialogo entre o confessor e o pcmtente que traçarei adiante. Com o
vosso retrato que talvez alli reconhecereis achareis
a maneira pratica de descohrir e de cxpli~ar todos
os vossos peccados.
Depois d'isto, fareis bem cm escrever os vossos peccados, e para este fim podereis fazer uso dos
exames de consciencia que se cncontrQm nos livros? Se me pedis conselho, eis aqui a minha resposta.
Eu não vos censuro por escreverdes a 'ossa
confissão, com tanto que a cscrcvacs cm abbrcviaturas, limitando-vos a notar os principaes pontos
?e a~cusação, quanto. á qualidade e quantidade,
isto e, quanto á espec1e e ao numero, e cortando
tudo o que é superftuo, como é a historia dos factos e ~o~ accidentes particulares, que s<'> servem
~ara d1ss1par o coração e para perder inutilmente
um tempo precioso.
_ Qua.nto aos livros, é precioso usar de precauçao; pois alguns ha .que, confundindo os peccados
morta~s com os vemaes <: descrevendo muito pro·
menonsadamente o que só de passagem deveria
ser dito, lançam os penitentes na confusão.
. Accrescentae ainda, que nem todos sahem servir-se d'clles com um prudente discernimento. E

assim, e~1- n~o quereria que imitasseis aquclla joven pens1on1sta que tendo pedido e obtido do seu •
confessor a permissão de fazer a sua confissão geral e de _se servir d'um livro para fazer o exame
da sua consciencia, se pôz a escrever sobre uma
folha .de papel, todos os pcccados, ainda mesmo
os mais enormes, que achou cscriptos no seu livro·
. com uma candura admiravel veio recital-os'
d epo1s
ao seu confessor, que ficou cheio de horror ao ouvir uma tal narração.
--«Mas, minha cara menina, lhe diz ellc, tendes vós, com effcito, commcttido todos estes pcccados>>!)
-«Deus me guarde, meu padre, respondeu
ella; eu escrevi-os, porque os achei no livro)).
-Quanto a vós, se o quereis, eu vos indicarei um livro que não engana, é o lvro da consciencia: lêde-o com attenção e alli descobrireis
fielmente todos os vossos pcccados, auxiliados sobretudo, como vol-o temos dito, pelas interrogações d'ur:n bom confessor. O que cu digo, respeita especialmente ás pessoas pouco esclarecidas
que, sem serem interrogadas,, não sabem abrir a
bôcca.
Os confessores devem, por outro lado, lembrar-se, que, por este motivo, as pessoas simples
são obrigadas a menos do que as outras, e que as
suas confissões gcraes podem expedir-se muito mais
depressa.
Nós não somos obrigados a interrogai-as senão em proporção da sua capacidade, para supprir
o exame que ellas deveriam fazer por si mesmas:
Isto quer dizer que por pouco que se auxiliem, é
bastante para satisfazer ao dever e enviai-as tranquillas.
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Uma duvida a respeito do exame de
consciencia

VII. Somente resta esclarecer uma duvida a
respeito do exame: deve permittir-se sobre os peccados deshonestos, matcria pcrigosn, onde pode
facilmente, haver complacencia, ao examinar-se ~
confessar-se ?
-Mas se cst;:t duvida fora fundada não seria necessario examinar-se a respeito dos peccados, nem
confessar-se, ainda mesmo nas confissões ordinarias, visto que o perigo seria cgual, e até mesmo
maior, em razão de ser mais recente a lembrança
do prazer prohibido. Longe de ser assim, c~1 penso, pelo contrario, que a maior parte dos peccadores: enterrados no atoleiro, tem necessidade absoluta de fazer uma confissão geral.
Quem são, com etfcito, aquellcs que, de ordinario, occultam pecc.:ados por vergonha, dividem a
confissão, ou se confessam sem dor e sem proposito firme, cahindo algumas vc.1.es, até mesmo no dia
da confissão:> não são os pcccadores d' esta cathegoria?
Se se encontra n'um livro alguma opinião contraria, digo que deve entender-se dos que, tendo
feito outr'ora as suas confissões gcracs, se emendaram e vivem christãmcntc no seu estado.
Mas, como é neccssario confessar uma vez os
seus pecrndos nas confissões orJinarias, é utilissi- ·
mo, suppondo mesmo que não ha nenhuma das
necessidades acima indicadas, confessai-os uma
vez cr:n c?nfissão geral, para maior segurança de
consc1enc1a.
Todavia, o confessor terá a precaução de jamais perguntar, e o penitente Jc.· não dizer senão

o que é puramente neccssario, isto é, o numero e
a especie dos pcccados, sem estender-se muito, e
sem entrar em certas particularidades obscenas que
por si mesmo se entendem.
A exemplo dos que vão a logares infectados,
que levam na mãe um pouco de almiscar, terão o
cuidado de ter deante dos olhos alguma consideração piedosa, propria para di:>sipar as imagens que
fazem nascer tacs narrações, as quacs, de mais
d'isso, sendo feitas á maneira de accusação, inspiram antes horror e confusão do que complaccncias
cnmmosas.
··- Cm outro conselho é desenvolver primeiramente nas confissócs geraes, o que diz respeito
ao sexto mandamento, e passar em seguida aos
outros preceitos. E assim eu não approvo o methodo dos confessores que, para fazer bem a confissão geral, querem que os penitentes se examinem sobre as differentes epochas da vida, notando
cm separado os peccados da infancia, da adolescem:ia, da cdade madura e da velhice.
E' verdade, que é necess<1rio passarem revista
todas as edadcs, mas como ha certos pcccados que
se commettcm cm toda a edadc, cm razão do mau
habito contrahido, dcvcr-se-hia, segundo este mcthodo, dizer muitas vezes o mesmo pcccado, e isto sem necessidade nenhuma, pois a diversidade
das edades não muda a sua especie.
Outros ha que fazem ainda pcior: assignalam
differentes dias para fazer a confisssão geral: um
para confessar os p1~ccados commettidos antes do
matrimonio; outro os peccados commettidos depois;
ou antes, se um pcccador cornmetteu vinte peccados da mesma cspecie, fazem-nos dizer um a um,
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fazendo-lhes cxpl1· ·ar t 0 d
.eas as cin.:umstancias at · ·
mesmo as menos irnportant .
' e
D'ahi vem o ter-se int e~. 'd
prehcnsão mal fundada q ro 1~1s1 f. o no povo a apsão geral uma cmpreza' d ue e_ a:.~. ver na confiseste modo que a falta de ~;b7~i~s d1tfü:eis. E' por
torna duro e penoso 0 .
ade do confessor
Christo. ·
Jugo tão doce de Jesus

sor. Eis uma regra clara que tirará toda a confusão.
Se sabeis o numero certo dos -peccados, como
certo o deveis declarar.
Muitos peccadores são deficientes n'este ponto, quando, perguntando-lhes o confessor quantas
vezes commctteram este ou aquclle pcccado, respondem que quatro ou cinco vezes, nã'o obstante
Porem todas estas d'tfi. ld
.
rão por meio do n··1 1 : cu ades se desvaneceestarem certos de que foram cinco: isto não é con·
ª ogo yuc . vac adiante ~ o n de
d amos ao JOvcn
fessar-se bem; é preciso dizer simplesmente: cinco1l'cssor
11
• •
assim
·
·
tente, um rncthodo ,,.,, .1·1 . '
. corno ao pemco vezes sem deixar duvidas.
1""' .t seguir
·
· Se não sabeis o numero justo e preciso, traclhe fa_z er amar a conliss;fo g~ral. ' e propno para
tae
de dizer ao menos o numero provavel, aproxiFrnalrnente cu vos co 'd
_
nardes sobre '
.
nvi º. nao vos cxamimando-o
o mais passivei da realidade. Dizei, por
os peccados vcni·
ser uma coisa muit b ·
.ics, nao obstante
exemplo : commetti este peccado dez ou doze vezes, pouco mais ou menos; cerca de vinte ou vinmente na~ confissõesº .Ji·~a~ia~~nfcssal-os exactate
cinco vezes. Esta palavra cerca deixa subsistir
Se qu1zerdes fazer um exame rn·
.
os accu sar na con fi ssao
- geral d' h' 1nuc1oso
para
uma
certa latitude e tira todo o perigo de men_.
.
uma maior
f .'
a 1 so resultaria
tira.
con u~ao no vosso csnir't1
1
Mas se não é passivei indicar um numero provez fosse um laço do dcm .
ro, e que ta trahir para alli a vossa sol~~!º para vos fazer atvavel, sem perigo de se enganar notavelmente, o
a confissão mais abo , "dlicitudc_, para vos tornar
que fazer? N'este caso é necessario explicar o tem. • rrccr a e mais r)
•
Como não .
• · r- enosa.
po que se viveu no habito do peccado e a frequcnd'elles uma constrª·~ .'.!1ater.1a neccssaria, basta ter
cia dos actos culpaveis, dizendo, por exemplo: titc<,:ao universal a.. . d
ralmente no fi d
'
u ..:usan o-os ge•
_
·
nha quinze annos quando um companheiro, peior
m a con 1lssao.
que o demonio, me en~inou a commetter tal pecEstae certos de que este m
.
.
esmo meio, como o
ensina S. Thomaz . ,
cado, e continuei a commettel-o ate á edade de
,, sem \ os a(Cll d
risadamentc d'clles re b . '
sar es promenotrinta annos, duas ou tres vezes por semana; havia
'
ce ere1s a absolvição.
semanas em que o (Ommettia uma vez só, outras
em que me abstinha completamente.
Accusação do numero d
e peccados
Na edade de vinte annos, contrahi um liga~ão
criminosa,
e n'ella perseverei até aos trinta annos.
, VIII· A maior difficuldade
,
Ordenariamente
offendia a Deus uma vez por senuma confissão geral, é no qu . dl~c . se .apresenta
mana,
algumas
vezes
passavam-se quinze dias, e
mero dos peçcíldos ouc ha a A Í respeito ao nu-~
1-1ec arar ao çonfe~·
ªs ver,es ~té um mez sçm reç~hir,
http://www.obrascatolicas.com

ª

01

lNSl"RUCÇÁO

SOBRE A CONFISSÃO GERAL

-Mas basta accusar assim, meu padre? ·
-E porque não?
Prouvera a Deus que toda a gente se confessara d' esta maneira!
-Oh! Deus seja louvado!
----A coisa já não parece tão difficil 1
E não tinha eu razão para vos dizer que as
montanhas se tornariam planas ?
Não vos admireis, por tanto, de ouvir dizer
que, por vezes~ nós os missionarias nos desembaraçamos d' uma confissão geral cm meia hora e até
menos do que isso, sobre tudo quando se tracta
de pessoas simples.
Eis o camipho caritmivo que seguimos. Basta
que o penitente saiba responder: Sim, meu padre;
não, meu padre; · pois nós os imcrrogamos sobre
toda a espccie de peccados, os quaes, nas pessoas
simples, se reduzem a um pequeno numero; ao
mesmo tempo tracta-sc de descobrir o numero
provavel, pelo menos a durn<,.ão e a frequencia, e
d'este modo se desembrulha facilmente todo o
cahos dos seus peccados.
Eu accrescento mesmo, para vossa consolação, que n'uma confissão geral, a distincção numcrica dos peccados não se exige tão promenorisada, da parte dos penitentes, como na confissão
ordinaria, em razão de, muitas vezes, ser moralmente impossível o fazei-a, e porque a bondade
de Deus não nos obriga a vencer difticuldades que
estejam acima das nossas forças. E assim quando
um pobre penitente se acha embaraçado, não é
prudente estar-lhe a fazer violcncia para isto.
Se perguntardes a um velho, LJLIC toda a sua
vida viveu habituado a pensamentos dcshonestos,
quantas vc2cs consentiu n'cllcs, ellc não vos pode-

rá responder; dirá precisamente o que lhe quizerdcs dizer.
Perguntae-lhe, se ment~u .mil vez~s, elle re~
. ponderá mil vezes; se lh_e dlzeis dez mil ve~es, dirá dez mil vezes; no meto da sua perturbaçao, elle
não sabe o que dizer. E n'este caso e que fazer?
Quando se não pode obter o num~ro cert~,
nem o pfovavel, nem mesmo a f~equencia, eu digo que basta conhecer o mau habito e saber quantos annos durou.
Por aqui o confessor chegará a co~prehender,
tanto quanto possível, o estado do penitente, sui:pond'a o que acontece ordin~riamcntc n'urn habito mau em semelhante matena, uma vez que a frequencia maior ou menor das quedas ná? t~aga
consequencias como suc~ede no roubo; pois n es~e
caso seria preciso averiguar com maior exacudão.
Porem nos outros casos, supposta a ignoran'
.
eia ou o embraço do penitente, basta que o confessor conheça o numero o mais aproximadan:ie~te
possível. Digo mais; se prevê que fazendo mais interrogações sobre o nu.mero, au~mcntará o seu c.mbaraço, pode passar ad1ant:: co1~1ccturando coms1go
mesmo um numero aproximativo, sem conser.var
por mais tempo este desgraçado na ~ortu!a, v1st_o
que como diz S. Thomaz, na confissao nao se exige do homem o que ellc não pode : ln.. conjessione
non exigitur ah homiTze plus quam possll. 1

Vantagens perciosas da confissão geral-exemplos
IX. Eis ahi, por tanto, esclarecido, tudo ó que
diz respeito á confissão geral.
t

ln 4, dist. 17, q. 3, art. 4 .

Theolo~ia Do5mat1ça-VoJ. 7·º
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Em \'Ísta d'isto, qual de n<'>s não procurará d'espertar no seu coração a contricção do rei penitente Ezechias, dizendo a Deus com lagrimas e suspiros: Recogitabo tibi m1111es amws meos in amari-

que, se não tiveram feito uma confissão geral, se
teriam condemnado.
E não se creia que é uma invenção moder_na ~
A confissão geral já estava em uso entre os antigos
solitarios e padres do deserto, como o prova um
exemplo que se lê no Prado espiritual e de que S.
Pedro Climaco se diz testemunha ocular. Refere
que um grande peccador se apresentou no seu
mosteiro para se fazer monge. O abbade, que era
um religioso d'uma virtude eminente, quiz submettcl-o a uma rude prova; obrigou-o a fazer
publicamente .ª confiss.ão dos peccad~s de _toda
a vida. Este iovcn cheio de fervor, nao hesitou;
escreveu immcdiatamente todas as suas faltas, e
. fez a sua leitura cm presença de todos os monges
reunidos·' mas fcl·o com tantas lagrimas
. e suspi.
ros, que estes bons religiosos não hesitaram mais
que a sua vocação viesse de Deus.
Mas, o que confirma o que nós ternos dicto, é
que, á medida que este jovcn lia os seus pecca~os,
um ancião viu um anjo que os apagava da hsta
que tinha na mão.
Vêdc 1 cm vista d'isto, se S. João Chrysosthomo
não teve razão de chamar á confissão geral um segundo baptis~o •, que_ p~1rifica a nossa alma de to-

tudine animae meae ~ <t
Ah! quanto era sincera a contricção de Ezechias ! diz S. Bernardo; apenas pronunciou esta
confissão, derramando uma grande abund.ancia de
lagrimas, logo Deus, para lhe mostrar quanto estava tocado d'uma semelhante contricção, prolongou-lhe a vida por quinze annos, afim de que a
passassse n'uma dor continua de o ter otfendido.
E' porisso que quasi todos os santos estabeleceram como fundamento da sua snntidade, uma
exacta confissão geral de toda a sua vida. ·
S. Ignacio de Loyola, no seu livro d'ouro dos
· exercícios espirituaes, exhorta a todos os que querem converter-se perfeitamente para Ocus, a começar por fazer uma confissão geral de todos os seus
peccados.
S. Vicente de Paulo, fundador da veneravel
congregação da Missão, tendo ouvido uma ·confissão geral, segundo o que se diz no capitulo sexto
da sua Vida, escripta cm italiano, tomou d'alli motivo para fazer as suas primeiras missões, e fundar
em seguida a sua santa Congregação, onde se faz
profissão expressa de ouvir.confissões gcraes das
pessoas as mais ignorantes, e cuja consciencia é
mais embrulhada.
E com effeito, veem-se estes cxccllcntes operarias, applicar os seus cuidados a todos com uma
paciepcia infatigavel e fructos admira veis para urna
multidão de almas, que ingenuamente confessam,

1

;\o cap. '· Ep. ad Corm.

das as manchas, e nos recupera o tempo perdido
pelo desregramento da nossa vida ~assada, segundo a expressão de S. Paulo : Redimentes tempus,
quoniam dies mali sunl. '
.
Como é que se pode resgatar o tempo perdido? Pela confissão geral, responde S. Bernardo. E
com effeito, o que faz então o pen.itente? Repara
0 tempo passado por um exame smcero das suas
i
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consolida o presente por uma verdadeira
contricção, e assegura o futuro por um proposito
firme: Tempus i11 Iria dii•iditur, i11 praesens, praeteritum et jut11rum; lwnmz 11ullum perdi! qui recte
poenitentiam agit. t
N'uma palavra, nqucllc que faz uma boa confissão geral, recupera d'alguma sorte o feliz estado da innocencia baptismal. A sua alma torna-se
bella e branca aos olhos de Deus. E' isto o que prova o facto que narra Cczario J'um estudante da
universidade de Paris que se tinha abandonado a
uma vida desordenada. Este jovcn tocado um dia
pela palavra de Deus, foi ter com um religioso da
ordem dos Cartuxos para fazer com clle a sua
confissão gera 1.
Porem a sua dor era tamanha, as suas lagrimas tão abundantes, que apenas podia proferir
uma palavra.
O bom religioso aconselhou-lhe que escrevesse todos os sseus pcccados n'um papel, e que voltasse com a sua confissão escripta e assim o fez.
O confessor lendo-a, encontrou alli crimes tão
enormes, casos tão extraordinarios, que não ousando decidir por si mesmo, pediu ao penitente a
permissão de confcrçnciar com o seu abbadc, homem d'uma sciencia e piedade consummadas, e
conseguiu-o sem ditfo:uldade.
. O abbade, convidado a dizer a sua opinião,
abriu o papel para examinar, porem achou-o todo
em branco, não tinham ficado senão alguns vestigios de rabiscaduras, corno as que se veem sob~e
o papel cujas letras foram raspadas. «Que querei~
vós que eu leia:> diz o abbadc, cu não vejo aqUl
nada esc.ripto)>.
1 ~. B~rQ . Sçn~cnt. de tripl. stal . <mim<',:.

-O confe"sor que tinha acabado de o ler, ficou estupefacto, e chamando o penitente, perguntou-lhe se era aquelle o papel onde tinha escripto a sua confissão geral : ((Certamente", diz o joven.
-(IFelicíto-vos, replicou o confessor; Deus,
por nm milagre <:'vidente, apagou d'cste papel todos os vossos pcccados para vos mostrar como os
apagou do livro da justiça, e a alvura d'este papel
denuncia a alvura da vossa alma, tornada bella e
pura aos seus olhos, pela vivacidade da contricção
que tão misericordiosamente vos inspirou. Só vos
resta confessar os vossos pcccados como os tendes na vossa consciencia, afim de receber a santa
absolvição,,.
.
O pobre penitente depois de a ter recebido,
prostrou-se enternecido e desfeito em lagrimas,
e tomou a resolução de reparar, por uma mudança de vida completa, os escandalos que tinha dado
pela enormidade das suas desordens.
O' santa pratica da confissão geral que assim
produz na alma effoitos tão admiravcis !
Elia revalidà as confissões precedentes, feitas
sem as disposi<,:õcs nccessarias; desperta na alma
uma contricção mais efficaz dos peccados commettidos; arranca do coração todos os vicios e todas as affeiçõcs criminosas, inclina a misericordia
divina a conceder-nos um perdão mais amplo de
todas as iniquidades, consola finalmente o pobre
penitente, torna-o puro como ao sahir das aguas
do baptismo, dispõe-no para receber novas graças
e novos favores n'esta vida, e a gloria eterna na
outra. Que cada um peze estas principaes vantagens da confissão geral, e depois que deixe de a
'fazer,
http://www.obrascatolicas.com se tiver coragem para isso.
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Se se teme encontrar muita difficuldade na
pratica, lancem-se os olhos sobre o seguinte dialogo e todos os temores desappareccrão.

j)ialogó
Entre o confessor e a penitente, ambos
assistidos do director, que euggere ao confessor
a maneira de o interrogar, e ao penitente
a maneira de responder. para facilitar a confissão geral

•

Vamos redusir á pratica a maneira de fazer a
confissão geral. E' para dissipar as falsas apprehensões que o povo tem o costume de formar de
uma obra tão santa, e facilitar-lhe o seu uso, fazendo-a conhecer, tal como ella é, isto é; doce e
arnavel, que traçamos o seguinte Dialogo. Servirá
para os penitentes, como de espelho, onde cada
um poderá ver as diformidades da sua consciencia: afim de que, em vista d'estc modelo e das regras da prudencia que alli estão traçadas, possa
desembaraçar-se facilmente do seu exame, e fazer
urna confissão geral bem exacta. Alli aprenderá a
maneira pratica de responder e de se explicar com
o confessor, e, o que mais importa, a maneira de
produzir os actos nccessarios para receber a absolvição com fructo .
-Servirá tambcm para os confissões jovens
que alli aprcnderfm a maneira qe interrogar os penitentes, e a regro que devem seguir para dar expediente1 bn.: vc e facil, ás confissões geracs, poi~
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resumimos aqui todas as advcrtcncias que temos
dado na instrucção precedente.
E' certo que o melhor meio de aprender a prégar, é ouvir um eloquente prégador, faltando do
alto do pulpito; mas parn aprender a confessar, não
se pode applicar o ouvido a escutar o que diz o
confessor no segredo do tribunal da penitencia e
sob o sigillo o mais inviolavel.
Ora, para ter uma ideia do que se passa entre
o confessor e o penitente, representam-se aqui como se estiveram um e outro no proprio acto da
confissão. Esta confissão ideal instruirá os penitentes para confessarem-se bem, e os confessores jovens para dirigir utilmcntc os penitentes, e facilitarlhes o uso da confissão geral, com tanto que se appliquem as regras da prudencia, e o que aqui é
apresentado para modelo, não seja tomado por
uma regra fixa que se deva rigorosamente obser. var com todo o genero de pessoas. Pois, nos .casos
particulares o confessor deve, ora restringir, ora
alargar as suas interrogaç{)e-;, variando-as segundo a necessidade especial do penitente. Desenvolve-se cm primeiro logar o que diz respeito ao sexto mandamento, porque o penitente, uma vez livre d'este atoleiro, caminha mais livremente, e não
se a~susta com mais coisa nenhuma.
Por justas razões, as perguntas, assim como as
respostas sobre esta matcria, súo apresentadas em
latim: é para não prejudicar as pessoas simples e
innocentes.
As palavras, ODlrBCIDr, indicam que é elle que
falia; a letra C., que é ô confessor; e a letra P. marca o começo das respostas do penitente. Quanto
á utilidade que se pode tirar do presente dialogo,

julgai· o-hão ta rito os confessores como os peni tentes que d'elle fizerem experiencia.

O Directcr

•

A primeira regra que vos dou para ouvir com
fructo as confissões geraes, é tractar o vosso penitente como vós mesmos quereríeis ser tractados,
se vos achasseis no seu misero estado. Acolhei.o
com um rosto aberto e alegre, com uma doçura
cheia de caridade ; mostrae·lhc atfabilidade para
que tome confia.nça. cm vós, e para que vos abra
o coração todo mteiro.
Abstende-vos de certas expressões rudes e indelicadas, dictadas por um zelo amargo que são
mais proprias para irritar .e exasp_erar o penit~nte,
do que para o tornar doC1l, obed1~nte e cont~1cto.
Ainda mesmo quç elle fôra grosseiro, rude, ignorante, e ate mesmo algumas vezes rebelde ás vossas observações até ao ponto de não querer cumprir os seus deveres: não deveis repr~hendel-o coi:n
dureza, nem aterral·o por uma severidade excessiva. Estabelecei como principio que no confessionario deveis ser um martyr de pacicncia) tractando sempre de ganhar o penitente por maneiras affectuosas e amaveis, por urna conducta que inclina mais para a doçura do que para a severidade.
Persuadi-o docemente pela força das razões, fazei
penetrar bem dentro na sua alma as santas maximas da fé, e bem depressa o vereis humilhado e
vencido ; n\1ma palavra, tractae-o como vós mesmos quereríeis ser tractado . Interr_ogae-o e~ seguida sobre os peccados commetudos depois da
ultima confissão, afim de comprehenderdes desde
0 prin-:ipio qual é o estado da sua alma.
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Se se encontrasse em ocrnsião proxima de peccado, ou escravo d'algum mau habito, sem ter a
resolução firme de se corrigir, nem dar nenhum signal de compuncção, conforme as regras acima expostas, não deverieis compromctter-vos a ouvir a
sua confissão geral; seria trabalho perdido ; pois
a confissão geral não se faz somente para remediar o passad.o, mas lambem para começar generosamente uma viJa nova ; portanto se falta ao
penitente esta disposição essencial, a obra inteira
carece de fundamento . Se, pelo contrario, o penitente parece bem disposto, pcrguntae-lhc, primeiro
que tudo, qual é o seu estado, qual a sua cdade, a
sua profissão. Começac pelo sexto mandamento.
Interrogae-oprimeiramcnte sohn! os pcccados commettidos 11a infancia, depois sobre os pensamentos,
palavras, acções obscenas, mas por graus, segundo a abertura que vos fôr dando pelas suas respostas, e em conformidade com o que cu mesmo
vos fôr suggerindo.
Quanto a vós, penitente, d~vcis ir ajoelhar aos
pés do vosso confessor cm espírito de humildade
e de submissão, na disposição de lhe abrir o coração todo inteiro, de fazer a vos:;a confissão geral, como se devesse ser a ultima, e que estivesseis
cm pontos de apparcccr no tribunal de Deus, po~
rem acima de tudo com a firme e generosa resolução de mudar de · vida. Não vos alargueis em
narrações inuteis. Se tendes cscripto os vossos
peccados, mas sem ordem e fazendo historias, e
que o vosso. confessor entende que é melhor pôrdes de parte o vosso papel e que sigaes o seu meº thodo, respondendo ás suas. interrogações, obedecei : não vos l'ndeis enganar. Sendo aquelle pape~

lucho tão embrulhado, não farieis senão augmentar a confusão nas vossas ideias.
Quanto ao mais, eis aqui a vossa regra : callae-vos quando o confessor falia, e fallae quando
elle vos interroga. Segui a ordem que vos fôr traçada e que cu vou suggerir-vos.
C. Viestes a meus pés para fazer a vossa confissão geral~ Eu' me regosijo com isso : estae certos que ella será para vós como um segun.do baptismo. Animo; nada te~~es ; co.nfiae em mim, que
eu vos ajudarei quanto tor poss1vcl, e espero que
ficareis muito contente. Ora, dizei-me: já fizestes
alguma confissão geral ?
P. Não, meu padre, e é porisso mesmo que eu
não posso viver tranquilto, se não lanço fóra de
mim este pezado tardo que peza sobre o meu coração.
C. Sois casado ou solteiro ? Que edade tendes ? Qual é a vossa profissão, para que eu possa
ajudar-vos por meio de interrogações com relação
á vossa condição .
p. Sou casado e tenho trinta e seis ou trinta
e sete annos. Exerci diversas profissões, como
vol-o direi no decorrer da confissão.
e. Que tempo ha que vos não tendes confessado?
P. Ha cerca de dois mczes.
C. Cumpristes a vossa penitencia :1
p. ~ão a ..::umpri completamente, meu padre;
omitti alguns rosarios e alguns jejuns. Mas não
procedi assim so~.ente ~'esta confissão, r:nas tambem nas outras fui negligente em cumprir as penitencias que os confessor~s me impun~am.
e. Eu deveria despedir-vos para irdes cumprir a vossa penitencia ; mas como é uma c01sa
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que exigiria bastante tempo, e que fazendo a vos·
sa confissão geral c~taes dcc..:iJido a reparar todas
as faltas da vossa vida passada, indicaremos o re~edio para isto, no fim da confissão, quando me
t1ve~des decla.rado o numero aproximado das confissoes mal feitas e das penitencias ornittidas. Mas
antes de .mais na~a, dizei .os peccados que tendes
commett1do depois da ultima confissão, para que
eu possa por-me ao corrente do estado actual da
vossa conscicncia .

Director
. Depois d'estas intcrroga~õcs, que devem ser
fettas geralmente a todos os penitentes e que servem como de preambulo a toda a confissão o
confessor deve assegurar-se, se o penitente faz u~
confissão geral de necessidade ou somente de conselho.
No primeiro caso, é neccssario mais ei-actidão
no exame e attenção nas interrogações. No se~n
?o caso, não s~ri a necessaria tanta severidade~ por
isso que o penitente, não sendo obrigado a confessa~ de novo todos os peccados já submetüdos an•,enor~ente ao poder das chaves, o confessor não
e, pons~o mesmo, obrigado a interrogai-o com
tanta mmdeza, ~'lode passar adiante mais ligeiramente.
A voss.? questão terá, portanto, por objecto, o
saber ·se nao occultou por vergonha nenhum peccado nas suas confissões passadas, ou se não se
encontrará n'algum dos casos indicados na insrrucção precedente, que tornam necessaria a coníis-s áo
geral, afim de proceder com ordem ás outras interrogações.
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Alguns ha que começam a interrogar sobre as
verdades da fé, principalmente sobre os mysterios
que é necessario saber por necessidade de meio;
porem a experiencia me ensinou que estas interrogações feitas l0go no principio, arrJ!fecem singularmente o penitente; ao passo que ao terminar a
confissão, quando elle já está alliviado do fardo
principal das suas culpas, submctte-sc sem difficuldade a aprender tudo com maior attenção.
E assim eu vos aconselho, a vós confessor,
que todas as ·vezes que não tiverdes duvida nenhuma sobre a docilidade do penitente em se submctter a tudo o que lhe ordennrdes, que deixeis esta
materia para o fim; estae seguros de que, com este methodo, colhereis muito melhores resultados.
E vós, penitente, sêde sincero na confissão das
vossas culpas : uma só circumstancia que faça mudar o peccado de especie, e que vós occulteis ou
pallieis, basta para tornar inutil todo o vosso trabalho.
Abri, portanto, o vosso coração ao confessor;
declarac-lhc o~ vossos peccados com simplicidade
e candura d'uma creança, absolutamente como um
amigo costuma manifestar a um amigo fiel e dedicado os ~eus segredos mais importantes, porque
espera d'ellcs toda a especie de conselho e apoio.
Se sabeis o numero certo dos vossos peccados,
dizei-o como certo; não espereis que a cada accusação o confessor vos pergunte: quantas vezes
tendes commettido este peccado i1 quantas vezes
aquell'outro ?
Se náo sabeis o numero certo, dizei o nume.ro
provavel, quantas vezes pouco mais ou menos, ou,
ao menos, a duração e a frequencia das vossas qué-

das.
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E se a confusão das vossas ideias nem sequer
vos permitte dizer isto, dizei que tendes tido tal
habito mau durante tantos annos, e que tendes succumbido um grande numero de vezes, afim de fazer conhecer, o melhor passivei, ao vosso confessor o estado da vossa <.:onsciencia, segundo o que
temos dito mais acima.
C. Vamos, dizei-me por favor: Não tendes
nunca occultado pcccados mortac.~ por vergonha
ou por temor~ na confissão :1 Não os tendes calado
na duvida, se eram mortaes ou não?
P. Sim, meu padre. E é este o grande pezo
que me acompanha cm cada confissão que faço:
e é porisso , que eu considero todas as minhas
confissões passadas como invalidas, e até mesmo
sacrilegas: e tanto mais que cu não tenho jámais
tido nem dôr nem proposito firme: pois não me
appliquei a corrigir-me d'uma multidão de maus
habitas, e eu frequentava os sacramentos, continuando a viver na occasião proxima, de sorte que,
eu o reconheço muito bem, esta confissão geral é
para mim de necessidade absoluta por muitas rasões.
e. Está bem! permitti que eu VOS dirija, e, para retomar as coisas desde o seu principio, recordaes-vos de ter commcttido na edadc de seis ou
sete annos, acções deshonestasl'
P. Sim, meu padre, e isto por muitas vezes;
é precisamente este o pcccado que cu não tenho
confessado bem. Oh! que gr.andc pczar tenho de
assim o ter feito !
.e. Muito bem; mas é preciso que \'OS expliqueis ainda melhor e que me digacs: A1z cum mas-

culo, vel foemina, forte cwn fratre, vel sorore, irihoneslum aliquid petpetraveris, an tacti{'J14s tantum1vel
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opere co11rnmmato; e ainda que então, por falta de
conhecimento e por impotcncia natural, o pcccado
não tinha sido consummado na sua especie, desejo no cmtretanto que, para mais vos humilhardes
declareis as circumstancias aggravantes, para qu~
não penseis mais n'isso. Se sabeis o numero certo
de vezes, dizei-o; senão, fazei como se disse mais
acima.
A~cusae-vo~, po~tanto, de toda a malícia que
podera ter havido nesta edade, tal como existe
diante de Deus, não é verdade?
P. Sim, meu padre; eu me accuso de tudo, e
se melhor eu podesse explicar-me, eu o faria.
C. Crescendo na edadc, tendes tambem crecido na malicia, e o dcmonio começou a encher-vos
o espírito de pens·amcntos deshonestos; ora, dizcime o que fazíeis vós quando ereis acommettido
de m&qs pensamentos? Tendei-os reppellido sempre ou tendes c?nsentido n'elles, tendo prazer nas
representações impuras que manchavam a vossa
imaginação, e algumas vezes desejando os objectos
de peccado? E isto aconteceu raras ou frequentes
·vezes?
·
P. Ah! _me~ padre, é um. abysmo profundo
e quanto mais n clle penso, mais me perturbo, sem
saber como desembaraçar-me d'este labyrinto.
. Tudo o que posso dizer, é que, desde os sete ou
oito· annos até esta hora, tcnh0 consentido, quer
to~ando r.razer nos maus pens.amentos, quer deSeJando_objecto~ de to~a a espcc1c; sobre este ponto eu nao saberia explicar-me de outra maneira.
_ C .. Ten~es-vos expJicado sufficientemente, pois
nao sois obrigado ao que vos é moralmente impossivel.
!\ççusâes-vos, por tanto, de todas as deleita-
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ções e de todos os de-;cjos que tendes tido, acompanhados de maus pensamentos; assim como tambem da negligencia cm cxpclil-os, e da occasião que
tendes dado pelas vossas vistas e pelo abuso dos
vossos sentidos, não é verdade P Eu supponho que
os tereis tido todos os dias, e talvez muitas vezes
ao dia, e de todas as outras espcciP.s imaginaveis,
não é assim r)
P. Sim, meu padre; é precisamente isso, e eu
nada mais posso dizer.
C. Depois do vosso matrimonio tambem tendes continuado a consentir n'cllcs muitas vezes?
P. Não, meu pagrc, depois de sete ou oito annos que estou casado, só rarissimas vezes tenho
consentido, por cx~mplo, trcs ou quatro vezes na
semana, porn.:o mais ou menos.
e. Quanto ás palavras dcshoncstas, tendes tido o costume empregai-as com pessoas j,ovens,
com mulheres, e particularmente cm presença de
.
.
pessoas innocentesP
P. Sim, meu padre, é o meu habito da mocidade. Quando encontro mulheres, quando me encontro em sociedade, tenho proferido palavras obscenas, palavras equivocas, e Deus sabe quanta~
por minha causa terão concebido maus pensamentos e aprendido o mal !
E assim, eu me acuso de tantos escandalos que
tenho dado ao proximo. Tcoho cahido n'estas faltas até tres ou quatro vezes por semana e talvez
mais, e não tenho tractado de dcsarreigar este mau
habito nem de refrear a minha língua indigna.
Eu me arrependo ~inccrmncntc.
O Director
Depois da ~cçusação dos pensamentos e qis~

cursos deshonestos, deve descer-se á das acções
obscenas. Elia requer uma dupla precaução, tanto da parte do confessor como da parte do penitente. Vós. confessor, deveis ser reservado, quando interra'gacs sohrc esta materia, como o temos
dito mais acima; cm consequencia d'isto, deveis
servir-vos de termos decentes.
Do mesmo w.odo que os prégadores no pulpito estudam certos rodeios de phrases, com o fim
d~ atacar o Yicio, sem ferir a honestidade, assim os
conicssorcs devem usar certos modos de fallar que
não offenda;n a modcstia.
E' muito verdade que não deveis por um temor excessivo, deixar de interrogar sobre o que
julgardes ncccssario para apr~ciar o numero e a
especic dos peccados commett1dos pelo vosso penitente.
Abstende-vos, portanto, de entrar em certas
particularidades obscenas que. acompanha~ a maneira de peccm, não sendo isto necessano, mas
antes im.:onvcnicntc e muito reprehensivel.
E vós, penitente, deveis ser reservado quando
explicacs esta especic de ~eccado_s.
Tende cuidado de evitar do1~ laços que o demonio vos armará: a vergonha e o descaramento.
Primeiro que tudo, não vos deixeis enganar
por um falso temor de que, ou o confessor não quererá absolver-vos, ou não poderá fazel-o, ou vos ralharJ, e se escandalisará: não será nada d'isto.
Estae certos de que ainda que os vossos peccados fossem dez vezes mais enormes, o confessor
terá compaixão de vós. Que digo? qu~nto ~ais
profundo fôr o abysmo em que vos vir cah1do,
maior zelo e caridade desenvolverá para vos arrancar d'alli . Tende coragem, e dizei as vossas fra-
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quezas com uma gran?e confiança; vós expt:rimentareis que apenas ahrirdes a bôcca para vos. accusar, todos os vossos temores e repugnanc1as se
desvanecerão.
Não vades, portanto, lançar-vos no extremo
opposto, que consiste em declarar os peccados co~
um certo descaramento, como se os accusasseis
por ostentação e que vos gloriasseis da vossa conducta.
Deveis confessar-vos com sentimentos de cqmpuncção e humildade, declarando, succinta e .modestamente, tudo que entenderdes dever dizer,
para descargo da vossa conscicncia.
O exemplo pratico que vou tral,'.ar-vos, vos servirá de muita utilidade para este fim . Apresento-o
em latim, não porque na confissão se deva .fallar
nas
em latim , mas para que o dialogo,
indo cah1r
.
~
mãos de pessoas simples e mnocentcs, n~o poss.a
causar-lhe prejuízo nenhum, como se disse mais
acima.

e. ln tua juventutc habuisti ne pcssima~ ~onsue
tudinem te pollue~di ? Q~ot annis pcrscvcrasu m committenda tam grav1 cnorm1tat~ ? ~t quanta cu~ frequentia committebas iliam ? Quotir.:s m mcnse aut m ~ebdo
mada ? Dic sinccrc id quo ...i tibi vidctur probab1hu~, ~t
explica etiam in qualia o~iectH mcns tua fcrebatur m illo actu indigno otfendcnd1 Dcum.
.
p. Ita Pater, semcl a malcdicto quodam soc10 hanc
didici iniquita~em, nec unqu~m ampl_ius cmend~tus sum.
Circa duodec1mum aut tcrtmm dcc1mum re!aus annu':11
hoc peccatum committcre cr~pi, il~udque bis. vel ter 1!1
hebdomada committebam, aliquotlcs vero et1am quot1die ; aliquando t&mcn ncc scmcl i~ hcbd?mada. -M~n.s
autem mea in diversa fc_rcbatur ob1ccta 91versre ~p~c1e1,
modo in unam, modo tn alteram frcmmam ; mhtl~ue
curans essent-ne puelh~ vel conju17ata:, cunctas des1~~
rabam, nec ullam toto annorum 11lorui:n. tempore d1hgent1am adhibui m me emendarem : qu1mmo ex propo-
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sito nusquam ad eumdcm redibam confessarium, scd
semper _novos. qt~rerebam, et guos ad me absolvendum
propens1ores_ 1ud1_cabam. Oculorum tenus in hoc luto
1mmersi:s fm, et 1g:ioro _éln n~cesse sit explicare, me illud sept1cs, v~I oct:es euam, m loco sacro commisisse.
. C. Pn~c1sa utique necessitas est cxplicandi circumstant1_am locr sacn ; prou_t etiam necesse est explicarc
q_ualnatem ?bJcctorum, 10 qutc tum fcrcbatur dcsidcnu.~, an scil~cet erant personre sacra:, vel tibi consang;.im1 tatr.: co_ni_un~tre, ek. Quia vcro a quodam tuo soC!o de _hac 1111qrntate ct edoctum f uissc dicis: necessar~o parnc1: cxplicarc tcncris, :rn simul cum illo, vos inv1cen~ exc1tanJo, hoc _pcrpetravcris reccatum ; nec non
an al10s, et quo~ tu. s1rnil1tcr d?cueris ; et an inter hos
a te scd~ctos aliqurs tuus fuent c.~msanguineus, in primo _prrcc1p_ue, vcl secundo gradu t Insuper an primus
fue_ns, ad mduc.cndum, ct _an cum aliquo ex istis sociis
act1ve vel _passive so~om1am compatior: et ex cor~e .c?n;p~rna_r; quai:t1v1~ .te cum ~rutis, et cum maliti a
md1~1bil_i ac rnexcog1tab1li hrec dehcta commisisse confiteans: 1deo ne paveas.
P. Gratias tibi ago, Pater, quia confortasti me, sa~e ~u~tum egeo, prrecipuc propt_er ultimam spcciem best!a.laaus rr:e1:iot;lt;1m, qm1m dcc1cs vcl duodecics in puer1t1a comm1sr, nec unquam pra~ pudore confessus sum.
l_n_super confiteor, de~cm vel duodecim juvenes de malma a _me cdoc~os furssc., altcrna~irn cum omn_ibus quadrages1e~ v~l qu1t1ljll<1ges1c-s pollut10nem commmcndo, et
unus
rps1s meus crut consanguineus, c!-lm quo septies
yel oct1cs pc~ca vi, et ego . fere scmpcr prunus fui ad illos
m~ucen~os: 1mm_o _cu~n ~r~bus, aut quatuor exsupradictis,
qumdcc1m aut v1g111t1 v1c1bus nefandum commisi peccatum, fere semper me active concurrente, licet non semper
C?'}'1plete,-. In omnibus nut hisce delictis superan bundav1 m mahua, quapropter ex toro corde doleo et summa
cum erubscentia me accuso.
'
•
Ç. Cum aliquo ex prredictis 1uvenibus fuisti-ne in
occas1one proxima peccandi, id est frequenter-ne ct a
multo temporc pcccatum commisisti ?
'
P Ita, Pater, cum uno septem aut octo mcnsibus
quotie?ie convers<wi, omni fere hebdomada peccaturn
comm1ttcndo.

e:
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Post contrnctum matrirnoi:iiu1.11 ; commisisti-ne
·
.
·ci tum pollut 1001s .
. .
aliquahdo ª.te ipsodpe~ _.' . scmel videlicet ~ut bis m
P. . l1't1qui.:
se r<11 ius, . . . • ·l . mcns vera mea
·
autcrn m1:nsc nc1.: se me .
men~e. a iquo
. ob 'ccta, llt supra.
.
in diversa fereba.tt11 . 1
.. .
com·crsatlo nem cum
. e . Habui!:itl
· OC mhoncstdm l· 1 ~ Explica sal.
. . ·•cndll vcl º"'li . lllL o . . ,
mulie~1h:-is,
ipsas t .m:-. et an raro vd frcLJUCnter f
•
tem c1rc1ter curn lJ.u ot,. .
ulicribus, nempc cum tnp Cum 111ult1s u11,1t,c m .. . . i insas et tangen: .
h 1 ,.,,.,, s ;1·p111s l'Xl'I l.U, r
d ·
g inta crrctt..:r
"º"p.1t1L.l,
. ., . e·flluxcrunt hcbdomu re, m
> •i ct
1 d::~.
do ct oscu an < ,
• .• ·im errarem.
.
uibus talem nc:in comm1sc1 . o~cula inhoncsta, habmsq
l 'ltra d1ctos tactus,
•
;> l<'xplica numerum
. ,
l·
pcr1cdam. "
e
•
ti-ne aliguando copu dlll
. et ·111 habucris cum ahqua
1.
et statum carum'
'
1·,
mu 1erum,
.
. .
h
1 roxiin-im pcccan1. 1.
'.
. vcl scx multenbus aex ipsis accas1oncm 1
p lta, Pater, cum qumqu~b is Ju;c erant liberre,
• l am pc rfecram
ex aut
qui triginta
l
· iter ·'
bui
copu
. .· ~ ti.
vic1·b us circ.
et
um
ipsis
peccav1
vigin
'·'
t
·t1m
quibus
toudem
'
t coniuna ;e, ~
f ..
tres vel q~atuor era~vi Clll~ una autem puella ~1 ~n
circit~r v1c1bus yecc~e ~e~ vel neto annis : . et quta m
cum ipsa mhanestum
occas1ane prax1ma
p
. b·
uxorem ipsam duccre cup1c . .i,!1\ isitando . quatidie taq11ot1l
ic
. se d b" tan
fovebam amor em
. , eam
<defectu
opportunitatis,_'
men non peccav1 ex
. '"l copuhm tmper1ectam
. mense cum ips,
' b
tum aut ter 111
er e·1rn \'ero tange am ..
committebam~ frequent t".die ,·isitasse dicas, hcct ~~n
Cum ipsam te quo iavcris nihilominus quoud~e
semper_peccatu~ cansu~~1~~·mdi .c,ui te cxponebas. J?ic
peccastt ob penculum 1 I· 'n induxcris cum prom1ss1<;>tamen, an ipsarn ª~· ~º'i.~~ ·~um post sponsalia saledm!a
ne iliam despansan. I . , uod pcjus cst, an tacen .º m
curo ipsa pecc~vens, _et q . , sacrnmcntum matr1moc onfcssione hu1usmad1 rc.cc,:,lcta~l, :111 post illud rite ceie. ' I
per cxp
, •
· ~
n
nii recepens t ..nsu licribus iterum pcc~avens. ~t a~
bratum cum alr~s mu . si!I sis in occas1one pr~xu;na:
de facto cum ahqua ex
n. induxi variis pram1ss1omp. lta, Pater, ego I a_r. - . ue s onsalibus ter aut
bus iliam de.sponsand1 :,.~e~~1~:~0~ ini~uissimum est. taguater cum .1p~a p~c~a\1, atrimanii sacramentum recehbus
peccatts
mqumat~~
pi. Post
çontraçtum
'çro~m,·itrimonium ter aut ~uater

<:~

e

/S

e.

'-)!

-

cum soluta peccavi. Duo insupcr sunt vel tres anni,
quibus inhonestam habeo amicitiam cum ligata, cum
qua ter vel. quater in. mense .copula~ habeo. Q!-lindecim autem iam peract1 sunt dies, qu1bus, Dea adinvante, liber sum ab hac peccata ; et me nan amplius peccaturum jurejurundo promitto.

C. Nan suflicit jurnmen tum de nan amplius peccando, scd necessc.: est, quod promittas, te nan amplius
canversatiancm habituru111 cum illa. Ego te absolvere
non deberem, cum ha.-c sit proxima occ11sio peccandi ;
verum quia suppono te ~:b aliis d_c p~s_sil?o tuo s~atu,
in quo his duobus vel tribus ann1s v1x1st1, admonnum
non fuissc; f't quod nunc firmitcr proponas, non amplius domum iliam .adeundi,_ immo am!cam amnimade
declinandi, nec amplius cum ilia loquend1 ; ct credo quod
in tua confessione gcncrali mihi promittas ex corde ;
hac igitur de causa, et propter specrnlem dolarem, quem
sensibilitcr demonstras, pro hac vice te absolvam; seita tainen quod rdabcndo, non amplius reperies qui te
absalvat. Nunc vcro cum tu conjugatus sis, dic mihi,
num cum tua conjugc matrimonio honcste si'i usus, et
an habeas circa hanc materiam, de quo tua te remordeat consciemia ?
p. Audivi aliquando,'quod in usu matrimanii committi passunt peccata martalia, et ideo obsecro paternitatem tunm, ut me instruerc dignecur. Nam ego sincere respondebo ad tua qua:sita.

La Directeur
Quando viri pct!-ln! in.strui~ d~bet confcss_ar1us 1psos
clarius interragare ; m 1ps1s cmm lllt·· -rrogand1s non tantum adest periculum, sicut in mulieribus; et idco licitum crit ab eis quo:rerc, an usu matrimonii alias f~mi
nas prreter prapria~1 . co!1cupicrint, ct quot,. et _quaties,
ct cujus eram cond1t1o_nis aut status? An m d1eta u~u
propria uxore scrvavenm ~·as naturale ?. An volunta:-1e
sernen foras etfudcrint 2 vcl in cvidcnti periculo talem
errarem cammittendi se constituerint ?
Cum mulicribus vero interrogationes istre fieri non
salent nisi ilhe a se ipsis de his clarum prrebeant indicium. Idcin p<1riter dic de aliis intcrrogationibus pro
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hominibus supra notatis, qua: licct <.:tiam cum muliel'ibus, servati~ scrvandis, fieri possint, cum majori tamen
c~utcla fien dcbent . Aliqua enim sunt cons1deratione
digna, qure ct a mulieribus quidem <ftta.:renda, scd cum
magna .prudenti~, modcstia et circumspcctione, et non
ab ommbus, ne 1psas c<loceat ca qua: a rnultis ignorantur. Gradatim igitur proccJat : si namquc muher con~teatur se . impuris cogitationibu:-; conscnsum prrebuisse,
mterrogan potcst, an in pucr1tia rcs inhoncstas cum
pueris ~ommiserit, c.t .in guali a~tatc? Aliquando enim
malum m <.~tate pu~rih pt:rpctratum asserunt, quod tal!l~n comm1ssu.m fu1t post annos duodccim, quando malma erat on;inmo comple~a: lnsupcr cst interroganda,
an cum sociabus habuern mhoncstos discursus ? Et si
aliq~alis m~Ii.ti~ indicium pra:bcat, ab ea qureratur, an
se 1psam 1lhc1te ob mcram delcctatiu11cm tetigerit ?
Quamplu~es namquc mulieres in lwc vicio miserrime
mv~lutre 1a~ent. Non est tamcn ultcrius quaercndum,
ao !~terf1;Jent pollutio, nisi forte in ipsamct cernetur
mahttae hbert~s, et ipsamct apcrtius loquendo occasionem praebeat mtcrrogandi : ctenim 11011 omncs mulieres
ut f~t~ntur }Jeriti, hanc patiumur rniseriam, salte it~
sens11;>1Iem ut ab. iis possit agnosci. Si postea ad intcrri;>gat1o~es prred1ctas respondcat, se utique illicite tetig1s~e~ ignorasse tamcn hoc esse paccatum, non illico
!PSI credatur, sed modestc instruatur, quod ;11icite se
1psam. tangere, ob mcrarn scilicet dclcctationcm, et non
ob ahguam ncce~sitatcm, gravissiím1m sit peccatum;
nam ahas confess~o grave forct sacrilcgium: ct hoc modo ornne en~cuab1tu.r vcncnum . -S1 pn:nitcns altcri fom~mum dedit amons, ab ipsa qua:rendum cst, an indig?IS c~nsenserit cogitationibus, vcl amasio fuerit occas10 ~al!s consensus '1 an cum dclcctarionc protulcrit, vel
aud1erit verba obsccena, aut iequivocc nugatoria ? an ad
choreas pergcns, malitiosc amasii manum strinxerit ? Et
a.n in locis secretis sola cum solo consistcrc consuevcnt, surgendo noctis temporc ad colloqucndum, ceiam
cum magna f~rsan m~jorum suorum amaritudinc, quibus. non obedire parv1pendcbat ? ct alia plura similia.
-S1 tan~e!11 Pet:nitens lapsa cst in peccata completa
c~m homm1bus, mterrogand'..l cst de abortu, an scilicet
s1t secutus, vel solum attentatus ? an fu:tus esset ani-

fuatus, et quoties periculo se exposuerit abortum patiendi ?- Cum conjugatis qui n'ollent habere muitos filias, non erit superilua interrogatio, an conjugibus occasionem dedcrint scmen foras effundendi, aut saltem
tale habuerim desiJerium ?-lntcrrogentur ultimo, dederint-ne scandalum aliis: opportunitatem prrebendo peccandi in domo sua: vel deferendo epistolas amatorias,
annuntiationes, salutationes, etc. ln hoc deficere solent
ancillre, vetulil!, nec non et puelhc, ac sorores s1bi invicem una alteri obsequium exhibcndo ad confovendos
impuros amores. -Omnes prredictic interrogationes licite ficri possunt mulieribus in hac tam lubrica materia,
non tamen omnibus : idco confcssarius prudenter dicernere tenetur, sccundum lumen ipsi communicatum a
Deo quem enixis precibus exorabit gurenam talibus indigeant intcrrngationibus~ ct qure non, etc.

Em seguida a estas interrogações communs, o
confessor deve convidar o penitente a dizer com
toda a liberdade o que porventura tem a dizer
sobre esta matcria, segundo os dictames da sua
consciencia, e renove muitas vezes este convite,
para que nada omitta.
E vós, penitente, não deveis deixar todo o trabalho ao confessor, mas dizei-lhe francamente tudo quanto vos pcza sobre a consciencia, ainda que
o confessor, por inadvcrtencia, se esqueça de vos
interrogar sobre certos pontos.
Portonto, se tendes relações perigosas com pessoas consagradas a Deus ou ligadas por voto de
castidade; se tendes impedimentos occultos de matrimonio, ou se tendes feito pactos implicitos ou
expressos com o demonio; se guardaes comvosco
bilhetes ou prendas de amor, pinturas obscenas,
livros immoracs e outras coisas semelhantes, deveis dizer tudo isto, sem o que, o remedia não produziria o seu effeito e não vos restituiria a saude.
Finalmente, para sahir d'este atoleiro, o confessor terminará da maneira seguinte,
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C. Accusacs-vos, portanto, de todos os peccados dcshonestos que tendes commcttido e de
todos os que tendes feito commetter a outros, por
palavras obscenas e conselhos criminosos, sollicitando ou namorando pessoas de sexo diffcrente,
quer por vós mesmo guer por intcrmcdiarios, procurando as occasiôcs, cm vez de as evitar, expondo-vos muitas vezes ao pcri~o de succumbir, dando a outros occasião de formar suspeitas, juízos,
malcdicenóas contra a vossa honra e das pessoas
que frequentacs, d'estes peccados e de todos os
mais, que não conheceis ou de que vos não lembraes. ou não sabeis explicar, vós de tudo vos accusae~, não é verdade !1
·
P. Sim, meu padre, cu accuso-me geralmente
de todas as miserias scnsuacs, e lamento não poder recordar-me de todas as parLicularidades, para as explicar co,11 mnior clareza; accuso-me, portanto, de todos os maus habitos e da grande malicia com que tenho peccado, como Deus me reconhece culpado.
·.
C. Em ma teria de fé, tendes pcccado por duvidas ou sentimentos contrarios ao que nos ensina
a nossa mãe, a Egrcja P
P. Não, meu padre ; passaram-me pela cabeça certos pensamentos fugitivos; mas louvores a
Deus, cu creio não ter consentido voluntariamente.
·e. Tendes aprendido a praticar superstições
diabolicas, por palavras ou signaes, com o fim de
curar doenças ou inspirar umor :1 Não tendes trazido comvosco encantos ou formulas cscriptas para impedir o effeito das armas ou outras coisas semelhantes?
P. Sim, meu padre, desde alguns annos que

tenho trazido commigo uma formula escripta; disseram-me que era uma oração muito efficaz contra as armas do fogo ; se não posso trazei-a, arremeçal-a-hei ao fogo.
C. Tendes lido livros prohibidos ou os conservaes sem permissão ?
P. Sim, meu padre, li alguns, mas não sabia
qu.e eram prohibidos ; logo que o soube abandonei-os .
C. Tendes feito juramentos falsos nos tribunacs com prcjuizo do proximo, ou fóra d'alli, abusando do santo nome de Deus e dos Santos i'
P. Sim 1 meu padre, tenho muitas vezes feito
juramentos, mas nem sempre falsos, algumas vezes verdadeiros, outras falsos . Duas ou tres vezes
tenho indusido outros a fazer juramentos falsos
com prejuízo do proximo, e uma vez o fiz cu mesmo para servir um amigo.
C. Tendes sempre pcccado, jurando ora o verdadeiro, ora o falso, em razão do perigo a que
vos tendes exposto de fazer prejuizos. Dizei o tempo· e a frcq uencia ; explicac se tendes reparado o
damno que tendes causado e áquellcs que indusistes a fazer juramentos falsos. E ainda mesmo que
não tivcsseis cnusado nenhum damno, e que tivesseis feito serviços a outros, jurando falso, v6s tendes, no entretanto, pcccado ; pois não se pode fazcl-o ainda mesmo que se tractasse do bem-estar
do mundo inteiro. Alem d'isso, tendes blasphemado o santo nome de Deus e dos santos e que blasphemias foram essas?
O Director
Deveis attender a que os ignorantes tomam por
blasphemias as simples imprecações ou qualquer
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principalmente quando era alfaiate; para satisfaoutra expressão onde entre o santo nome de Deus.
zer aos. meus freguezes, profanei os dias de maior
Eis aqui a razão porque é necc"sario, que o
solemmdade até oito ou dez vezes por anno, e isconfessor lhes faça explicar o que elles entendem
to durante sete ou oito annos, e fiz trabalhar toda
por blasphemia para averiguar, se as palavras foª.minha familia; e assim Deus me castigou reduram verdadeiras blasphemias, e n'cste caso, se fozmdo-me á rniseria. Eu me arrependo, por 'tanto,
ram blasphemias simples ou hercti~as.
das offcnsas que tenho feito a Deus.
C. Tendes costume de lançar imprecaç6es ou
e. ~'cndes observado os jejuns ordenados pemaldições? Tendei-o feito, desejando que se cumla Egre1a, sobre tudo quando exercias o officio de
pram ou só por arrebatamento de colcra? Tenal~a~ate e que o vosso serviço era compativcl com
de-las lançado contra os vossos filhos, e sobre tuo JCJ.um P Demais d'isso, violando o jejum, tendes
do contra o vosso pae e vossa mãe, com grande
comido carne nos dias prohibidos !'
escandalo dos que vos ouvinm !1
~· Pouca~ vezes observei os jejuns com rigor,
P. Sim, meu padre, tenho-o feito por muitas
e ate posso dizer que os tenho transgredido mais
vezes, mas raras vezes com intenção de que se
de ~etade das vezes. Carne, tenho-a comido sete
cumpram. Ordinariamente era por colera, algumas
ou oito vezes em dias prohibidos.
vezes contra meu pae e minha mãe ; e muitas veC. Lembraes-vos de ter causado desgostos ao
zes contra os meus filhos. Accuso-me do escanvosso pae, á vossa mãe e a outros vossos superiores ?
dalo que tenho dado aos visinhos e a todos os que
me teem ouvido ; accuso-mc, alem d'isto, d'este
P: Eu lhes desobedeci, e por muitas vezes lhe
mau habito, que não tenho procurado desarraigar.
cau~et desgostos, roubando de casa objcctos e diC. Tendes faltado á missa:nos dias de obriganheiro para me divertir. Oito ou dez vezes me reção, por negligencia, ou tendcl-a ouvido sem devoltei co?tra elks, dirigindo-lhe injurias, e por cinvoção?
co ou seis vezes lhes desejei a morte, do fundo do
coração.
P. Sim, meu padre, tcnhopfaltado a clla dez ou
doze vezes, e quasi sempre a" tenho ouvido com
. C. Tendes trazido armas prohibidas e travado
distracção, algumas vezes dormitando, ou olhannxas cor~ os vossos rivaes, expondo-vos ao perido para os que entravam e sahiam, sem nenhuma
go de ferir ou de ser ferido, e de causar um grandevoção; e d'isto me accuso.
de damno á vossa alma e ao vosso corpo e até
\. Tendes trabalhado nos dias de festa por
mesmo a toda a vossa familia ?
mais de duas horas ou tendes dado aos outros oc_P. Sim, meu padre, por dez ou oito vezes, eu
casião de trabalhar?
bati-me _com outr'?s, e feri gravemente a duas pesP. Sim, meu padre, cu sou bastante culpado
soas. Mas reparei todos os damnos. Durante dois
n'este ponto. )llos diffcrcntes misteres que exerço,
ª?nos conse~utivos ~rouxe commigo armas prohitenho trabalhado nos domingos muitas vezes no
b1das, com nsco de Jr para a cadeia.
anno; tenho feito trabalhar os meus aprendizes,
http://www.obrascatolicas.com
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C. Frequentac~ tabernas e cafés, jogando ás
cartas e outros jogos abominavcis, embriagandovos muitas vezes e proferindo palavras obscenas
e blasphemias.
P. Sim, meu padre, é assim mesmo como dizeis ; embriago-me muitas vezes, até duas ou tres
por mez ; jogo cartas e dados, e é alli que digo
mais hlasphcmias ; mas <.!Ís-mc resolvido a não me
embriagar nem blasphcmar.
C . Não basta que promcttacs que não vos tornareis a embriagar nem a blasphemar ; é preciso
prometter que não tornareis a ir á taberna ou
áquelle ca.c;ino, e que não tornareis a jogar cartas
nem dados. Até mesmo não po~creis ser absolvidos, se depois de advertido por' outros vos não
tendes corrigido. Mas visto que me dizeis que jamais foste advertido c.t'esta obrigação, e por outro
lado, vos vejo arrependido e resolvido a obedecer,
cu vos absolverei por esta vc:z.
No entretanto, fica e bem lembrado de que não
deveis tornar a pê>r pé na tal::crna, a não ser em
caso de necessidade, aliás não achareis ninguem
que vos dispense a absolvição. Alem d'isto, nas tabernas, nos cafés, nos circulos ou clubs não tendes jamais dito mal do proximo cm materia grave
e de maneira que tenhaes prejudicado a sua hon~
ra?
P. Sim, meu padre : este é o meu fraco; não
posso pôr freio á minha lingua. Digo por muitas
vezes mal do proximo ; a maior parte das vezes,
são coisas verdadeiras e publicas ; porem, muitas
vezes, tambem tenho descoberto coisas graves e
secretas: ponhamos trinta ou quarenta vezes, pouco mais ou menos ; e o que é pcior, por tres ou

quatro vezes tenho calumniado o proximo, imputando-lhe delictos de que não era culpado.
C. Não basta que vos accuseis; é necessario
restituir a reputação que tendes tirado. Quando
tendes repetido coisas verdadeiras e publicas, não
tendes peccado senão vcnialmente; mas descobrindo coisas graves e secretas, tendes peccado gravemente, e deveis restituir a rcpntaç:ío lesada, dizendo, pelo menos, bem das pessoas de quem tendes
dito mal, suppondo, todavia, que as pessoas a quem
contaste o facto, ainda se lembram d'elle; pois se
essas pessoas já se não lembram d'elle, fazcr-se-ha
mais mal do que bem, em estar a lembrai-o.
Quanto ás calumnias que tendes pronunciado,
dizendo falsamente mal, deveis retratai-as abertamente, declarando que mentiste, e, se fôr necessario, confirmai-o com juramento.
Porem, esse prurido de dizer mal faz-me suspeitar que tendes o coração envenenado. Dizei-me,
pois, tendes tido odio ao vosso proximo, desejando-lhe um mal notavcl, ou rcgosijando-vos do que
lhe acontecia, e entristecendo-vos do seu bem ?
P. Sim, meu padre. Ha cinco ou seis annos
que eu vivo cm inimizade com duas pessoas : não
lhes falia, não os saudo, e se podesse fazer-lh~s
mal, lh'o faria; mas deveis saber, meu padre, o
muito que tenho sotfrido d'essas pessoas.

O Director
Que o confessor tenha o cuidado de não deixar o penitente contar os motivos do seu odio, já
porque não ha razão nenhuma que possa justificar o odio que se tem ao proximo, já porque a
lembrança das injurias recebidas, não serve para
mais nada senão para irritar a paixão.
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Longe de se tirar compuncçã?, .nada mais se
faz do que reabrir a. chaga e mult1phcar os peccados no proprio confissionari~ ·. Imponha-l~e, portanto, a obrigação de reconc1h~r-se, se qmzer ser
absolvido, e obrigue-o a dar s1gnaes de b~nev~
lencia ordinaria, sobretudo :-.e nutre esta animosidade este odio contra parentes seus. N'este caso
não basta saudal·os; é preciso mais ainda ,v1s1tal-os Jc tempo:s a kmpos, e observar as convcnicncias do costume entre os parentes. •
·
Se 0 penitente se recu~ar, não se lhe dá a a~
solvicão. Se prnmcttc scnamente, sobre tudo nao
tend~ nunca promettido a outros, pode absolve;se. Todavia isto entende-se quando o tempo nao
lhe permitte o reconciliar-se antes com o seu proximo; porem a pratica ordinaria, será obrar de
modo que a reconciliação preceda sempre a absol•
·
vição.
Quanto ao numero dos pcccados de ?dio, ~as~
ta fazer dizer a sua duração e frcquencia; ~ois e
moralmente impossivel, n'cste caso, o consegmr um
numero certo ou provavcl.
C. Com relação ao bem de outrem, não vos
exprobra coisa nenhuma a conscic~cia :~
.
P. Sim 1 meu padre, tenho que fazer uma restituição de t rinta mil reis, e prometto satisfazer. .
C. De vagar, por favor; pois ha bastantes d1fficuldades a esclarecer : ·é preciso que primeiramente digaes, por quantas vezes tendes roubado esses.
tinta mil reis.
p. Tornei por uma vez dez mil reis a um pobre homem, outros dez a diversas pessoas, por
muitas vezes; a umas Jois totõcs, a outras alguns
vintens, e não posso dizer justamente a quantas
pessoas; finalmente tomei dez ao meu patrão, mas

em pequenas parcellas, ora dois tostões, ora um
vintem, ora trinta reis; mas prometto meu padre
fazer tudo restituir, destribuindo o equivalente em
esmolas aos pobres.
C. As esmolas fazei-as com os vossos bens e
não com os alheios. Em vista d'isto, os dez mil
reis roubados ao pobre do homem deveis restituirlh'os integralmente, assim como tambem o que
subtrahistes ao vosso patrão. Quanto aos outros
cujos verdadeiros dom nos ignoraes, podereis dai-os
em esmolas. Mas não basta que o promettaes. Dizei-me desde ha quanto tempo cstaes na obrigação de restituir os trinta mil reis !1
P. Ha seis ou sete annos.
C. Durante este tempo não tendes tido jamais
a facilidade de restituir; ou antes não podieis vós
trabalhar por conseguir essa facilidade, .:erceando
as despezas da vossa casa?
P. Sim, meu padre, podia restituir, pelo menos
em parte, e todavia não o fiz, mas prometto fazei-o agora de todo o meu coração.
C. Não, meu filho, esta promessa não basta, sobre tudo, se~ tendo-a já feito a outros confessores,
não a cumpriste fielmente; pois deveis saber que
todas as vezes que podeis restituir e que o não fazeis, outras tantas vezes pcccaes. E assim, deveis
accusar-vos d'estc pcccado continuo de injustiça
que tendes commettido todo o tempo em que podieis restituir e não o fizeste . E para vir á questão
de facto dizei-me : que somma podeis juntar n'este momento para começar a fazer a restituição?
P. Sete ou oito mil reis, quando muito; quanto ao mais não posso restituil-o, por falta de meios.
C. Está bem, estes oito mil reis restitui-os hoje
áquellc pobre homem, que foi o primeiro a quem
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causa~-te damno. Eu não deveria absolver-vos sem
terdes feito a restituição; mas fio-me na vossa palavra, porque vos vejo tão arrependido. Todavia
para maior precaução não quero que commungueis, antes de fazerdes a restituição. Quanto ao
mais, é verdade que não podeis restituir d'uma vez
só; cu o creio cm vista do que me contaes dos
vossos infortunios; mas deveis fazei -o de pouco a
pouco. Tende a bondade de dizer-me quanto gastacs vós na taberna cm cada semana I1
P. Uma semana por outra, posso gastar em ca?a semana quatro centos reis e até mais do que

casos embrulhados que succedem aos que tocam ·
nos bens de outrem. Pelo pouco que acabo de dizer, foi meu intuito dar somente ao joven confes- .
sar algumas luzes, para o ajudar n'uma multidão
de outros casos que encontrará, pois é n'este ponto mais que em qualquer outro, que é precisa muita prudencia.
Se o caso é duvidoso, não se fie de si mesmo;
como se tracta do damno de terceiro, é preciso tomar tempo para consultar os auctores e outros
confessores mais sabios e mais experimentados
antes de decidir.
'
Se a duvida é conhecida das duas partes, o
confessor deve abster-se de acceitar arbitragens ou
compromissos e erigir-se cm juiz; que aconselhe a
ambos que se deixem de processos, e que se harmonisem entregando a outros a decisão da sua
causa.
Que não se intrometta, tanto quanto fôr possível, no que diz respeito aos interesses do seu penitente, afim de evitar conftictos: embaraços e desaguisados de que Leria de arrepender-se.
Se se não podem tirar todas as difficuldades
no proprio acto da confissão, deixa-se a decisão
para mais adiante; basta que o penitente, para ser
absolvido da sua falta, se accuse, e quanto á restituição, que esteja disposto a fazer o que se lhe ordenar em boa consciencia.
E' preciso tambem refiectir no modo de fazer a
restituição. Se se apresentam negociantes, logistas
artistas e outras pessoas assim, que tem prejudicado
o proximo, por meio de pezos e medidas falsas, que
apenas roubam pouco a cada um, é preciso obrigalos a fazer o equivalente em esmolas, em proveito
dos pobres, ou a darem mais do que a medida, so-

ISSO,

C. Está bem! não vadesa taberna como já m'o
tendes promettido, e ponde de parte os 3,ooo reis
de cada mez para realisar a restituição. D' este modo podeis vós muito bem piir-vos em regra com
Deus e com o proximo. Se depois d'isto surgir algum motivo plausível quc vos impeça de fazer a
restituição por vós mesmo, servi-vos d'um bom
confessor a quem entregueis cada mez os 3,ooo rs.
para que os restitua i\s pessoas lesadas.
D'esta maneira poreis cm segurança a vossa
consciencia e a vossa honra.
P. Sim, meu padre, convenho n'isso; ou antes
vol-o agradeço, e vos asseguro, meu padre, que se
os outros confessores me tiveram tractado com
tanta caridade, eu não teria vivido por tanto tempo na escravidão do dcmonio.

O Director
N'esta materia do setimo mandamento poderse-hiam fazer outras interrogações ao penitente;
mas seria mettcl-o n'um labyrintho, sem esperança
de sahir de lá, visto ser quasi infinitq o numero de
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bre tudo se foi a clase pobre que soffreu estas fraudes. Porem se os pequenos roubos foram feitos só a
uma pessoa, seria um grande erro, em confomtidade com o que fica dito mais acima, o ordenar
ao penitente que fizesse a restituição em esmolas
ou em missas, quando é, realmente, a pessoa lesada a que deve ser in<lcmnisada.
Se o penitente é pobre e os seus roubos são
pouco numerosos, e não consistem scn?o cm bagatelas, como são fructos, lenha, pode dizer-se-lhe
que applique, por intenção 0a pessoa lesada, algumas obras de piedade, como são, rosarios para
rezar e missas para ouvir, fazendo-lhe prometter
seriamente que se corrigirá para o futuro.
.
Apesar de ser nccessario usar de severidade
para com certas pessoas que ~~usam damno sem
motivo cortando arvores fruct1tcras e plantas ver'
.
des, para fazerem lenha para se aquecerem no inverno; ordinariamente com os pobres que o são
realmente, devem pi>r-sc de parte certas theologias muito rígidas e trnctal-os com mais caridade
e doçura.
.
E vós, penitente, nflo deveis fazer de theologo,
quando se tracta de. p~ccados 9ue trazem comsig~
a obrigação de rcst1tu1r. Deveis submetter-vos a
direcção d'um bom confessor, expôr-lhe o caso
que vos inqui~ta, com fra_nqucza e sinc~ridade,. P<;>r
que uma só ci:1.:~1mstnnl'.rn que cala~se1s~ bastaria
para falsear o JUIZO do confessor e mvahdar a absolvição. Se cxperimcntacs n.ma grande repugnancia quanto ao dever de restituir, contra?alançae-a
com a consideração d\:sta grande maxnna: Non.
remittitur peccatum, 1tisi resliluatur ab/atum, ourestituir ou condemnar-se.
Ç. Depois de confessar os pcccados que tende~
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commettido p~r vós mesmos, é preciso accusar os
que tendes. feito commetter aos outros. Tendes
causado ~scan~;::llo ao proximo? Quantas vezes
t~ndes red1co~ansad? ~s 11raticas de devoÇão ? Vós
'os tendes
de briga d....u, cond USJn
. d O OS
. feito canitao
,.
outros as tabernas, ao s bailes a's reun1·o~es 1·
.
·
·'
1cenc10sas,
fazendo
da
vossa
casa
um
log"r
J
.
·
., . .
"
e prazer e
l1.b crtmagcm
r 1endcs vós occtiltado
.
.
.
·
cm vossa casa aqu1llo que t_1lhos de familia tiravam de casa de
seus pacs para Jogar e divertir-se !> Aé:cusaes-vo5
portanto, de todos os peccados que tendes d d '
·- de commetter ~ Nél o
aos' ou t ros . occasiao
. • ao po d en d 0
~er conh~c1mcnto nem do seu numero nem da sua
frequen~ia, accusaes-vos das desordens que tinheis
por habito commctter P
P . _Sim, meu padre, cu me accuso. E' verdade
que fu1 um escandaloso, ao menos pelo espaço de
dez ou doze annos, e é-me impossível contar o
numero dos cscanJalos que causei: e assim
__
'i.: lt·o
D
me
m.:
~ i.:omo cus me conhece culpado.

O Director

Em ultimo
togar o confessor devera· t.azcr m.
_
terrogaçoes
sobre
os
deveres
do
cstad
d
.
. .
e o penitente,. pr111~1pa~mcntc do~ mais importantes, que
~:odem trazer conscquencrns . Pcrguntar-lhe-ha se
e tu~o~, ~x~cutor. tcstamcn~ario, ou fabriquciro de
egre1a ' se e n:ic~1co, notano, advogado, juiz, procurador, ~dmm1strador do concelho, pois todas estas funcçoes tccm deveres espcciaes b
so re os quacs
to do o confessor Jevc ser instruído ·-se t
,
t
. .
,
ez 'oos q~c nao c~mpnu, d.cvc.ndo advertir-se que sobr~ e~ta C?atcna ha i:1u1t~ ignorancia da parte das
pessoas simples i e e1s ah1 a razão porque se deve
http://www.obrascatolicas.com
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perguntar ao penitente, se, quando disse: faço voto, teve intenção de se obrigar por uma verdadeira promessa feita a Deus sob pena de peccado
·mortal, afim de distinguir se houv~ voto propriamente dito ou simplc~ proposito ;--se sendo rico
não faz convenientemente a esmola, ou se se demorou muito tempo a pagar as dividas, quando
podia pagai-as; e o que é muito peior, se recusou ou diminuiu o salario dos pobres operarias.
Se o penitente é ccdesiastico, apesar da obrigação de interrogar estas pessoas não ser tamanha como a de interrogar os ignorantes; todavia,
quando o confessor percebe que o seu penitente
não se explic? sutfü.:ientcmcntc, deve interrogai-o
no que respeita aos deveres do seu estado, isto é,
se celebrou cm estado de pcccado ; se, depois de
ter recebido os honorarios das missas, as não celebrou; se omittiu o otfü:io divino ; se manteve relações escandalosas ; se incorreu cm censuras ou
commetteu simonia, e outras coisas semelhantes.
E' sobretudo ncccssario interrogar os chefes
de familia, se vivem cm paz com as suas esposas,
se as maltractam ; se leem cuiJado de dar boa educação aos seus filhos, rapazes e raparigas, ou se
foram negligentes cm mandai-os assistir ao cathecismo, deixando-os á rcd~a solta, permittindo-lhes
o andar em namoros, ir ao baile, á taberna, a outros togares publicos e perigosos, e n'uma palavra,
entregarem-se á libertinagem dos nossos dias.

~1?r.isso mesmo?ª impossibilidade de pagar as suas
d1v1das e de satisfazer os legados pios.
Finalmente, advirto que o Dealogo não deve
~er con_siderado como uma regra infollivel, que seJª preciso observar com todos os penitentes visto
que ha n'dle muitas interrogações que não devem
fazer-se a toda a gente; assim como tambem muitas o_utras que podiam fazer-se, dcixamol-as á prudenc1a do confessor, o qual, nos casos particulares
deverá regular-se, segundo a qualidade e a neces~
sidade dos seus penitentes.
Tocámos todas as faltas e transgressões que
mais ordinariamente se commettem contra os Mandamentos de Deus e da Egreja, sem todavia restri.n gir o c~nfcs~or ~cm o penitente> a seguir aquella ?rdem, isto e, a interrogar ou accusar, .em primeiro lagar, sobre os peccados comrnettidos contra o primeiro mandamento, e em seguida sobre
os outros successivamentc, deixando-lhe toda a liberdade a este respeito, afim de não o constranger. Todavia, antes de terminar, o confessor terá
o cuidado de convidar os penitentes, se ainda teem
mais alguma coisa que não tenha sido abrangido
nas interrogações, a dizei-o
. livremente ' afim de
não ficarem inquietos por não terem dito tudo · e
terminará do modo seguinte :
'
C. Muito bem ; conheço já todo o estado da
vossa vida passada, agora para completar a vossa
confissão geral, é necessario que vos accuseis de
todas
as confissões e communhões mal feitas du--Deve dirigir as mesmas perguntas aos mesrante
todo
o tempo d'uma vida tão desregrada. Ditres e outros superiores : se cxerL:cm a vigilancia
tendes frequentado muitas vezes os
zei-me
pois,
sobre os seus creados e domesticas, sobrinhos e
sacramentos
P
outras pessoas que estão sob o seu dominio ; se
P. Eu tenho-me confessado e commungado
fazem despezas acima da sua condição, pondo-se
até sete ou oito vezes em cada anno.
http://www.obrascatolicas.com
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. -Está ~em: sab~i que os principaes mysteC. Accusaes-vos, portanto, de toda.s as confisnos
que a fe nos ensina e de que todo o fiel chrissões e communhões pessimas que tendes feito, vist~o de_ve ter ~ece:;sariamente conhecimento explito que occultastcs pcccados, e não tendes tido arcito,
sao a umdade de Deus remunerador, a Encarrependimento nem bom proposito ? Assim como
nação.
a Morte e a Resurreição do Redemptor. Ou
tambem vos accusacs de não ter satisfeito, todos
por
outras
palavras, para melhor o poderdes comestes annos, ao preceito pasl..'.hal visto não terdes
'1e;to
. senão cuufis~õcs e communhóc:>
'
prc~c~dcr, ha um só Deus em tres pessoas cguaes
sacrilcgas, e
e. d1stmctas, que se chamam Padre, Filho e Espínao terdes cumprido as pcnitcrKias que os vossos
rito Santo ; este grande Deus é remunerador, isto
confessores vos tem imposto, tendo omittido mais
é,
dá o paraiso aos bons e o inferno aos maus ·
de metade, como supponho, não é assim ?
das
tres pessoas divinas, a segunda, que é o Filho'
P. Sim, .meu padre, accuso-mc e arrependo. ao mun d o tomar uma carne como a nossa, e'
veio
me de tudo isto quanto cstü cm mim. Quem me
chama-se Jesus Christo Nosso Senhor; sotfreu a
d~ra co~eçar agora a viver para bem regular a
morte por nós e resuscitou. Todas estas verdades,
minha vida que tão mal empreguei.
é
preciso sabcl-as e crGl-as explicitamente, se nos
C. Antes de vos dar a absolvição preciso saqueremos
salvar.
ber se tendes conhecimento sullicicnte dos mvsterios principaes da nossa santa fc ; vamos, sab~is
Eis aqui uma ideia dos principaes mysterios
los de cór ?
da fé, mas para melhor os aprender, prometteisP. Meu padre, sabia-os quando era joven pome
ir ter com o vosso parocho, OLl com alguma
rem, depois esqueci-os.
'
outra pessoa capaz de vos instruir, não é verdade~
C. Esta escusa nflo scn-e de nada senão para
P. Sim, meu padre, ~u prometto e não faltarei
mostrar, que sois mais culpado; pois é uma proá
minha
palavra.
va de que não tendes jamais feito actos de fé, de
C.
Façamos
agora os actos de fé, esperança,
esperança e de caridade, como todo o fiel chriscaridade
e
contricção,
que jamais tendes feito em
tão é obrigado a fazer, ao menos muitas vezes no
vossa vida ; e assim repetireis com a bôcca e com
anno. Deveria mandar-vos primeiro aprender eso coração o que vou suggcrir-vos.
tes n;iysterios ; . mas corno snpponho que estaes
«Creio, meu Deus, porque vós mesmo, que
perfeitamente disposto a fazer todas as diligencias
sois
a verdade infallivel, o tendes revelado á vospara os aprender bc~11, vou ensinar-vos desde já
sa Egreja, que sois um só Deus cm tres pessoas
quanto basta que saiba<.:,;;, para bem receber o sacguaes,
o Padre, o Filho e o Espírito Santo; creio
cramento da penitencia. Mas antes de mais nada
que
o
Filho
se fez homem, que morreu por nós
arrependei-vos
de terdes sido nculigcnte
em vo~
•
.
ti
sobre
a
cruz,
que resuscitou e subiu ao ceu, d'onms~rmr, ~ de não ter assistido ús instrucções e.o rno
de
virá
a
julgar
todos os homens, para dar aos
ere1s obngado. De tudo isto vos accusaes e vos
bons o parniso e aos maus as penas eternas do inhttp://www.obrascatolicas.com
arrependeis, não é assim i'
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ferno;>. Crêdes firmemente todos estes mysterios,
não é verdade ?
P. Sim, meu padre.
C. Façamos agora um acto de esperança.
«Espero, ó meu Deus, porque sois misericordioso e omnipotente, que me wncedereis o perdão dos meus peccados, a vossa graça n'esta vida e a gloria eterna na outra, pelos mcritos de Jesus Christo, e por meio das boas obras que estou
resolvido a praticar com o auxilio da vossa graça.
C. Esperaes verdadeiramente d'um Deus tão
misericordioso o perdão dos vossos peccados, não
é assim ?
P. Sim, meu padre.
C. Fazei agora um acto de amor de Deus:
«O' meu Deus, eu vos amo acima de todas as
coisas, porque sois infinitamente bom, e por amor
de vós, amo e quero amar o meu proximo como a
mim mesmo» . Amaes verdadeiramente e de todo
o vosso coração um Deus tão bom, não é verdade?
P. Sim, meu padre.
C. Fazei agora o acto de contricção ; arrependei-vos de todo o cora~ão de ter offcndido a Deus,
e dizei, batendo no peito :
ccJesus, meu Salvador, eu me arrependo de vos
ter offendido,. porque sois infinitamente bom e proponho nunca mais vos tornar a otfendern . Arrependei-vo~ de todo o vosso coração, não é assim?
P. Sim, meu padre.
C. Que o bom Deus vos abençoe etc.

pode suppor já in5truidas n'estes mysterios, não
são neccssarias estas ultimas interrogaç6es; pois,
se offcnderiam com ellas.
ToJavia, para pôr em segurança um ponto tão
importante, se viveram na negligencia da sua salvação, e que pelo todo da sua confissão se pode
conjecturar que no passado teriam deixado de fazer os actos precedentes, seria muito a proposito
insinuar-lhes suavemente, que, para tornar a absolvição mais proveitosa, é bom fazer primeiramente
actos de fé etc .
E, se lhes <.; agradavcl, para despertar mais a
devoção, recital-os com o confessor, podcr-se-ha
suggerir-lh 'os pela forma que acabamos de indicar.
Terminados estes actos, o confessor poderá fazer-lhes uma curta cxhortação, para os excitar
mais efficazmentc a detestar a sua vida passada e ·
a começar uma vida inteiramente nova, e porisso
terminará da maneira seguinte.
C. Accusaes:vos, portanto, de todos os peccados commcttidos durante todo o tempo da vossa
vida, tanto dos que tendes confessado como d'aquelles de que não tendes conhecimento, ou de
que não vos lcmbracs, ou que não sabeis explicar
melhor; assim como lambem de todos os pcccados
veniaes, mentiras, impacicncias, curiosidades, vaidades, golodiccs e outras coisas semelhantes.
Promettcis-me deixar todas as occasiões de
· que ternos fallado, e de fazer todas as restituições
da maneira que temos combinado, com a resolução inabalavel de mudar inteiramente de vida, e
prornetteisl-o de todo o vosso coração, não é verdade?
P. Sim 1 meu padre, eu o promctto de todo o

O Director
Com pessoas capazes, e bem educadas, que se
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meu cornçãü, eu quero mudar de vida e viver d'hoje em diante como bom christão.
C. Se tendes alguma coisa: dizei-o; não temaes, eu vos dou toda a liberdade para desafogardes a vossa conscicncia .
P. Graças a Deus, parece-me ter dito tudo e
nada mais tenho que accrescentar.
'
C. A penitencia que vos imponho. deve ser
proporcionada, até certo ponto, a tantos habitos
criminosos, que tendes mantido durante tão largos
annos, a tantas penitencias que tendes omittido no
passado, e., o .que é mais grave, a tantas iniquidades e sacnlcg1os de que vos tendes tornado culpado.
Em co?sequencia d'isto, durante um anno, vos
confessareis ao menos uma vez cm cada mez; e
. se quereis aproximar-vos ainda mais vezes do sacramento da penitencia, tanto melhor para vós.
Durante doi'i mezes rezareis todos os dias o rozario; e se, rezando-o rcllcctirdcs um pouco nos
mysterios do Rosario, oh! quantos fructos colhereis para a vossa alma ! Alem d'isto, durante estes
dois mezes, rezareis, pela manhã e á tarde tres
Ave Maria em honra da Immaculada Con~eição
da Santíssima Virgem; formareis do fundo do vosso coração um acto de contricção, e pela manhã,
a firme rc~olução de não peccardes mais durante
o dia; e á tarde, a de não pecrnr durante a noite.
Que pratica tão salutar, que preservativo poderoso contra as recabidas!
Se na vossa freguezia estiver estabelecida a
pratica da Via sacra, fazei por cinco vezes este santo exercício, afim de ganhar as indulgencias· que
l~e são concedidas; se não está crccta, visitae por
cmco vezes a Egrcja a mais frequentada do logar1
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rezando de cada vez cinco Pater e Àve em honra
das cinco Chagas de Nosso Senhor.
'
- Eis a vossa penitencia. Ponho todavia esta
reserva, que, se algumas vezes vos esquecer o fazei-a, e se vos achardes impedido por alguma occupação ~ravc, possaes deixai-a para um outro
tempo mais opportuno.
Merccericis que se vos imposc!;sem jejuns disciplinas e outras austeridades : cu as farei por' vós:
e~ cor~tcn~o-me que, da vossa parte façacs, esta pemtencia tao suave e tão leve. Eu a farei durar por
algum t~mpo , porque cu. desej~ria, que, passados
estes dois mezcs, a fizesse1s
contmuar , por devoção ,
.
no resto da vossa VLda.
Renovae agora o ado de contricção, e dizei do
fundo do vosso coração: «Jesus, meu Salv2dor
eu me arrependo etc.•>. Ditoso de vós se estas pa~
lavras partem do fundo do vosso coração !- Dominus 11oster, Jesus Christus etc. Que Deus ,·os
abençoe, ide em paz: pensac que tendes recebido
um novo .baptismo, e _que aca?acs de renascer para uma vida nova; nao torneis a commettcr mais
nenhum peccado mortal; tende uma inteira confian~a na mi:>ericordia de Deus que vos sal vareis.
Seria superfino fazer d'ora ávantc uma confissão geral: vós tendes feito esta muito bem· não
penseis mais nn passado. O que cu vos aco~selho
é que, em cada anno, façaes uma confissão annual,
afim de que, achando-vos sempre mui to bem cm
regra com Deus, chegueis, finalmente, á vida eterna que eu vos desejo.
Conclusà'.)
Aqui tendes, meu caro leitor, um modelo de
confissão geral. Lêdc-o, relede-o attentamente do
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princ1p10 ao fim, e se ellc vos não agradar pol'
YOS não parecer adaptado ás vossas necessidades,
sabei que fica á liberdade do confessor o abbrevial-o, ou estendei-o, e accommodal-o por tudo e
cm tudo á vossa fci\<.ÍO . ·
E se, apesar de tudo, a delicadeza do vosso gosto não cstú ainda satisfeita, ao menos não acheis
mau que outros se aproveitem d'elle; e ainda mesmo que,·enln: tudos os que o lerem, não houvesse
senão um só que C1)lhcsse proveito para a sua alma, fazendo com inkircza e pontualidade a sua
confissão geral, cu julgaria ter empregado muito
bem o meu tempo e a minha fadiga. Porque, afinal, eu não tenho tido outra coisa em vista senão
esclarecer um pouco º" jovens sacerdotes, afim
de se pôrem em estado de dirigir bem as almas, e
de lhes ensinar a fazer, como é preciso, a confissão geral; e ao mesmo t('mpo ser util aos penitentes, levando-os a entregarem-se inteiramente á direcção dos confossorcs, sobre tudo dos missionarias, que passam a sua vida n'cste santo ministerio, tão glorioso para Deus e tão proveitoso para o proximo.
Se n'alguma coisa me enganei, corrija-se o
·
meu erro com toda a liberdade.
Declaro que rcl.'.cberci a c..:orrccção como uma
graça, pela qual fü:arci humildemente reconhecido.
Orac por mim, afim de que, querendo muito
embora ser util aos outros, cu não venha a perder
a minha alma; pois cu temo com o Apostolo, ne
cum aliis praedicaverim, ipse reprobus ejficiar.

j)a exfrema-Uncção
8UG1DfBS a GOQSUltar
Entre os Padres: jnnocencio :J 1417), Epistola ad Decentium ; Sacramenta/e Çregorii, offic. fer .
in Ccenâ Domini .
Entre os Theologos : Sec. XII, )>. .Combardo, Liv. IV Sententiarum ejusque Commentatores;
sec. XIII, S . .Thomas flq., O. P., Sup_Pilement., q.
29-33, ejusque Commentatorcs; sec. X~ II, Suare3,
S. J., disp. 39-4+ ; }Jellarmino, S. J., Controv . de
Ex. Unctione ; )fie. Serario, S. J., ( 1609), Disput .
de sacr. Ex. Unctionis; fi. Yicfore/11~ De Ex. Unctione, Patavi, 1600; Ç. :J)rapier, Tradition de l' Eglise
touchant I' Ex. O"nction, Lvon, ili~J~J; J . .Caunoi, De
saçr l!nctionis infirmoru1r. Paris, 1ti73; Saiqfe-}Jeuve,
Tr. de sacrnm. Unctionis intlrmorum extrcmae 168{)
(ap. Migue, Thcol. Curs ., t. XXIV); scc. XVIII, ,Be11edicf. ae Çaefanis, De suprcrnà Unctionc liber historico·dogmaticus ; 1Jrouin, }Jilluarf, e, outros já acima citados; sec. XIX, perrone, :/)e fiugusfiqis, J!illof, Cepe e outros já cnados ; Scqmif~. De Etfecubus
sacr. Ex. Unctiones dissertatio historico·dogmatica, Friburgi Brigar., 1893.
Entre os Protestantes: 2>allaeus, De duobus
Latinorum ex lT nctionc sacramcn tis ; }Jluqf, j)ix }YTorgan, ob. cit.; TVuldike, De unctione tidelium, 1732 ;
Lic/1lc11be1·gc1·, ob . cit., t. X, p. 1 ed. 1881 .
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O quinto sacramento é a Extrema-Uncção, cuja ma·
teria é o oleo da oliveira benzido pelo Bispo. Este sacramento não de,'e dar-se senão ao enfermo qlH: está
cm perigo de vida ; e deve ser ungido nos seguintes
Jogares : nos olhos por causa da vista, nos ouvidos por
ser orgão do que se ouve, nos narizes por causa do
cheiro, na bocca por causa do gosto e da locução, nas
mãos por causa do tacto, nos pés por causa dos passos, nos rins por causa da deleitação que alli tem a sua
séde. A forma d'estc sacramento é a seguinte : Per istam unctioncm ct suam piissimam miscricordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per visum, etc., dcliquisti; e do mesmo modo nos outros membros. O ministro d' este sacramento é o sacerdote. O seu etfcito é a
cura da alma, e quanto fôr conveniente, á do corpo. A
respeito d' este sacramento diz S . Thiago apostolo :
•Adoece alg~1em no meio de vós? Chama os presbyteros da Egre1a e orem sobre elle, ungindo-o com oleo
em nome do Senhor, e a oracão da fé salvará o enf ermo e o Senhor o alliviará, e
tiver peccados, ser-lheshão perdQado:i.

·se
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irmão do Senhor rccommendado e promulgado aos fieis.

Decretos eCanoncs ao Trfa1nt1n1 Bsaoramento
aa Extrs•a-uncçaa
rScss. X/V)
Foi o santo Conólio de parecer que á precedente
doutrina da penitencia se ajuntasse o seguinte do sac_rarnento da Extrema-{ l11c~·ão, o qual os Padres avaliaram por consnmnwtivo, lléÍo s!'1 da Penitencia, mas
d~ toda a vida christél, q11e dc\'c ser uma perpetua penr tenna. P~ir tan !' 1 dcc Iara e ensina primeiramente ácerc~ da sua mst1tu1ç:ío, que q11crendo o nosso clernentissm:io Redemptor, que os seu.s servos em todo o tempo
estivessem prevenidos com remcdios saudavcis, contra
todas as armas de todos os inimigos, assim como nos
outros sacramentos lhes prcp;1rou os maiores auxilios
com qu~ os christiíos, dura111c a vida, se podessem con~
sery.ir isentos de todo o dctr·irnento grnve do espírito,
assim tambcm com o sacramento da Extrema Cncção,
como com um fortíssimo soccorro, fortificou o fim da
v!da; porque ainda que o nosso <llfversario cm toda a
vida busque e tome occasiiics de poder de qualquer
modo devorar as nossas almas, comtudo não ha tempo
em que elle empregue com mais vchemencia todas as
forças da sua astucia para nos perder e derribar, se pod;r, da con~anç_a na divi~a mise!·icordia, que quando
Ye nos está 1mmmente o tím da vida.

Cap · 1· Da instituição do sacramento
da Extrema-Uncção
. Foi pois esta sagrada { :ncção dos enfermos, insti!u1da como verdadeiro e proprio sacramento do Novo
I_'estamento por Christo Senhor Nosso, na verdade insinuado por S. Marcos, e por S. Thiago Apostolo e

Adoeceu, diz, alguem e11tre vds ? I11tro'f.1q_a os presb_yte,·os da Egreja, e 01·em sob1·e 3lle, un.gmdo-~ ,com oleo
em nome do Se11hor: e a oraçao da ft., saiva1 a o enfer-

mo e o Seuhor o afüvia1-á: e se est11Jer em peccado~ l~e
~·estas pi:lavras, 5omo de ~rad1çao
apostolica transmm1<la de mao em mao, a E~re1a .º apprendcu, ensii:ia o mesmo , Apostolo a matena, forma,
ministro proprio e etfc1to d este sa~ra~ento salutar. En- ,,
tendeu pois a Fgreja que a mat~~1:1. e o oleo bento pelo bispo, porque a. u1~c_çáo ,rropr11ss1mamei:ite/~Presen
senta a graça do l<.spmto Santo, com que 1m_1s1velmente é ungida a alma do enfermo. E a forma sao as palavras: Por cshi U11cç,fo etc.

ser·ão perdo.idos ..

Cap. 11- Do effeito d'este sacramento
1\a verdade, o fructo e o effcito d'este_ sacran;ento
se explica n'aqucllas palavras: E; C} 01:açao da Je sal1,a1·á o e1!fenno, i:_ o Senhor o all!J't.i1·a, e, se, eslzver em
peccados, ~lhe sera~ perdo~dos. ~ste fructo e graça do
Espírito Santo, cuia uncçao pun~ca as culpas s~ h<?uver ainda algumas pn1·a se expiarem, e as re~1qu1as
do peccado, e fortalece a alma do e!1fc~mo, . excitando
n'clle g-rande confiança na divina m1sencord1a, ~om a
qual allivindo o enfermo, lhe cusrnm men_os os _mcommodos e trabalhos da cnfermi_d ade, e m_a ts _facilmente
resiste üs tcnta(Ões do dcmomo guc ~r_a1ço,e1ram~n~e o
persegue, e algumas vezes, quando assim e conveniente á salvado da alma, concede a saudc do corpo.

Cap. Ili. Do ministro d'eate sacramento e tempo em que ••
deve ministrar
Pelo que perte~c~ a designar quaes sejam os que
devem receber e mm1s.trar este sacramento, nas so.breditas palavras claramente se expende; Porque alh se
manifesta que os proprios ~inistros d ~ste sacra~en!o
são os presbyteros da Egreia, sob cuia den?mtnaçao
se não devem entender n'aquclle logar os ma1~ velhos,
por edade, _ou magn_ates do povo, mas ou os bispos, ou
Theolog1a Dosmauca-Vo!. 7·º
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os sacerdotes ordenados por clles validamente pela imposição das mãos do presbytero. Tambem se declara
que esta uncção se deve applicar aos enfermos, principalmente aquelles que jazem cm tanto perigo, que parecem estar no fim da vida, tl'onde nasce o chamar-se
sacramento dos mortos. E se succeder que os enfermos, depois de recebida esta uncção, convalescerem,
poderão ser outra vez ajudados com o soccorro d'este
sacraimento quando cahircrn cm outro semelhante risco
de vida. Pelo que de nenhum modn se deve dar ouvidos aos que contra tão manifesta e clara sentença do
Apostolo S. Thiago, ensmam, ou que esta uncção é
um fingimento humano, ou um rito recebido dos santos Padres, que não encerra mandamento de Deus,
nem promessa de graça, e os que affirmam que clla já
cessou como graça de sarar enfermos, que se <;leve referir á primitiva Egreja ; e os que dizem que o rito e
praxe que a Santa Egreja Hornana observa na administração d' este sacramento, repugna á sentença do
apostolo Thiago, por cuja causa se deve mudar em outro: e finalmente, que esta Extrcma-Uncção se pode
desprezar pelos fieis, sem peccado. Tudo isto manifestamente repugna ás palavras daras de tão grande Apostolo. Nem a Egreja Romana, mãe e mestra de todas
as mais, obser''ª outra coisa em administrar esta
Uncção, quanto ao q ·.ie con~titue ;1 substancia d'este
sacramento, do que aquillo mesmo, que S . Thiago prescreveu. Nem o desprezo de tão grande sacramento' poderia dar-se sem grande maldade e offcnsa do mesmo
Espírito Santo.
Isto é o que este santo ccumcnico concilio confessa
e ensina dos sacramentos da Penitencia e Extrcma-Uncção; e pr~õe a todos os fieis, para que o creiam e
abracem. (,2uanto nos canoncs, que dá para que inviolavelmente se guardem, são os seguintes ; e aos que
affirmam o contrario condemna e anthcmatiza perpetuamente.
Canon 1. Se alguem disser que a Extrema-LTncção
não é verdadeiro e proprio sncramcnto instituído por
Christo Senhor Nosso, e promulgado pelo Apostolo S.
Thiago, mas sómente um rito recebido pelos Padres;
QU 'lue é fin~ÍnientO Ollrnano: seja cxcommunsado.

lguem disser que a sagrada Uncção
anou 2 • Se
._ a
dA
d
dos enfermos não confere graça, nef!1. per oa pecca os,
. .
s enfermos• . mas que Iª acabára, porque
nem ali 1v1a o
'
e
.
•
só antigamente fôra graça de curar en1erroos . seJa excommungado.
·
d Ex
que o nto e uso a ~ .
3 · Se a lguem disser
ano11
·
E
b
1
~o
ue a Santa Romana gre1a o serva,
trema-Uncça q
d b t Thiarro apostolo e que
a á sentenca o ea o
o
rep1;1gn se deve m'udar e º" christãos o podem despreponsso.
··
d
sem . eccado; seia excommunga o.
zar Ca11oii 4. Se alguem disser que os presbyt_eros da
.
o Beato Thiago admoesta que se mtroduEgre1a que . 0 enfermo não são os sacerdotes ordezam para ungir
d d d
l
'
nados pelo bispo; mas os mais velhos na e ª· e ~ qua uer communidadc, por cuja causa o propno m1_msti:~
da Extrema-ll ncção não é sómente o sacerdote. sei a
excommungado.

e

e

EXGBrpta BX OBGrBtO ad ermBlDS
uintum sacramentum est Extrema Unctio, cujus materia
q
1· ' ' •r Episcopum hcnedktum . 1Ioc sacra~e.ntut?
e~t . ? eum o l\rec~cus morte timetur, d;iri non_debet.:
m h1s
qu1

nis1. mfirmo, de
1. .
_ \"s roptcr visum, m aur1bus propter
loc1s ung~ndus.est. m o ... u 1.dp ratum in ore propter·gustum vel
a udit';lm~~ i~r~:~J~~~~~p~erº ;actu:U, in pedi~us propterFgres1ocuu?n '.
,
r delcctationem ibidem v1gentem. <!'.m.a
su~, m remhus r.ropth . . P1·r istam unctionem et suam v.11ss1hu1us s:icr~~en~t est . rec 1 . eat tibi Dominus quidquid per ~1sum,
1
mam <l{se~ii~~{~ ~~~e~~i ~r in aliis membris. Minister ~01us s'.letc ., e ~q
' d
Effectus vero est menus sanauo, et, m
cr;i.menu est sacer .º~·. i síus etiam corporis. De hoc sac~aquantur_n ªt_Jtd~~at~:r;::~bufapostolus: .. Jnfirmatur quis in vob1s?
mento mqm
.
er eum ungentes eum
Indu~at pres.byt{;"os .Efc~~s~~~tf~ fi~~i\!rtabit infirmu'.11, et alie·
~\~bi~ºe~~m~noemi~u~:ne~ si in peccatis sit, dimittentur e1» ·
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1r1acnt101 Decreta et Gaoones de sacramento

Extremm Uocnonts
(Sess. X H' t)

Yisu":! es.t autem Sanctre Synodo, prrecedenti doctrinae de

Prem_te~u~ ad1ung<:rc ea t\ua: se~ uuntur de sacran;ento E~tr~mae

Uncuoms . quod non mo t o Pn:111tenll•-c, sed ct touus Chrtsuanae
viur, quae perpetua pccnitcntia esse dehet, ..:onsummativum existimatum cst :i Pat ribt;s. l'rin 1u111 itaquc .:in:a ill ius institutionem
decl~rat .et docc.t, quoJ clcmcntissimu~ Rcd~mptor noster, qui
servis su1s quov1s tcmpon: voluit de salut<1rihus remediis adversus ?!llnia ~mni~1m hostium r.cla c:~sc pro spc.:tum, quemadmodum
aux1ha max1ma. m sa-:ramen11s al11s pr:eparavit, quibus Christiani
~onservare se 111tcgrns, d1'. 111 1·1vcrc11t , a.h onrni graviore spiritus
mcommodo po ssmt; na l'. xtrema: l ln..:11on1s sacramemum finem
vitre, tanquam fir111issi1110 qundarn pr:~sidio munivit. Nam etsi
adversarius nos.ter occasiones per omncm vitam qurerat et captet,
ut devorare animas nostra s <)t1oq11omotlo possi t : nullum tamen
tempus est, qno veh.ement111~. ille Dlllne~ su'.':. ve:suti~ nerv?s i~
tendat ~d r.erdendos nos pennus, et a lld111:1n euam, si posslt, d1vmre ~usencorJ.1a; deturbandos, quam cum impendere nobis exi·
tum v1tre persp1 c1t.

Cap . 1. De instltutlone saoramentt Extremm
Unctlonls
l';lstituta est autem hxc Un.:tio inlirmorum, tanquam vere et
proprte sacramen_tum ':º''. ' Tcsta1m:nti, a Christo Domino nostto,
apud Ma_rcum qu1dcrn_ ms1.nuatum 1 p<'r .lacohum autem Apostolum
ac Dommr f~atre!1J, h.dchhus .c· om111e1i.l~tu111 ac promulgatum:
•lnfirmatur, mqun, quis m voh1s; induéat preshyteros Ecclesix,
et orent super eum , ungentes eum olco in nomine Domini : et
oratio fidei salvahit infirmum, ct allcviahit eum Dominus · et si in
p~~catis s.it, dimittentur ci•. Quihus vcrhis, ut ex Aposto'iicà trad1ttone per . manu~ acccpta Eccie.sia tliJ c1t, tlocet materiam, formam, propr1um m1111strum, ct efk.:tum hujus salutaris sacramenti. ~ntellexit enim Ec_cles ia ma.1cri;1!11 .c~se olcum ab Episcopo ben~~J<;=t_um : nam unct10 af)t1ss,1111e Sr1r1tu' sancti ~ratiam, quo inv1s1bthter amma regrotant1s 111ungitur, rcprrescntat : formam deinde esse ilia verba: «Per istam un.:tionem, etc.,,

Cap. 2. De effectu hujus saoramentl
Res_porro_ et effe~t~s ~uju s :>~•rnmcnti illis verbis explicatur:
•Et oratto fidet salvabn mfirrnum, ct allcv1ahit cum Dominus ; et
Trident. Patrum de his .....:anonitiu:\ :mim~ . hcrsione-li vid~ a~. Thcincr~
ob. cit., vol. 1, p. 590 < ><g .
l

si in peccat~s si~, Jimittentur . ein. ~es ete~im hrec grati~ est Spiritus ;;;meu, CUJUS uncuo dehcta, s1 qure smt adhuc expianda, ac
peccati reliqui.as ah,ter~it, et. ::eg:oti ani"?am . alle\'iat. et confir.::
mat, magna111: m co dmnre ~1~encord1re tiduc1am excitando, qua
infirmus subievatus, et morh1 mcomrn oda ac labores lev1us fert,
et tentationibus J,rmonis, calcaneo insidiatis, focilius resistit; et
sanitatem corporis interJum, uhi snluti a nirnre expedierit, conse quitur .

Cap . 3. De ministro hujus sacramentl, et tempore
quo darl debeat
Jam vero, quod attinet a<I pra:;;criptionem corum qui et suscipere, ~t m.inistra~e hoc sacramentum debent, haut obs~ure _f~it
illud cuam m verl.i1~ prxtltcti;; trad1tum : nam et ostendttur ilhe,
proprios hujus sacramenti ministros esse Ecclesia! presbyteros;
quo ~omin.e, 'Co. loco, non ll"t~t<; se1~iorcs aut primores ir:i P?P~lo
intelhg~nd1 v_cninnt, .sed aut l'.p1scop1, aut sac;:rdotes ab 1ps1s !lte
ordinatl per 1m11os1t1011::111 manuum prcshytern . Declaratur euam
esse hanc Unctioncm inlirmis adhibcnJam, illis vera prsesertim,
qui tam periculosc dccumbunt, ut in cxitu vitre constituti videantur: unde et sacrnmentum exe1111tiu111 nuncupatur . Quod si infirmi, post susceptam hanc Unctionem, convaluerintt iterum hujus
sacra menti subsidio juvari rote runt, cum in aliud s1mile vitre dis·
crimen inciderint. Qu;ire nullà rationc audiendi sunt, qui contra
tam apertam et diluc1d;im Apostoli Jacobi scntentiam docent,
hanc Unctionem vel figmcntum esse humanum, nl titum a Patri·
bus acceptum, ncc manda tum ;)ci, ncc promissionem gratire habentem ; et qui iliam jam cessasse asscrunt, quasi ad grntiam cu·
rationum duntaxat in primitivà Ec.:lesià referenda essct; et qui
dicunt. ritum et usum, quem sancta Romana Ecclesia in hujus
sacranienti administratione obscrvat, Jacobi Aposte.li sententire
repugnarc~ atquc idco in alium con!mut:indu.111 esse; et denique 1
qui hanc l·.xtremam Unc11oncm a hdcl1bus sme pec.:ato contemm
posse ~ffirman~. H:~..: cnim o.mnia manifcsti ssi ~1e p~gnant cum
perspku1s ta nu A p0sloh \·crh1s. l\cc profccto l«cclesw Romana,
aliarum omnium nrnter ct nw~istra, aliud in hâc adminastrandà
Unctione, quuntum ad cu, qu:r hujus sacramenti suhstantiam perficiunt, obscrvat, quam quod n . .lacobus prrescripsit. Nec vcro
tanti sacramenti contemptus absque ingenti scelere, et ipsius Spi·
ritus sancti injuri;I es'e poss<.:t.
Can. r. S1 quis Jixcrit, Extremam Unctionem non esse vere et proprie sacramcntum, a Christo Domino nostro institutum
et a B. Jacobo Apostolo rronrnlgatum, sed ri tum tantum acceptum a Patribus, aut figmentum humanam: A . S .
Can . :! . Si quis dixerit , sacram infirmorum Unctionem non
conferre gratiam, nec remittcre peccara, nec alJe,•iare infirmos;
sed jam cessasse, quasi olim tantum fuerit gratia curationum :

A. S.
Can. 3. Si quis dixerit, Extrema: Unctionis ritum et usum,
quem observat sane ta Romana Ecclesia, repugnare sententire B .
Jacobi Apostoli, ideoque cum mutandum, posseque a Christianis
absque pccca10 co:itemni : A. S.
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Can. 4 · Si quis dixerit, preshyteros Ecclesire, quos B. Jacobus adducendos esse ad infirmuri1 inungendum hortatur, non
e~se sacerdo~es ab Episcospo ordif!alos'.. sed retate sen.ior~s in ~ua
v1s commumtate; ob 1dque propnum l·.xtremre Uncuoms mmistrum non esse sol um sacerdotem : A. S.

Objecto e divisão d'eete tratado

EirREMA.-UNCÇÁ.O

rz'gosamente enfermo, a saude da alma e lambem a
do corpo, se assim convier á salvação da alma. t
As palavras pela uncção etc., designam a maleria remota, a saber, o oleo, e proxima a uncção,
e alem d'isto a forma, isto é, a oração do sacerdote. As palavras seguintes christão etc., designam
o sujeito; e as ultimas palavras exprimem o etfeilo

A vida espiritual, dada pelo Baptismo, corroborada na Confirmação, e nutrida pela Eucharistia,
pode perder-se pelo peccado mortal, e para o apagar foi instituído o sacramento da Penitencia. Sendo porem a Extrema-Uncção o complemento da
Penitencia, vamos sobre clla dissertar, isto é, sobre
a noção, existencia, materia e forma, effeitos, ministro e sujeito d'este sacramento.

·principal, a cura da alma, e secundaria, ou a saude do corpo.

Art. 1. Noção e exiatencia

uncção como um rito semelhante aos sacramentaes;
porem, negou que é um sacramento que se deve
administrar só aos guc estão perigosamente enfermos. Cabnºno 4 foi mais longe, e affirmou audazmente, que a Extrema-Uncção é uma hypocrisia
de histrião.
•
Hoje todos os Protestantes, afora os Ritualistas 5, regeitam inteiramente stt~ sacramento, e affirmam que as palavras de S. Thiago devem entender-se do Jom Jc curar as enfermidades corpo-

r.

DefiniQê.o

1. 1.º Quanto ao nvme. Este sacramento teve
varios nomes :
(1) Da maleria, de que consta chama-se O/eo
S., Oleo da benção, sacramento da Sagrada Uncção, uncção do sagrado oleo, etc.;
(b) da materia e forma simultaneamente, é chamado pelos Gregos su:r.e.1.cnr..v isto é, oração com oleo:
(C) Do suieito em que se recebe, chama-se uncção dos enjermos ou Extrema- Uncção;
(d) Do effeito, chama-se medicina do corpo e da
alma, licôr com que se restitue a saude; e se perdoam os peccados.
0
2. 2. Quanto á coisa, define-se: Sacramento da
L. Nova po,. meio do qual, pela uncção~do oleo ben~o

e oração do sacerdote, se confere ao

II. A existencia ~
3. 1 .ºErros. Os Walde11ses, Wiclejitas e Hussitas, despresaram ora mais ora menos o sacramento
da Extrema-Uncção. Os Albigenses negaram a sua
existencia. Luthero ~ admittiu na verdade aquella

' Sacramentum N . L , quo per unctionem olei benedicti et
orationem sacerdotis, .:hristiuno pencdosc regrotanti confertur
animre sanitas, atque ctium corporis, si animre saluti expediat.
~ S. Thom . , Suppl . q . '1.'.J> a. 1-3; Suare;, disp. XX XIX;
Bellarminus, de Ex.Unctione, e. 1-6; Drouin, de sacr. Ex. Unct.
q . 1; S. Be111•e, dísp . 1-11; de Augustinis, art. 1; Corluy, Spicileg. vol. II, p. 453 e seg.
l
De Captiv . Babvl. e. de Ex:. l'nct.
• Instit. 1. IV, e. '19, § 18.
5 Vê a exposição das sua doutrina em Blunt 1 ob. cit. P•
christão pe;1.13 e seg.; l'rforgan Dix, ob. cit. p . 103.
http://www.obrascatolicas.com
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deveria prescrever matcria certa, porque isto se
deixava á divina inspiração, que suggeria já esta
já aquella ma teria . Nem se deveria accrescentar:
(<se estiver em pcccados etc.» 1 porque aquelles que
exerciam o dom dos milagres, não perdoavam de
maneira nenhuma os peccados pelo exercicio d'este poder;
(C) Permanentemente instituído por Christo; porque só Deus pode ligar a graça a um signal sensível. E posto que se não leia no Evangelho que
Christo instituira este sacramento, pode todavia
dedusir-se i_ndirccta~cntc do texto de S. Thiago,
como o ensina o Tndent. · Porem, a permanencia
d'este rito infere-se de serem as palavras do S.
Thiago geracs e naturalmente extensiva!' a todos
os tempos; e prova-se alem d'isto pela Tradicção.
5. (8) Tradicçáo.
(1) Pelos Padres; já no seculo III, Origines falia da E. Uncção :11; porquanto, depois de enumerar
os seis modos porque podem perdoar-se os peccados, indica o setimo, isto é, a penitencia, e abrangendo n'ella, quer o sacramento da Penitencia
quer o da Extrema-Uncção, recorrendo ás pala~
vras de S. Thiago, «Si quis infirmatur".
No seculo IV, S. Chrysosthomo diz dos presbyteros: <e não só quando nos regeneram, mas tambem depois nos obtem a faculdade de nos serem
perdoados os peccados : acha-se alguem enfermo
no meio de vós ... • 3 • Donde se vê que os sacerdotes perdoam os peccados, quando dão a uncção
descripta por S. Thiago.
1 Si in . r.eccatis
sit..
..
Hom1 . 2 m Lcv1t. n . 4 .
1 Neque enim .solum cum nos regcnerant, sed postea etiam
con~onandorur:n n_obrs peccatorum faculratem obtinent: infirma•
tur mter vos ah quis . . .
l

DA EXTREMA-UNCÇÁO

No seculo V é celebre o testemunho de lnnocencio I, no ~uai', depois de referir as p_alavras de
S. Thiago, accrescenta: «Ü que sem du.vtda nenh~
ma se deve entender e receber dos fieis que estao
enfermos, que podem ser ungidos com o santo ol~o
do Chrisma• •. Em seguida accrescenta: cceste nao
pode ser infundido nos penitentes, porque é um
genero de sacramento»'.
.
.
(~) Pelo consenso de uma _e out~a EgreJa I_auna e grega, até mesmo da sch1smattc11 e d:s se1t~s
orientaes ª, que os modernos protestantes sao obrigados a admittir.
D'aqui pode dedusir-se o argumento de prescripção. (De Sacram. in genere, n. 23,.)
.
G. Objecta-se, na verdade, que os antigos escnptores dos seis primeiros seculos, qu~ndo accur~damente
descrevem a morte das pessoas piedosas, nao fazem
mencão nenhuma da Extrema -Uncção. Porem, este argum~nto não tem valor; P.ois n'estes opusculos. cala~~
se muitas coisas que todavia ~e. tizer~m. E ~s~1m mm
tas vezes não se falia da adm1mstraçao do Viat1co, posto que fosse prescripto sob pena de peccado. grave·
Alem d'isto, a uncção dos enfermo~, cs~abele~1'!_a por
Christo como consummação da pemtenc1:.t c~nsta, mas
não como uma coisa absolutamente necessa:-ia, parece
que não estivera em uso entre quaesque~ pe~soas, mas
somente entre aquellas que tinham consc1enc1a dos pe~
cados, como se deduz da vida de S. ~dhelar~o es~rita por Paschasio Radberto ; ale;n d isto ~u1tos d elfes morreram repentinamente e sem enfermidade, para
poderem ser ungidos. Outros porem morrera~ na pe:
nitencia, como se narra, e sob este nome genenco ~com
prehende-se tambem a E. Uncção, como perfe1çao da
i
Quod non est dubiuni de fi~elibu.s regr~tantibus accipi vel
.
intelligi debere, q':1i sai:icto o_leo ch.nsmaus ungi po.ssunt.
i
Pcx:nitenubus 1stud mfund1 non P?test, qu1a genus est sa
cramenti . Ep. ad Decentium. Estes e muitos ou1 ros testemunhos,
lê-os em S . Beuve oh . cit., disp. I, art · III ·
, .
1 As provas J'este consentimento, ve-as na obra ferpetu1té
de la foi, ed. ,\Jigne, t. 111, 915_e seg.; .Martene, ob. c1t .
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penitencia. Por outro h1do nada impede que possa ad·
mittir-se algum progresso n'esta materia assim como
em muitas outras.

7. (C) Ra\. theol . Christo instituiu os sacramentos para accudir aos fieis nas principaes circumstancias da vida, e nas principaes difficuldades ;
porem, estas diffkuldades cspeciaes dão-se em artigo de morte, v. gr. ancicdades em razão dos peccados passados, combates contra as tenta~óes do
demonio que. n'a4ue!le instante ultimo acommettem com mais vehemencia, o temor do Juizo e a
incerteza do estado futuro ; logo, era absolutamente conveniente que Christo accudisse áquellas difficuldades espcciaes por meio d'um sacramento especial, isto é, pela Extrn-Um.:ção.
8. 3. 0 Tempo da inslituiç.fo.
(A) Alguns theologos, entre os quaes Maldonado,
persuadiram-se que a Extrema·Uncção fôra instituída,
quando Christo mandou pela primeira vez os Apostolos prégar á Galilêa ; pois dize-se : «E ungiam muitos
enfermos com oleo e os curavam• •.
(8) Porem, a maior parte d' elles ensinam que aquella uncção fôra uma figura ( adumbralionem) da Extre·
ma-Uncção, mas que o mesmo sacramento não fôra ins ·
títuido senão depois da Resurreição. Porquanto
(a) a uncção de que se tracta em Marcos, era coo·
ferida pelos Apostolos quando não estavam ainda orde·
nados ; mas a Extrema-Uncção só pode ser ministrada
por sacerdotes ;
(b) aquella uncçáo em somente ordenada para a cura das doenças, e porisso deve ser referida não ao po·
der de fazer milagres, mas tambem de ministrar os sacramentos;
(e) finalmente, o Trid., cap . 1, declara que este sacramento fôra instituido por Christo, insinuaâo em Marcos e promulgadô por Thiago ; e na verdade, a palavra
•insi11uado• não quer dizer o mesmo que instituído, mas

'3.

1
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Et ungebant oleo muitos aegros, et sanabant. Marc, Vl,

mento fôra figurado
significa somente lque u~ tde1 sqa~~a se faz menção em
(adumb1·atum) pe a acçao
Marcos.
.
A t 11. Da mater••
e f orma da Extrem•r •
Uncção

r. Da materia.'
.
I .ª Da materia remo.ta.
(A) A maleria remota e o ª\CI te das o/ii•eiras.
9.

E' certoPela
:
d'
e ·ndo o com
Escript. onde se tz : . ({ ngi . ·.
(a)
1
. npliciler é azeite de ohve1ra.
oleo•>; mas 0 eo 511
•
·
•
Extrc-

(') Florent.: uO quinto sacra~ento e. a . .
ma-Uncção cuja materia.é o ªFzte da olz~ezra>>. (C) Esta ma teria é inteiramente conveniente, por
ue o timamente significa o effétt~ d'este sacraq
p
do de operar . assim como o oleo
mento e o seu mo
·'
d d·' l 't'1ga as dôres do corpo, rcstltuc a sau e, a a e
mi
·
1
·m a Extrema- ·
ria e fornece alimento á uz; ass1
.
lincção mitiga a tristeza da alma e as dôres, restttue
a saude traz goso espiritual e nutre a nlossa esperan a Do mesmo modo, assim como o ? .co, no seu
~ . de obrar é simultaneamente lenittvo e p:nemo o
.
' .
U . - abranda as dores
. .
trativo assim a Extrema- m.:çao
d' alma' de um modo suave, e penetra até ao n~ttmo
- para curar as suas angustias e
do nosso coraçao,
enfermidades (S. Th . Sup. q. 29 .. a. 2)./ B'
ao
Este
oleo
deve
ser
ben,1do
pe
o
rsP,od,
d
(8)
~
·
- só por necess1 a e
1
. l'd d . como
menos na Egreia atina, nao
· · as tambem para a -va 1 e,
de precde1tod, m to do S Officio ( i 842) que declara
consta o ecre
·
.
.J

•

ª

- -- 6. Suarer di:.p. XL, sect. t - 2 ; Bel1 S. Thom .,. q. 2q, a. 4: Be.
di ' p Ili. de Augustinis, a .
Droum
q Il · 5
uve.
s ·
•
larm ., e. 7 ;
1 VI. ~o8· e seg
. .. Lelrmk.
56ç
e seg. ; O' K anc,
,. ; S . •41pho11s11s, · ' n. ~
'
'.'otes on the "Rubrics, n .. 52 e seg.
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1emeraria e proxima a erro a proposição que affirma «que este sacramento pode validamente ministrar-se com oleo não c_onsagrado pela benção episcopali>. Comtudo, um simples sacerdote poderia ser
delegado pelo Summo Pontifice para benzer o oleo,
como consta do uso da Egreja grega, onde os presbyteros, com approvação do P. Romano, conferem
a Extrema-Uncção com oleo benzido por elle.
(C) Affirma-sc, além d'isto, com probabilidade,
q~1e este oleo. deve ser benzido por benção especial, de maneira que não seria sufficiente empregar o oleo dos cathccumenos ou o S. Chrisma • ;
comtudo. em caso de necessidade, á falta do oleo
dos enferm.os, podcr~a empregar-se, sob condição,
um dos dois, e depois, se o moribundo sobrevivesse, deveria ser novamente ungido com oleo dos
enfermos, e tambem sob condição.
(O) O oleo dos enfermos deve ser renovado todos os annos, e isto sub gravi, ao _menos mais provavelmente, e o vel.ho deve ser queimado . Porem,
se ? oleo es!á ':luas1 a faltar, pode misturar-se-lhe
azeite de ohve1ra não benzido 1 mas em menor
quantidade e isto pode fazer-se muitas vezes. Deve conservar-se em Jogar limpo e decentemente
or~ado, er:i vaso deyrata ou estanho, regularmente ~a eg~e1a ou sacnstia, cxccpto o caso cm que a
res1denc1a do parocho esteja muito distante da
egreja, 1 ou haja alguma outra causa urgente v. gr.,
1. Distingue-se um triplice olco santo benzido pelo Bispo
na Ce_1a do S~nhor : o oleo dos enfermos, para ungir os enfermos
e u~g1r exteriormente os sinos; o ol~o dos cathecumenos, para
ungir o~ cathecumenos antes do Bapusmo e consagrar as mãos
dos no~os sacerdotes ou fazer outras consagrações· o chrisma
qu~ se em.prega na Çonfirmação,_nas cerimonias do Baptismo de:
pois .de f~1ta ª. abluçao, e em varias consagracões v. gr. do calix
do sino (interiormente). Cf. Sabetti 822.
•
'
'
~ S. Rit, ConK· apud Collect. n. 114-f.

perigo dos enfermos ficarem privados dos sacramentos, quando grassa a peste.
10.

Da materia pro.xima .

(A) Materia proxima é a uncçáo do oleo benp·do pelo Bispo. E' certo.

Segundo o Ritual devem fazer-se pelo menos
sete· uncções, ao menos regularmente, a !>aber :
(8) nos olhos, isto é, nas palpebras ou sobrancelhas;
(b) nos ouvidos, não interiormente, mas na parte inferior ;
(G) nos nari\es ;
. .
.
(d) na bócca, compnm1dos os ~ab1os ; se a ~occa não pudér fechar-se, basta ungir um dos lab1os;
(1) nas costas das mãos, pa~a º. ~acerdote (tendo sido as palmas das suas ma os Jª consagradas),
nas palmas das mãos para os outros ;
.
(1) nos pés, nas plantas ou sobre os pes, como
é costume;
·
.
(g) nos rins; esta ultima uncção sempre se om1tte nas mulheres, e algumas vezes nos homens,
quando commodamcnte nãoyodem ~over-se . Se
faltar algum orgão dos sentidos, unia-se a parte
mais proxima .
4

11 . (8) Todos admittem que a(duas ~ltimas
uncçóes nos pés e nos rins, não são nec.essanas para a validade ; mas é ponto controvertido. se se requerem para a validade as un~ções do;'i cmc~ sentidos ou se é bastante uma umca uncçao. Hoie parece ~ais provavel a opinião que affirma que é
bastante uma unica uncção:
(a) porque a Escriplura diz simplesmente ((ungindo-o)), e o Trídent. falia só d'urna uncção ;
(b) consta além d'isto historiçamenle, que tanto
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na Egreja Latina como na Grega se usaram. ora
uma, ora duas, ora tres uncç6es ;
·
(D) além d'isto, os riluaes prescrevem uma unica uncção a fazer no tempo da peste. Comtudo, na
praxe, afóra o caso de necessidade, nunca se devem omittir as cinco uncções, e isto sub gravi,
pois deve seguir-se a parte mais segura, quando se
tracta da validade dos sacramentos. Porem, em
caso de necessidade, se houver receio de que o
enfermo expire antes de receber as cinco uncçóes
. uncção na cabeç<i, sob condi-'
faça-se uma umca
ção dizendo: "Per istam S. unctionem ... indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti per sensus,
visum, auditumn etc.: pois é mais seguro enumerar cada um dos cinco sentidos. Se o enfermo sobreviver, devem repetir-se as uncções em cada um
dos sentidos, sob condição.
(C) Não é necessaria a dupla uhcçáo dos sentidos duplo para a validade, mas somente para a
licitude, sub gravi, fóra do caso de necessidade ;
empregue-se comtudo uma unica forma, com uma
dupla cruz, uma em cada membro, a começar do
direito.
(0) Tambem é egualmente necessaria por ne- .
cessidade de preceito a ordem entre as uncções.
(E) Regularmente a uncção deve fazer-se pelo
contacto immediato da mão ; mas, grassando a
peste, pode empregar-se um pequeno pausinho que
depois deve ser queimado. Adverte corntudo Capelman (ob. cit. p::ig. 126) que é difficil haver perigo algum de contagio, porque o oleo impede a
1,

~oris~o, ~e~llo_ XIV ~De Synodo, 1. Vlll, e. 3, n. z) diz:
.. ~uic opmiom val1~1s~1mum lunda~1en~um praebet ~h·er~a in un. 1

cuonum numero J1s-:1phna, quam m J1vers1s Ecclesns sua aetate
viguisse affirma~ Albert~s Ma~nus... Cí. Martene, ob. cit. !. I, e.
ís a. 3 ; Ba/lerm1·Palm1en, •+·

. 3,~5

, transmissão da enfermidade ; porem, para que o
oleo se não vicie, é conveniente empregar um globulo de cotão humedecido em oleo, e emprega-se
como instrµmento, para fazer todas as uncções.
E' porem ponto controvertido se bastará uma gotta de oleo : na praxe é bastante, molhar no eleo a
extremidade do polex a cada uma das uncções.

II. Da

fo~ma t

1 2. 1 .º A forma entre os Latinos é : e< Per istam
Sanctam U nctionem, et suam piissimam rnisericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum
(auditum, odoratum etc.) dcliquisti. Amen». Esta
forma deve repetir-se a cada uma das uncções. Entre os Gregos é : • Pater sancte, animarum et corporum medice, sana servum tuum hunc ab illâ
quae detinet illum, corporis et animae infirmitate n.
i3. 2.º A forma dcprecatoria deve ser, segundo o Rit Rom., e não simplesmente indicativa
ao menos de preceito: é porem ponto controver~
tido se isto é necessario para a validade :
(A) Negam-no alguns com probabilidade, porque n'alguns antigos Rituacs a forma é indicativa·
.
mas nmguem
se atreverá a dizer que a adminis-'
tração d' este sa<..:ramento fôra iovalida durante muitos seculos ; logo !_
(8) Outros affirmam
. (8) em razão das palavras de S. Thiago que
diz : «E orem sobre elle. . . e a oração da fé salvará o enfermo» ;
1 ~- Thom. q. z9, a. 7-9: .Suare;, 1. e. sect. 3 ; Bellarm. 1.
e . ; Droum, q. 111 ; S. Be11ve, d1sp: IV; df! 111g11stinis, 1. e. ;

s.

Lehmk, n. J73; O Kane, 89?: e seg .
- Assim Alberto M., Durandus, Juenrn, Droum, e muitos
outros de que falia e parece approvar Bentr> XIV, De Synodo, 1.
VUI, e. 2, n. 2.

Alpho~nsus, í'.11 e scg.;

Theologia Dogmatica-Vol. 7.•
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_(•) Pela l!raxe de uma e outra Egrcja, Grega e
Latma, consignada nos Rituaes e nos Concilios.
A~ ~ormas indicativas que se objectam, conteem imphc1tamente a oração, sendo precedidas de orações t;
(C) accrescc a isto a ra\áo de co11ve11ie11cia. Porqua~to_, aqucllc que recebe o sacramento está já
destHmdo de forças, e precisa de ser alliviado com
orações; alem d'isto, este sacramento é ordenado
para obter, por modo de indulgencia, aquillo que
no sacramento da penitencia não poude obter-se
por modo_ de justiç~; mas aquillo que se pede por
modo de mdulgem:1a Jeve ser pedido por forma
deprecativa ; logo.
~i~almentc, C!:>tc sacramento é ordenado para
rest1tmr a &aude aos enfermos ; mas a saude, por
ser bem temporal, não deve ser pedida absolutamente, mas por modo dcprecativo; logo. (S. Th.
Suppl. q. 29. a. 8). Porem, é facil de conciliar uma
e ou~ra opinião, se se admittir que Christo não determmara a forma d'este sacramento em especie
mas deixara este poder á Egrcja. ~a praxe dev~
empregar-se a forma dcprccatoria como está prescripta no Ritual.
r 4. As palavras, que commummente se requerem como esscnciacs são : per istam zmctionem indulgeat tibi Domi11us quidquid deliquistz: com a pai? vra que exprime o sentido. E' ponto controvertido se tambem se requer para a validade a menção d.e qualquer sentido ; esta porem requer-se sob
preceito grave. A palavra saneiam, apesar de não
1

Comtu_do, a este respeito, di1 j1Hliciosamente Bento XIV

1. e. =. nAt nesc~mus quo pacto possit derrecatio inveniri in alii~
form.1s, _ex pl_urimis antiquis. Ricualibus a Menanio et Martene producns, m qu1bus solum adhtbetur vcrhum u11go absque alio addita!Ilento e quo deprççatio collisi aut fingi queat»,

ser essencial, não pode omittir-se sem peccado venial.

Art. Ili. Dos effeitos da ExtremaUncção 1
i 5. São tres os effeitos d'este sacramento: 1.º
Graça confortante da alma contra as difficuldades
urgentes em artigo de morte ; 2. º Remissão da culpa e da pena; 3 . º Saude do corpo, se fôr conveniente á alma. E, na verdade, ha questão entre os
theologos sobre qual d'estcs etfeitos seja o primaria. Segundo Scolo, ·o prima rio é a remissão dos
peccados veniaes ; segundo Bellarmino, a remissão não só dos veniaes mas tambem dos mortaes,
que per accidens não foram ante.i perdoados ; finalmente, segundo S. Thoma\, e a opinião mais
commum, o etfcito primario e a graça confortante e corroborante da alma contra o torpôr e as centaçóes que urgem especialmente em artigo de morte.

I. Da graça oonf·::>rtante

Exislencia . O e.tfeito primario da Extrema- Uncção é a graça que conforta a alma contra as dijficuldades occorrentes em artigo de morte.
E' certo que a graça confortante é um dos effeitos da Extrema-Uncçáo, e é mais provavel que el·
la é o seu effeito primaria.
(8) Escript. S. Thiago descrevendo os etfeitos
do sacramento diz: <<E o Senhor o alliviará» ; isto é, o despertará e o confortará; mas por aquellas palavras se designa a graça confortativa ; por16

.

1 •"

t S. Thom. q. 3o; S11arer, d isp. XLI; Bellarm. e. 8; Dro11in,
q. VI; S. Beuve, disp . V; de Augustinis. a. 5: Sclm1it'{, ob. cit ,
p. 61 e seg. Çatech. Trident , p. 11 , ~e E. Unct. n. z8,
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quanto, segundo Estio (n'cste logar), "com a mesma palavra se significa a libertação do torpôr, da
tristeza e da ancicdadc, sob a qual os enfermos estão, a maior parte das vezes, opprimidos quando
a morte se aproxima, de maneira que. não podem
facilmente elevar a mente ás coisas divinas» 1.
()) 7 radie.: "Porem, o ctfeito d' este sacramento, diz o .Florentino, é a cura da mente, e quanto
fôr conveniente, a do mesmo corpo» 2; mas a cura
da mente não pode effcl tuar-sc senão pela graça
primariamente confortante; logo.
(C) Ra\. Theol. O ctfcito primaria d'este sacramento deve ser tornado do fim para que foi instituído ; mas a Extrema-{: m\·ão, segundo o Trident., foi instituída como medicamento espiritual
contra a debilidade da alma cm artigo de morte;
Jogo, o etfeito primaria é a graça que corrobora a
fraqueza da alma, e não a remissão do peccado,
e tanto mais que foi instituído dircctarncnte um ·
outro sacramento contra o pcccadu; porem, o medicamento suppõc a vida espiritual já existente, e
nem per se a confere (S. 7110111. q. 3o, a. r.)
17. :J. º A natureza d'esta graça confortante
consiste no augmcnto da gra1,·a sanctificante, por
modo de allivio, com direito ás graças actuaes especialmente ncccssarias cm artigo de morte ; porquanto,
·
(1) corrobora a cspcra11ça; porque então o demonio exforça-sc por pcrturhar o enfermo atfastando-Jhe da mente a confümça na divina misericordia, chamando-lhe á memoria os peccados pasEâ voce significatur lihcratio a torpore, rnoerore, et anm111 ti: vi.:imi gravaniur, sic ut mentem ad divina non facllc queanc attollo:rc.
!
Effectus vero hujus saaamcnti,ait Fiore11tinum, est mentis SiJn;itio1 et ín ciuan1um cxpcl1it, ipsius ctiam corporis.
1

:x.ietate; g_u~ plerumqu~ a cgroci

sados, incutindo-lhe 0 temor do divino juizo.e~c ·;
sacramento da Extrema-Uncçao alhv1a e
porem, O
d'
71 'd
conforta a alma do enfermo, como 1z º. :r '
despertando n'clle gran?e co11.fianç~~~ª tmsencordia. E' porisso qnc a ['...xtrcrl"!a-Urn..:1rao se chama
sacramento de esperança, assim como o sacr~men
to do Baptismo se chama sacramento de fe, e o
da Eucharistia sacra~cnto d~ an:ior ·
1
• '. D ·si1~rta üle.!!na e püc1enc111, pela qual o en\•I
<..: .
,,
•
• •
•
ferm~ pode soffrer com n:a1s alhv10 os mcommodos e trabalhos da c:nkrm1dadc; porquanto, lev~n
tada a esperança~ lembra-se que as pe~nas da v1~a
presente, não sã.o nad,a ~m com_raraçao da gloria
uc pouco depois sera n cllc re .. clada ·
..,
q (C) Dá força e j(>rl_a_lcz..a contra as tentaçoes do
dcmonio que sc.fo mais graves; o que tambem ;e
declara 1 mesma uncçã.o ; pois é com a uncçao
que os luctadorcs e gladiadores se costumam preparar para a pugna.

;ª

n. Da remissão do peccado
1 g. 1 • º Remissão da culpa. O etfeito secundario da Extrema-V ncçúo e a ~emissão dos peccados que restam e da ycn__a devida ao pcccado · _
(A) A Extrema- Vncçao perdoa os peccados mor

taes que restam e 11ão poden! ser ~~rdoados pelo sacramento da Pe11ite11c1a, e aiem d zsso os peccados
veniaes.
Quanto aos J'eniaes é certo, quanto aos mortaes
.
é admittido com111wnmente.
(8) Consta das palavras de S. Th1ago: a Se es·
tiver em peccados, ser-lhe-hão perdoados»· Por·
quanto, estas palavras por serem ~eracs, devem
entender-se não só do peccado vemal, mas tam•

http://www.obrascatolicas.com

bA

DA EXTRFMA ·UNCÇ.~O

bem do mortnl, e tanto mais que se se tractara sómente dos veniacs, seria inteiramente inutil dizer
hypotheticamen te : Se csti ver em peccados 11 ;
pois, segundo o attcsta o mesmo S. Thiago (III,
2), todos pcccam venialmcnte: «Todos offendemos a Deus cm muitas coisas,,.
(a) Do Tridenl. q uc diz : •Apaga os delictos
no caso de haver alguns a expiar». E segundo as
proprias palavras da formn: «Indulgeat Domi1111s • •• etc. quidquid deliquisti». Pois temo .~ aqui
o mesmo argumento.
(8) Todavia, este cffcito 11ão se produz primariamente, nem somente per accidens) mas por um
certo modo medio, n saber, por intenção secundaria. E' opinião mais provavcl.
(1) Não pril:nariamente; porque um tal effeito
é condicionado: e Se estiver cm pcccados » •; mac;
o effeito primario não é condicionado, mas produzido por um modo absoluto, com tanto que não
haja obice.
Por outro lado a Extrema-Uncção é um sacramento de vivos, e porisso não perdôa primariamente os peccados mortacs, nem tambem perdôa
primariamente o peccado venial, porque o sacramento da Penitencia já foi instituído para este fim,
e basta absolutamente.
Alem d'isto, se primariamente perdoasse os pcccados veniaes, deveria ministrar-se a todos tanto
aos enfermos como aos sãos.
(D) Nem ((per accidens » mas por intenção secundaria; porquanto, o cffcito que se produz por
força da instituição e da mesma fórma, não é sómente effeito per accidens; mas é d' esta natureza
o effeito de que se tracta, cm vistá do que acima
(f

1

Si

in peccatis sit.

F.XTRDIA - UNC ÇÃO

fica dito, logo'· Para a remissão dos mortaes requer-se comtudo a attrição; para a dos veniaes requer-se a mesma disposição, segundo alguns, posto que, segundo outros, basta que não. haja complacencia no pcccado venial, com desejo de receber o effeito do sacramento.
1 9 . 2. º Remissão da pena.
A Extrema- Uncção lambem remille a pena temporal devida ao peccado, não Ioda, mas segundo o
8rau de disposição que existe 110 sujeito.
(A) Porqmrnto, este sacramento é cham~do ~e·
]o Trident.: uconsummativo não só da Pemtencm,
mas tambem de toda a vida eh ris tá» j; e porisso
mesmo nos disoõc immediatamente para entrar na
gloria; mas a pena temporal nos retardaria a en•
trada na gloria; logo.
(B) Alem d'isto, segundo o mesmo Cone. a
Extrema-Uncção apaga as relíquias do peccado.
Mas: entre as relíquias do peccado não deve so•
mente considerar-se a debilidade da alma prove·
niente do pcccado, mas tambcm a pena temporal
devida ao pcccado, que impede o homem de ir
possuir & bemaventurança; logo 3.

III. Da saude do corpo
20.

1 .º

Um outro effeito secundario da E.xlre·

S. Thom. , Supp. q. 3o 1 a. 1.
.
.
Consummativum non solum prenitentiae, sed tottus vitae chrisuanae.
..
J Sob o nome de rcl1quios entendem-se : (a) .ª deb1hdad.e
espiritual que promana do peccado 1 e. este é o sentido que pr1rneiramente foi fixado pelos escholasttcos a esta palavra ; (h) os
habitos depravados deixad~s peJo peccado : ~ff!~rnam_alguns que
são tirados pela Extrema-l.tncçao, contra a opmtao mais commum
que segue que sómente se diminuem pelas graças. actuaes conferidas n'este sacramento; (e) a pena temporal devida aos pecca·
dos; (d) até sei;undo alguns, tombem os pecc.ados graves, que por•
ventura ficnrnm nn alma, e os peccatlos veniaes,
·
t

i
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ma- Uncçáo é a saude do corpo se assfrn fôr conveniente á alma.
(A) Escript.
Porquanto, as palavras de S. Tlziago •a oração da fé salvará o enfermo,, t em razão da sua
generalidade, podem entender-se e de facto são
entendidas pelos P<ldres, não sQ. da salvação da alma, mas tambem da saude do corpo.
(B} Ti·adic. do Florentino:
effeiro d' este
sacramento é a cura da alma, e, quanto convem,
tambem do corpo» i_ Ensina o mesmo Trident. :
«Consegue-se algumas vezes a saude do corpo,
quando convem á salvação da alman J (l e. cap.
2).
:l I . 2 .º (A) Comtudo, o effeito é condicional,
corria expressamente se ensina nos referidos textos. E com razão; pois o sabio que opéra, não intenta o effeito secundario, senão segundo convem
ao principal ; mas a saude do corpo nem sempre
é util á salvação da alma; mas pelo~contrario n'algumas circurnstancias é preciso que se sáia d'este
mundo, para que a malícia não engane o seu entendimento; comtudo, a saude do corpo é somente dada condicionadamcnte, isto é, no caso de convir á salvação da alma. (S. Thomar._, Sup. q. 3o,

"º

a. 2).
(8) Alem d'isto, este sacramento não dá a saude d'um modo miraculoso, mas aspirando somente as causas naturacs, e sustentando as forças do
enfermo para melhor vencer a difficuldade. Para
se produzir um tal etfeito é necessario que a ExOratio fidei salvabit infirmum .
Efleclus hujus sacramenti est mentis sanatio, et in quantum expedit, etiam corporis.
_
J
San~tatem corporis interdum, ubi saluti animae expedit·
nt 1 conseciu1tur.
t

2

trema-Uncção seja ministrada em tempo opportuno, e que não se espere até ao ponto d: desapparecer toda a esperança de cura; e a razao porque,
de facto, tão pouco são os curados por este sacramento é porque a ma_ior parte. o r~cebcm somente quando se acham 111 extrem1s. 1 ambe~ succede algumas vezes que os enfermos experimentam
algum allivio da recepção .do sac~amento, como
muito bem o sabem os med1cos, ate mesmo os hereticos.
Art. IV. Da ministro da ExtremaUncção 1

Exporemos tres coisas a respeito do ministro da Extrema-Uncção; r.º. Que,m é el_le_; 2.º
Quae~ são os seus devere~ quanto ~ adm1mstração d' este ~acrament?;. ~- Quaes sao os. ~eus deveres relativamente a v1s1ta dos enfermos.
22 .

~ual
2 3.

é elle?

171ese: Só o sacerdote é lf/ínisfro da ê:r-

fre111a-ll11cçtJo.

E' de fé, segundo o Trident. que abaixo cita-

remos.

(A) Escript . .

s. í hiago diz

expressamente: u/nducat preshyteros Ecclesiac ,, .
. Mas esta palavra deve entender-se não dos
mais velhos como dizem alguns Protestantes, mas
dos sacerdotes verdadeiros e propriamente ditos;
porquanto
t
s. Thoma;, Sup . q. 31 ~ Suarer,di_sp . XLIII; Bef/arm~·
nus, e . 9 ; Drouin, q. IV, e. 2 ; S. Beuve, d1sr . VI ; de August1nis, a. 4 ; S . Alplionsus, 1. VI, .1 . 722 e seg.; Lehmk, n . 575 j
Q. Kane1 n . ~}02 e seg .
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(8) .ªP~~ar da palavra prcsbytero (do grego
1
>i.w ~•;) s1g01t1car etymologicamente mais velho, comtud? no N. Testamento toma-se, de facto, para
designar aquelles que eram assignalados com o
caracter
sacerdotal, e presidiam ás Egrejas particu1
Jares , e n'estc togar não ha equivoco nenhum por
causa do accrcsccntamcnto da palavra ecclesi~
''Presbrter~s eccfesta>», isto é que tem a cura d'aquelJa egre1a (d. 1ract. da Ordem, n.º 5-8); ·
())o mesmo se vê do texto, pois se. manda que
os prcsbyteros orem sobre o enfermo o unjam em
n ºTJ?e do Senhor, e por ellc perdoem o~ peccados, se
os tiver; mas só os sacerdotes tecm o poder de perdoar os peccados ; logo ;
(a) Por outro ~ado, a antiguidade sempre-assim
o entendeu. ~orisso definiu o Trident. (can. 4):
"Se algu~m disser que os presbyteros da Egreja,
q~e S. Th1ago exhorta a que sejam chamados ... não
sao. os sacerdotes ordenados pelo Bispo, mas os
mais velhos na edade, seja anathema» 2 •
(8) Razão Theol.
_ A Extrema-e ncção é como que a consumma~ao _do sacramento da Penitencia que apaga as rehqu~as do peccado, mas somente os sacerdotes são
rnrnistros da Penitencia; logo.
2
4 · 2 · º.
Extrema- Uncção pode ser validamente admzmstrada quer por um quer por muitos
sacerdotes.
(A) Por um.
. -Por quanto, não obstante' dizer S. Thiago:
«tnducat p~eshyteros•i, esta expressão pode entender-se só d um sacerdote, como se vê do exemplo
; A_ct. _x1y, 2~; XV, 21 ; I Tim. v, i7-19.
.

1

S1 quis d1xer1t p;esbyteros ecclesiae quos B8 Jacobus d
ducendos .. . horintur, non esse sacerdotes b E ·
d' a ·
sed aetate seniore~, A. s.
ª p1scopo or inatos

1

395

de Christo que falia para os leprosos assim: e< Ide,
mostrac-vos aos sacerdotes 1 ; porque segundo a
lei mosayca era sufficiente que se mostrasse a um
sacerdote 2 .
•
E assim, no uso commum se diz: «recorrei aos
sacerdotes para a remissão dos pec~ado~, aos me:
dicas para curar as enfermidades)) 3, isto e, recorrei
a alguns dos sacerdotes ou medicas. Por out~o lado. consta da praxe da Egreja Romana e do Ritual.
, (0) Por mu•'tfü junclamente, com t_anto que cada um profira, ungindo algum sentido, a forma
correspondente a este sent~do. Consta da praxe da
Egreja grega, que usa do dito modo, sem nunca ter
sido reprovndo.
(C) Comtudo, na Egreja Romana, a ExtremaUncção deve ser ministrada por um e o mesmo
ministro, e sub {;;ravi. Exceptua-se, comtudo, o caso de necessidade, se se prevessc que o enfermo
morreria, antes que um só sacerdote completasse
todas as uncçóes.
Do mesmo modo, se o sacerdote morresse ou
cahisse em deliquio depois de começar as uncções,
poderia um outro, valida e licitamente, complet~r
a administração do sacramento, com tanto que nao
houvesse o intervallo de cerca de um quarto de
hora; se porem tivera pa~ssado o quarto de hora,
deviam repetir-se as uncçoes, afim de que, em r~
zão da interrupção, não faltasse porventura a unidade moral que se requer. n'est: sa~r~mento.
~
2 5, 3.º Para a admimstraçao hc1ta, _ m.as. n~o
valida d'este sacramento, requer-se a .1unsd1cçao

--.-~,:~stenJite

vos sacerdotibus. Luc . XVII, 14.
Levit. XIV, t2.
. .
d
1 Ad sacerdotes rccurrite pro rem1ss1one peccatorum, a
medicos pro mor bis curandis.
?
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provavel, a attrição manifestada de um modo sen-

ordinaria ou dc!egada; pois pertence ao proprio
pastor apascentar as suas ovelhas. Porisso
(8) peccaria gravemente o sacerdote, que, sem
o consentimento, ao menos presumido, do Pastor,
ministrasse a Extrcma-Uncçfto. E até os Regulares (isto é os H. cligiosos propriamente dictos que
fizeram votos solemncs) se porvcntur<;i a administrassem, incorreriam cm excommunhão simplesmente reservada ao Pontifi(e.
Todavia, não se incorre n'csta excornmunhão
senão nos logarcs onde ha verdadeiras parochias
e verdadeiros parod10s, e pori-;so núo se incorre
nos Estados-Unidos da America do Norte;
(b) Em caso de necessidade, sempre se presume
o consentimento, porque n'estc caso o parocho não
seria racionalmente violentado.
1

II. Dos officios do ministro

26.

1.

0

Quanto ao proprio sacramento .

(A) Os Pastores ou outros que teem cura de almas, são obrigados por offo.:io, sub gravi, a ministrar a Extrcma-llncção aos snbditos perigosamente enfermos, e que a pedem, a não serem excusados por causa grave; e até mesmo se a procrastinassem, com perigo grave do enfermo, peccam
gravemente. Vê-se do que fica dicto no Trai. dos
sacramentos em geral (n. 104).
(8) Tambem são obrigados, segundo S . Ligorio (n. 729), ainda com perigo da propria vida, a
ministrar este sacramento ao enfermo que está em
peccado mortal e privado do uso dos sentidos;
porque n'este caso a absolvição que se deu fica
duvidosa, pois se requer, para "a validade do sacramento da Penitencia, segundo a opinião mais

sivel.
E' portanto, o pastor obrigado a prov~r a salvacão d'csle enfermo por outro modo m~1s seguro,' isto é, ministrando a. ~xt~erna~Uncçao, para
cuja validade basta a attnçao mtcnor.
alguns thcologos que o PasC omtudo , ne.,.am
o
d .d
tor seja a isto obrigado com peri~o e
a, por. que a esperança ele snlvar o prox1mo, neste caso,
não é certa, sendo incerto se o moribundo está atA

;1

trito '.

(C) Os sa~erdot_cs, que não teer_n cura de .almas,
são, subgrav1, obrigados por candad:, á falta d_o
parocho, a ministrar a Extrcma-Uncçao ao moribundo que verosimilmc~te está em peccad~ gra;ve,
nem pode fazer a confissao, porque a r~cepçao d este sacramento é moralmente nccessana para a salvacão do moribundo.
· 27 . 2 . Quanto ás ce1·imo11ias.
.
.
(a) Omittir tqdas. as orações_ prcscnptas no Ri0

tual antes ou depois das uncçoes, sena peccado
mo;tal, fóra do caso de necessidade, porque é materia grave.
O mesmo deve dizer-se, regularmente foliando,
do acto de ministrar sem vestes sagradas, is~o é,
sem sobrepcliz e estola . Comtudo, se o cammh?
fôra longo e ditfü.:il, e o sacerdo_te devesse caminhar a pé, sem algum companhcir~, pode ser escusado da obrigação de levar c_oms1go a veste. talar, nos paizcs onde não é habitualmente trazida,
e usar somente de estola.
(C) E' peccado. ~enial rnini~trar o sa(:rament~
sem luz ou sem m1111stro; todavrn~ a causa iusta excusa.
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Nunca deve servir para o officio de mm1stro
uma mulher, e no caso de faltar o ministro, o proprio sacerdote responda ás orações.

III.

Da~vis!ta

dos enfermos •

28. 1 .º Obrigação. Os parochos e outros que
teem cura de almas, são obrigados, sub gravi, a visitar os doentes que estão perigosamente enfermos,
ainda mesmo depois da ndministração dos sacramentos, e a confortar os agonisantes, se commodamente o poderem fazer. Consta do Rit. Rom.,
onde falia da visita dos enfermos, e a razão é por
que a eterna salvação das almas depende do modo porque os enfermos supéram as ultimas difficuldades e tentações .
E na verdade, o Pastor pode auxiliai-os maximamente, quer pelos seus conselhos quer pelas suas
orações, quer dando-lhes a ultima absolvição. (Cf.
C. Baltim. II, n. 1 16).
29. 2.º O modo de visitar os ~nfermos . é descripto pelo Ril. Rom.
(1) O parocho não esperará que o chamem,
mas se apresentará espontaneamente, logo que ti' er conhecimento de que um dos seus freguezes
se acha enfermo, e cxhortará os seus parochianos
para que o chamem, logo que algum se achar enfermo.
(•) Visitarão o enfermo não por uma vez só, mas
por mais vezes, segundo o julgar conveniente, principalmente os pobres, e segundo as suas posses lhe
fornecerá esmolas.
(C) Porem visitando os enfermos, guardará mo1
S . Alphonsus, Pra xi s Confcss ., ca r. ult . Brevis praxis assistendi infirmis; Capelnu11111, Medic . pnstoralis, p. 210 e seg . i
Konin{fs, 1509-15J~; W . Stm1g, Pastoral Theolosy, ~ 37 .

399

·destia, honestidade e gravidade, para que não só
se affastem os perigos, mas até mesmo as suspeitas t.
(d) Proponí. os sacramentos com prudencia e
caridade, admoestará cuidadosamente os enfermos, de que a Extrema- U ncção, em vez de ser
agouro da morte, pode contribuir muito para a
cura temporal.
(C) Deve estar prompto a exhortar os enfermos
á pacicncia, principalmente pelo exemplo de Christo e dos Santos, e fortifical-os-ha contra as tentações que n'aqucllas occasióes .p erseguem mais do
que nunca os moribundos.

Art.

v.

Do sujeito da Extrema-U.noçAo'

.Fallaremos 1 .º das condiç6es requeridas para
este sacramento; 2.º da necessidade de o receber;
3. 0 da sua rei1eração.

I. Das condições requeridas
3o. 2. 0 Para a validade requerem-se tres condições que o ungendo seja baptisado, adulto e esteja
perigosamente enfermo.
(A) Baplisado: pois segundo o que fica dito, o
1 ~ 1E i;rotos visitans, c;i, quâ sacerdotes Dei decet, honestate et gravitate se habcat, praesertim .:um fcminis, iis praecipue
qure canonicam reta tem nccJum attigcrunt; infirmre se . cubicuJum, nisi ilia pracmonita, non ingrcdiatur; sine ncccssirntc non sit
solus cum so!à, et, dum eam consolatur eivf·! commiscrationem
testatur, abscineat ab omni scrmonc, vel eqam verbo, quod ab
alii~ a~diri noll.et .. Honcst~s t~men et ll~avi.tas, pr~cipue in. primâ
visttauone, carttau, urbamtatl et affab1htat1 ::hrtstlanae con1unctre
esse debent ut saccrdos animum infirmi lucretur, facilioremque ad
eum accessum habcat11 . (Rit . Roman . )
?
S . Thom. Sup . 'I . 32-33, Suare;, disp. XLII; Drouin. q.
V; S . Beuve, diss . VII: de A111rustillls, a . 6 : S . Alphonsus, i12721, ih e seg . ; Lehmk, n . 575 e ses .; Ko11ings, 15oí e se8·i

O'Kane, n. 8S9 e ses .
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baptismo é a porta de todos os sacramentos. Pode
mini~trar-se ao adulto immediatame.ote depois do
Bapttsrno; porquanto, posto que o Baptismo não só
apague a culpa mas tambem a pena, deixa comtudc n'alma uma certa fraqueza, contra a qual é ordenada a Extrema-li ncçáo.
(8) Adulto, ou que attingiu o uso de razão;
porquanto este sacramento é ordenado a confortar a alma contra as ultimas tentaç6es de Satanaz,
e a apagar as relíquias do pcccado; mas os meninos e os que são perpet uamcnte dementes, que nunca attingiram o ·uso de razão, não precisam de ser
fortalecidos contra as tentações do demonio nt=>m
teem que se lhes limpar rcliquias algumas do peccado; logo
(a) Porisso, se se duvidar que teem uso de razão, os meninos podem ser ungidos sob condição:
v. gr. «se és capaz». Podem ser com certeza ungidos os que attingiram a cdadc de sete annos) ainda
mesmo que se não julguem capazes da Communhão; porquanto, requer-se menor conhecimento
para a Extrema-Uncção do que para a Eucharistia.
(8) Os que são perpetuamente dementes, não
podem ser ungidos, mas os dementes que teem intervallos lucidos, ou tiveram antes uso de razão,
podem ser ungidos com tanto que se acautelle toda a irreverencia para com este sacramento.
(C) Tambem podem e devem ungir-se os que
estão destituidos dos sentidos, com tanto que possa
presumir-se com vercsimilhança, que pediriam o
sacramento, se estive->scm senhores de si. E porisso todos aquelles que derem alguns signaes de
vida christã, ainda mesmo que não tenham cumprido o preceito paschal.

(C) O que está perigosamente enfermo;. porque
do texto de S. Thiago conclue-se manifestamente
que, só os enfermos podem ser ungidos; e o Florenl. decretou : «que este sacramento não pode ser
dado senão ao enfermo, cuja morte se teme» t.
Não pode, portanto ministrar-se este sacramemo senão em enfermidade grave, quer de sua
nature~a, quer em razão da condição especial dó
enfermo.
Todavia, não é necessario que o perigo da
morte seja immincnte ou certo, mas basta que seja sufficicntcmcnte rroximo e que prudentemente
assim se julgue. 2
Consta da resposta da S. C. P. F. 1801, onde
se diz que pode ungir-se o enfermo, que, labora
em enfermidade grave, que se prevê que hade
morrer d'entro de um anno, posto que possa ainda viver durante muitos mezes, porisso que o missionaria pode muito bem não achar-se em tempo
opportuno. (Collect. n . 1156).
(a) Porisso, não podem ungir-se os que estão
sãos, ainda mesmo que estejam cm perigo de_morte, como os condcmnados á morte, os que estao em
perigo na batalha, no mar; nem a mulhe_r que soffrc
as dôrcs communs do parto; o contrano rorcm se
soffrer dôrcs cxtraordinarias '~ perigosas.
(b) Tambem podem ungir-se os que estão envenenados, feridos, e tambcm os enfermos que teem de
sotfrer uma difficil operação cirurgica; e até tambcm os velhos decrcpitos, ainda mesmo que não
laborem n'alguma enfermidade especial, porque a
velhice é uma doença, e doença incuravel.
1 Hoc -;acramentum nisi infirmo, de cujus morte timetur,
da ri non debet .
·
2 Sobre os signaes da enfermidade grave e mortifera,lê C.2·
pelma1tn, ob. cit. p . 170 e seg .
Theologia Dosmatica-Vol. 7
~6
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(C) 11 Peccam gravissimamente os sacerdotes que
somente rcserva:-r. a administração do sacramento
da Extrema-Uncção acs enfermos, quando já não
ha espera~ça nenhuma de saude, e começam a carecer da vida e dos sentidosn 1 • Assim o Cathecis-

mo Romano.
A raz~o é porque então o enfermo priva-se do
fructo mais abundante d'cste sacramento, e das
graças que teria obtido para superar as ultimas difficuldades e talvez do beneficio da saude corporal,
ou tambcm da salvação eterna. (Ba//im. II, n. 306-

307).
(d) Não pode applicar-se áquclle que já está
c?m certeza morto, mas, segundo o attcstam os peritos modernos, pode, algucm ainda viver, apezar
de~arecerque exalou o ultimo alento da vida, pois
~ vida só gradualmente se affasta do corpo i; por
asso, na praxe, todas as vezes 4ue se julga prudent~mcnte que algucm ainda vive, apezar de extenor~ente parecer [que carece de vida, pode ser
ungido sob condição.
31. 2. 0 Para~a licitude.
(a~ Regularmente.; requer-se o estado de graça,
e ponsso mesmo, para o que estõ.l em estado de
peccado mortal;rcquer-sc, ou a contricçáo perfeita
. - com o sacramento da Penitencia. '
ou a attnçao
A razão é porque a Extrema-Uncção é um sacramento de vivos que augmcnta dircctamente a
graça sanctificante. Porisso, ªLJucllc que scientemente e por sua vontade recebesse este sacramento em peccado mortal, commcttcria gravissimo sa1
. Gravissim(pcccant sacerdotes yui illud tcmpus regroti
ungend.1 observarc solenr, cum jum omni spe salutis omissâ vica
et sens1hus carere ini:ipiat.
'
2
• Sobre . este ponto lê Ferrm1d, Lc momcnt de la mort,
Congres s<.:1ent1f. 18'}1 1 Sçjenccs mathém . ct nat 1 p. 1~7.

crilegio; porem, se alguem estivera de boa fé, seria
lambem justificado pela attrição, como acima se
disse.
(b) Requer-se alem d'isto sub levi, que o Viatico
seja recehido antes da Extrema-Uncção, podendo ser.
.
Quando o enfermo gosa actualmente do uso
de rasão, não pode licitamente ser ungido sem o
seu consentimento; mas quando está destituido
dos sentidos, pode ser ungido em todos os casos
em que pode ser absolvido. E até é mais seguro,
n'este caso, dar a U ncção, do que a absolvição,
porque para esta basta a attrição interior, ao passo que para a penitencia se requer, ao menos com
muita probabilidade, que a attrição seja manifestada por signaes sensiveis.
(C) Para se receberem fructos mais copiosos
d'este sacramento, são para desejar fé viva, esperança firme e conformidade perfeita com a divina
vontade.

II. Da necessidade
3 2 . 1 .º E' certo que este sacramento não é neccssario por necessidade de meio; porque o enfermo pode salvar-se sem a graça do allivio e da fortaleza produsida pela Extrema-Uncção.
3 3. 2.º Controverte-se, se e de necessidade de
precci to per se:
(8) A opinião mais commum nega-o, porque a
palavra «inducabi, que somente pode apresentarse para indicar o preceito, pode ser entendida, e
de facto o é, por muitos commentadores, de mero
conselho.
()) Comtudo 7 alsuns theolosos affirmam-nQ
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provavelmente, porque a palavra «i11ducat)), se ..
gundo elles, significa preceito; e por outro lado, o
enfermo, despresando a recepção d' este sacrament?, pecca gravemente contra a caridade para consigo mesmo .
34. 3.º Todos concedem que alguem pode ser
obrigado per accidens, sub gravi, ü ~cccpção da Extrema-Uncção, em razão de evitar o escandalo, o
despreso ou tambem se. achando-se em peccado
mortal, não podesse receber outro sacramento.
Porisso, na praxe, os fieis devem ser muito exhortados mas não strictamente obrigados, a receber este sacramento, como util para conseguirem
a salvação. E até mesmo podem peccar gravemente os sacerdotes, parentes ou domesticos, ou medicas, que não querem advertir o enfermo, que se
illude a si proprio, do perigo proximo de m9rte;
pois assim privam o enfermo d'cste meio utilissimo para a salvação.

(a) que a enfermidade seja diuturna_;
(b) que o enfermo tc:nha c~nval?c1do por algum tempo, v. gr., por um mez, isto ~' quando parece moralmente ter escapado ao pengo da morte;
(C) que, fi'nalrncntc, caia c~1 novo peri.go. Porem, na duvida se ha novo perigo, pode reiterar-se
o sacramento. (S . 171 . q. 33, ~ . 2).

rn. Da sua reiteraçã::i
35. Pode reiterar-se a Extrcma-Uncç<'io: 1.ºem

nova e diversa enfermidade perigosa; pois a medicfoa deve repetir-se tantas vezes quantas se repete a enfermidade; mas a Extrema-Uncção foi instituida por modo de medicina espiritual; logo
2.º Em novo e diverso perigo da mesma doença, se ella for prolongada. Pois assim o declara
o Ritual: ((Não deve repetir-se na mesma enfermidade, se não fôr diuturna, como quando o enfermo convalccer e novamente cahir cm perigo de
morte» 1; mas para isto requerem-se tres coisas:
t
ln eâdem~infirmitate iterari non dchet nisi dimurna sit, ut
çu111 intlrmqs convaluerit 1 et itcrum in pcri .:: ulo mortis inciderit._
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euctoras aconsonar
Os antigos Padres só:de passagem disputaram do
sacramento da Ordem, e entre estes S. Çregorio /faz.,
Orat. II et IX ; S. Çregorlo }'fys., Orat. in diem Luminum ~ S. jnnocenclo j, Ep. li et Ili. Ao Seculo V.
pode attribuir-se o Livro da Ecclesiasticâ Hierarchiâ,
divulgado sob o nome de ,blonislo fireopagifa. Sec.
IX, j(incmaro, De officiis Episcoporum ; 1fab. }dauro. Se é licito aos chorebispos ordenar prcsbyteros e
diaconos com consentimênto do seu bispo.
Entre os Theologos: S. 'Chomas fi'f·· Supple., q. 34-40, e outros theologos que escreveram sobre os sacramentos ; })hlllberfo J!larchlni, Barnabita, De sacramento Ordrnis et sacnf. Missa-, Lugduni,
1638; fi. }Jerna/, S. J., De Sacramentis in genere
et de Euchar. et Ordinc in particulari, Lugduni, 1651;
:J>om Çravlna, O. P , Pro sacrosanto Ordinis sacram.
vindicire orthodoxae, Ncapoli, 1634; J. >'forino, Comment. historicus ac dogmaticus de sacris Ordinationibus, Paris. 1655; J(allier, de Sacris Electionibus, 1636
(ap. Migne, Thcol. Curs., t. XXIV); ..Ce8o fillafio,
De retate et interstitiis in collatione Ordinis etiam ap.
·Grrecos servandis, Romre, 1638; ôbernõorfer, De sacram. Ordinis, 17 5>9 ; J. })ons, S. J., Dissertatio historico-dogmatica de materiâ et formâ sacrre Ordinationis, Bononire, 1 775 ; }Jerioli, De sacram. Ordinis, Cashttp://www.obrascatolicas.com
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tclli, 1787; }'. Çasparr1: Tr. canonicus de sacrtt ordinatione, Paris, 1 X94.
Entre os Protestantes: Wordsworfh, The
C~ristian Mii:iistry, l~on~on , 1:->72; j)ickinsoq, Defence
of Presbvtenon ürd111at1on; (!IJ. J(oõge, Discussions in
Church Polity, New-York, 187:-l; A.·1-.wssold, Amt u. Gemem de, 1)-.:58; Ahre11s, Das Amt der Schlüsscl, 18(q.;
J.ichlc111be1xer, ob. cit . , t. XI, p. :)ned. 1kk1.

Decretos eCanones do Tridentino sobre osacramento da Ordem
(Sess. XXII[)
Cap. 1. Da instituição do sacerdocio
da lei nova

Do Decreto aos Brmenlos
O sextó sncramcnto é a On.km cuja matcria é aquillo
por cuja entrega se confere a Ordem ; ;1ssim o presbyterato se confere por meio do calix com o vinho e da patena com o pão. Porem, o Diaconado pela entrega do
livro dos Evangelhos. O Subdiaconado pela entrega
do calix vasio com a patena vasia sobreposta; e do mesmo modo a respeito das outra.s pela .dcsig1_1.ação das coisas pertencentes aos seus rrnmstcrtos. bs a forma do
saccrdocio: •Accipe potestatem ollerendi sacrificium in
Ecclesia pro vivis ct mortuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus san..:ti. » E o mesmo a respeito das formas das outras Ordens, como largamente se cont~m no
Pontifical Romano. O ministro ordinario d'este sacramento, é o Bispo. O effeito, o augmento da graça, para que qualquc;· seja ministro idoneo

o sacrificio e o sacerdocio de tal modo são unidos
por determinação d~ De;is, que ~m e outro se encontram cm todas as leis. Como pois no novo Testamento a Egrcp.1 catholica recebeu por in~ti~uiçáo do Senhor
o santo e visível sacrificio da Euch:mstw, devemos ta mbern confessar auc n'ella ha um novo visível e exterior
sacerdocio cm <.)qual o antigo se transferiu. Este. sacerdocio como mostram as s:1gradas letras, e ensmou
sempre ~ tradição da Egreja catholica, foi instituído por
nosso Salvador, o qual deu aos apostolas e seus successores no sacerdocio, o poder de consagrar, de otferecer e ministrar o seu corpo e seu sangue, e tambem
de rcmitt r e reter os peccados.
Cap. li. Das sete Ordens
Como pois o ministerio de um tão santo. sacerdocio
seja todo divino, para ellc se poder exercitar com a
maior veneração, congruente ~ que para bom regulamento da Egreja, tão sabia cm toda a s~a. conduct~,
houvessem muitas e diversas ordens de m1mstros, CUJO
officio fosse servir ao sacerdocio, e estes distribuídos
de modo que os que tivessem já sid_o assignalados co~1
. •-t tonsura clerical, subissem pelas Ordens menores as
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maiores. Porquanto, n<io só dos sacerdotes fazem clara
menção as sagradas letras, mas dos diacónos : declarando com palav~as . de grande consideração, o que na
sua ordenaçao prmc1palrnentc deve attender. E desde
o principio da Egre1a estiveram em uso as Ordens seguintes _e as funcções proprias de cada uma, a saber: a
de subd1acono, a de acolyto. a de exorcista, a de leitor
a de ?stiario,, posto que de differente grau, porque a d;
subdtacono . e posta pelos padres e santos concilios na
cla~se das Ordens maiorc!i, nos quaes se falla tambem
munas vezes das outras inferiores.

Cap. Ili. Oue • OPdem é verdadeiro
eaoramento
Sendo manifesto pelo testemunho da Escriptura
tradição apostolica e unanimc consenso dos Padres, qu;
P.ela sagrada _ordenação, que se executa com palavras e
s~gnaes exteriores, se confere a graça: ninguem deve duvidar que a Ordem seja verdadeira e propriamente um
dos sete .sacramentos da santa Egreja. O apostolo é
quc:m o d!z : «A~moe~lo,:,le a que. 1·es11ciles a graça que
esta em ti, pela 1mpos1çao das mmhas mãos. Pois Deus
nos não concedeu espi,.ito de frmo1·, mas dé 11i1·/ude, de
amor e sobriedade.,

Cap. IV. Da jeParchla ecolesiaetioa

e poder de OPdenar

~orquanto, no sacramento da Ordem, assim como no
Bapttsm~ e C?nfirma~ão, se imprime caracter que se não
pode extmgmr nem tirar, com razão ondemna o santo concilio a sentença d'aquelles que affirmam que os
sacerdotes do novo Testamento teem sómente poder temporario, e que depois de uma vez ordenados podem outra vez tornar a ser leigos, se não exercitarem o ministerio da paJa~ra de Deu_s .. E se alguem affinnar que todos os chr1staos sem drstmcção, são sacerdotes do novo Testamento,. ~u asseverar que todos são dotados de
egual poder espmtual, parece não fazer outra coisa senão c_onfundir ~ jerarchia ecclesiastica, que é como um
exercito bem lormado, .como se, contra a doutrina- de

S. Paulo, todos fossem apostoles, todos prophetas, todos evangelistas, todos pastores e todos doutor~s. Portanto, declara o santo concilio que, alem dos mais graus
ecclesiasticos, os bispos, que succeder<1m em l~gar do_s
apostolos, pertencem principalmente á orde.~ 1erarch1ca, e que elles foram estabelecidos pelo E.spmto Santo~
como diz o Apostolo, para governar a Egreia de Deus,
que elles são superiores aos presbytero~, _conferem o sacramento da Confirmação, e ordenam mm1stros da EgreJª e podem fazet outras muitas funcções que os outrus
d~ ordem inferior não podem exe~~cr.
~
Ensina mais o sacrosanto conc1ho, que na ordenaçao
dos bispos, sacerdotes e mais ordens, se não requer o
consentimento dt' povo, nem de qualquer pode~ e magistrado secular, de modo que, faltando elle, se1a nulla
a ordenacão, antes estabelece que todos aquelles due
chegarem' a exercer estes ministerios, s~ndo chama os
e instituídos só pelo povo, . poder e magistrado _secular,
não são ministros da Egre1a, mas devem ser tidos por
salteadores e ladrões que não entrai am pela po~t~. Isto é, em comrnu~_, o que pareceu ao santo conc1ho devia en~inar aos fieis <\cerca do sacramento da Ordem.
E o contrario a isto o determinou condemnar co~ canones expresso~ e determinados pelo modo seguinte,
para que todos, com o ~avor de Christo, valendo · s~ da
regra da fé, possam ~ac1lmentc .conhecer e conservar a
verdade da fé cathohca no meto das trevas de tantos
erros.
Ca11011 1. Se alguem disser, que _no novo Test~men
to não ha sacerdocio visivel e extenor, ou que ':1ªº ha
pr>der algum de consagrar e offer~c~r o verdadeiro cor·
po e sangue do Senhor, e de. r~mtt~1r e ret~r os peccados, mas somente um méro mm1ste,no de pregar o Eva~
gelho, ou que aque.lles que não pregam, totalmente nao
são sacerdotes : se1a excommungado.
Cano1z 2. Se al~uem disser, que alem do sac~rdo- ,
cio não ha na Egre1a catholica outras ordens maiores
e menores, pelas quaes, como por degraus, se chega
ao sacerdocio: seja excommungado.
Canon 3. Se alguem disse~, que a O~dem ou sagrada ordenação não _é verdadeiro e propr10 sacr,amenio instituido por Chrtsto Senhor nosso, ou que e uma
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fic5ão humann, excogitadn por sujeitos ignorantes das
c01sas ecclesiasticas, ou que somente é um certo rito
de eleger ministros Ja palavra d!.! Deus e dos sacramentos : seja excornmungado.
Ca11011 4. Se alguem disser, que pela sagrada ordenação se não dü o Espirito Santo, e que assim debalde
diz'!m os bispos: «Hecebcu o Espirita Santo• ou pot ella se não imprime caracter, ou que aquelle que chegou
ser sacerdote~ se pode outra vez fozcr leigo: seja excommungado.
Canon 5. Se alguem disser, que a 'sagrada uncção
de que a Egreja usa na ordenação, não só se não requer mas se deve desprezar, e é perniciosa, e do mesmo modo as mais cerimonias da Ordem: seja excom·
rnungado.
Canon 6. Se algucm disser, que na Egrcja catholica
não ha gerarchia ecclcsiastica estabelecida por ordem
de Deus, a qual se compõe de Bispos, Sacerdotes e Ministros : seja excommungado.
• Ca11011 7. Se alguem disser, que os bispos não são
superiores aos presbytcros, ou que não teem poder de
confirmar e ordenar, ou que as ordens que elles dão
sem consentimento do povo ou do poder secular, são
.nullas; ou que aguclles que n<io siio ordenados pelo
poder eccles1astico e canonico, mas veem de outra parte, são legitímos ministros da palavra de Deus e dos
sacramentos: seja excommungado.
Ca11011 R. Se alguem disser, que os bispos que são
eleitos por auctoridadc do romano pontifice não são legitimos e verdadeiros bispo~, mas fingimento humano:
seja excommungado.

Ex DBGHto ad ermenos
tum est Ordinis, cujus materia est. ill.ud, per
. Sextu.~ sacramenfertur Ordo; sicut presbyteratus tr~d1tur per
cu1us trad1t10!1em con
ane porrectionem . D1aconatus
calicis cum nno. et patenre cu:ati~~em Subdia.:onatu~ vero per
vero per li~r1 Evangchorum su erpo~ita traditionem; et simili- 01 patena vacua r
. .
. .
ca 11c1s ''ª~.ui icu
•
ad ministerta sua pertinentium ass1gn~t10ter de ah1s, per ~eru~ l"15 5 t· ., l\c.::ipe potestatem offerend1 sa~
nem. Forma sacerJ?tll ta .~ ·et. mortuts in nomine Patris, et
.fi ·
· E clcsn
vl\tS
' ·
·
c~1 .. c1um '':l . e
· ' •.pro Et
sic de aliorurn ordinum f?r.m1s 1 pr<?ut
fil11. et _Sptr~tus san1.tl '111 te continetur . Ordinarius mm~ster huJJ!S
m Ponufic_all Rom<_1n_o a
Effectus augrnentum graua:, ut quis
sacra menu est Ep1s1.opus ·
'
sit idoneus minister ·

- -------

Trldcntlnl OBGnta et canones de saGramento OrGtnts
( Scss. XX/II
Cap . 1. De

1
)

lnetltutlone Saoerdotll novee legle

Sacrificium et Sacerdotium .ita ~ei cr::~~\~~: fnº~~vn~tT~~~~~
ut utrurnque in ~mo~ l~f.I~ exsu_:~rficium visihile e" Dei iostitutio·
men!O san .:: tum Em; artsttne sa .. f teri etiam oportet in eâ novum
ne cath_o~i~a Ecclesm accc~~n~~d~'Íttm i~ quod vet~s translatum
esse v1s1b1le et externu~ • ''oc
nostro institutum
1-110 s'a!vatore
'
.m S acer d ouo,
. Po ·
est . H oe aurem ab. eo~1em om
ue successoribus
esse, atque A_postuhs, eorumdl offerendi et ministrandi corpus et
testatem traduam consecr.in ' cata didiittendi et retinendi, sa·
sangui~em eju s, neJ.: ºtººc~C~~~oli~ae Ecclesiae traditio sem per
crae lnterae osten un ,
docuit .
Refere •• discm•ÓCS do. r.Jros do Concilio de Trento so\lre estes canone&

cA Thd11cr, O~· .; it ., t. li ,
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Cap . 2. De septem Ordlnlbua
Cum autem divina res sit tam sancti Sa cerdotii ministerium
co~sentaneum !un, quo ~ignius, e~ majori cum \'eneratione exer~
~ert .rosset, ut_ ti:t E cc!es1a or?mat1ssimâ dispositione plures et di~.~rst es.sent m11?1st~<!rum O~d!nes, qui Sacerdotio ex officio deser~•rent~ lla distnbu1~1, ut, qm iam clericali tonsurâ insigniti essent
per. minores ad ma1o_res ascenderenr. Nam non sol um de Sacer~
d~ubus, sed et de l?•aconis_ sacra e literae apertam mentionem faciun~, _et. quae '!lax1me m 11lorum ordinatione attendenda sunt
f{ªd\t 5 stm1s ver.bis docent; et ah ipso Ecclcsiae initio sequentiurn'
\ 1'?um !1ºm.1!1a atque unil!sc~jusq.ue eorum propria ministería
Su dfia~om sc1l1cet, Acolyth1, l·-~orc1 s tae, l .cctores, et Ostiarii, id
usu uisse co~noscuntur, quamv1s. non pari gradu . Nam Subdia~onat.bs ad maior«;~ Ordm,es_a P<itnhus et sacris Conciliis refertur
m qu1 us et de al11s mfenonhus frequentissimc l~i.;imus .
'
Cap. 3. Ordlnem vere esse sacramentum
Çu!11 Scripturae te~timonio_, Apostolic:i traditione, et Patrum

una~1rn1 co~se_nsu per_s p1_cuum stt, per sacram onlinationem quae

verb1s, et sigm.'i e~teriorihus perficitur gratiam confcrri; du't>itare
nemo debet, ~rdmern esse _vere et _propri111n unurn ex septem
sanctae Eccles1 ~~ sacran:ien11s ;. m4u1t enim :\postolu s : •Admoneo te, ut resus~u~s grauam Dei, quac cst 1n te, per impositionern
madn~'.-lm .mearu'!l, º?º _enim dcdit nnh1s Deu-; ~ riritum timoris,
se vtrtuus, et dllect1onis, ct sobrictatis».
Cap. 4. De eccleslastica hlerarchla et ordlnatlone

Quonia~ vero in sacrai:nento 9rdinis, sicut et in Baptismo,
e.t Confir'."atlo~e, character 1mpr1m1t11r, qui nec· dclcri, nec aufern potest . m_~rito san cta S :(nodus d amnat eo rum sentenciam qu i
asserunt novi Testament1 Sacerdot es tcmporanam tantummodo
potestat_em h_aher_c, et .semel rite o rdin<Jtus, it<:nim laicos effici
posse, s~ v~rb1 Det m101sterium_n?!1 exerce:~nt. Quod si quis omnes Chnstt~n.os prom1scue nov1 1 esta menti Sacerdotes esse aut
o~mes pan mter se potest;ite spirituali pra<.!ditos allirmet. ~ihil
ahud facere v1detur, q_uam ecclcsiasticam hi~ rarchi:im, quáe est
ut c~stroru~ ac1es ord111ata, confunderc : pcnndc ac ~i contra B.
Pal!h doctrmam omnes Apostoli, omnc' Prophctac, omnes Evan~ehstae~ ?mnes Pastores, omncs sint Doe tores. Proinde sacrosan_cta ~)nod_u~ declarat, praeter ccteros ecdesiasticos i;:radus,
Ep1sc?pos, qm_1~ Apostol?rum Jo,:um successcrunt, ad hanc hierarch1cum Ordm,111~ p_r~CCtpue pertm cre ; •Ct pos 1tOS• sicut idem
Aposr?lus. a1t, "ª. ~p1r1tu sancro, re~cr~ 1-:,d cs.i;111 1• Dei ... : eosque
Presb) te~1~ superiores «;sse, a~ sacramcnt11m Confirmnttonis conrerre, m101st~os Eccles1ae or~mare, at4ue alia plera4ue reragere
•rso_s .rosse · quarum functtonum potestatcm rcliqui inferioris
Ordm1s nullam habent.
Docet insuper sacrosancta Synod_us, in ordinationc Episcoponim, Saçen:lotum 1 et ççterorum Ordmum, nec roruli, ::ec cujus-

.
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vis secularis potes ta tis, et magistratus consensu m, si ve vocationem,
sive auctoritatem ita requiri, ut sine eà irrita sit ordinatio : quin
potius decemit eos, qu1 tantummodo a populo, aut seculari potestate, ac magistratu \'Oca ti et instituti, ad haec ministeria exercenda ascendunt, et qui ea proprià temeritate sibi su!T!unt, om~es
non Ecclesiae ministros, sed fures et latrones, per osttum non ingressos, habendos esse.
Haec sunt, quae generatim sacrae Svnodo visum est Christi
fideles de sacramento Ordinis docere. His autem contraria, certis, et propriis canonibus in hunc, qui sequitur, modum damna~e
conscituit : ut omnes, adjuvante Christo, fidei regnlà utentes, m
tot errorum tenebris Catholiçc. m veritatem facilius agnoscere et
tenere possint.
Canon r . Si quis dixerit, non esse in novo Testamento Sacerdotium visihile, et externum, vel non esse potestatem aliquam
consecrandi, ct o{forcndi vcrum corpus et sanguinem Domini, et
peccata remittendi ct ret1nendi; sed officium tantum et nudum
ministerium pracdi.:andi Evangeliurr., vcl eos, qui non praedicant,
propsus non esse Sacerdote s ; A . S.
.
Canon 2. Si quis dixerit, praeter Sacerdotium, non esse m
Ecclesià catholicà a li os OrJines, et majores, et minores, per quos,
velut per gradus qumdam , in Sacerdotium tendatur; A . S.
Canon .1. Si quis dixer it, Ordinem, sive sacram Ordinationem
non esse vcre et proprie sacramentum, a Cnristo Do_mino insti_t~
tum, vel esse figmentum qu o ddam humanum excog1tatum a vins
rerum ecclesiasticarum imperitis, aut esse tantum ritum quemdam eligendi ministros verbi Dei, ei sacramentorum; A. S .
Canon 4. ~i quis dixerit, per sacram Ordinationem non dari
Spiritum sanctum, ac proinde frustrn Episcopos dicere: «Accipe
Spiritum sancturn»; aut per eam non imprimi characterem; vel
eum, qui Sacerdos sl!mel fuit, laicum rursus fieri posse ; A. S .
Ca11on 5 . Si quis dixerit, sacram Unctionem, quâ Ecclesia in
sanctà Ordinatione utitur, non tantum non requiri, sed coutem·
nendam, ct pern1ciosam esse ; similiter et alias Ordinis caeremonias; A. S .
Cm1011 fi . Si quis dixerit, in Ecclesi;I catholicà non esse hierarchiam divin:i ordinationc institutam, quae com;tat ex Episcopis, Preshyteris, et Mini stris: A. S .
Gmon ;- . Si quis d1xerit, Episcopos non esse Prcsbyreris superiores, vel non hahere potestatcm confirmandi, et or<linandi ;
vel eam, quam hahenr, illis esse cum Presbyteris communem; ve\
Ordincs ah ipsis collatos sine populi vcl pÕtcst<itis secularis consensu, aut vocatione, irritos esse, aut eos, qui ncc ;ib Ecclesiasticà potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legítimos esse \'Crbi et sacramcntorum ministros : A . S.
Ca11011 8 . Si quis dixcrit, Episcopos, qui auctoritate Romani
Pontificis assumuntur, non esse legítimos, et vcre Episcopos, seQ
tigmentum hum<mum: A . S .
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A d vertenciae~previas
1. Depois de termos fatiado dos sacramentos
que dizem respeito á sanctificação do individuo,
tractaremos agora das coisas :que dizem respeito
á communidade, a saber da Ordem e do Matrimonio.
(A) A Ordem, em geral, significa a disposição
das coisas superiorcs~e inferiores, que se coordenam de tal_ maneira entre si que uma se refere á
outra. Algumas vezes nrdem toma-se por grau ou
dignidade ou reunião d'homens que estão adornados d' esta: dignidade. Predica-se, portanto, optimamente esta palavra da hicrarchia sagrada que
consta de varias graus tendentes a um unico fim,
a saber, a sanctificaç5o das almas. A Ordem propriamente distingue-se da ordenação, como o effeito se distingue da causa ; porquanto, a ordenação é a causa da ordem, ou do rito pelo qual se
confere o poder de ordem e porisso mesmo é um
acto transeunte, emquanto que a ordem é um grau
ou dignidade que de si é permanente. Todavia, estas duas palavras tomam-se promiscuamente. E
assim quando se diz: a Ordem é um sacramento,
significa-se a ordenação.
.
(B) A Ordem, portanto, emquanto que quer dizer o mesmo que ordenação, e um sacramento da
.J..V. Lei pelo qual se dá um poder espiritual e se confere a graça para con.~agrar a Eucharistia, e exercer, segundo o rito, outros mwms ecclesiasticos•. N'estas palavras se indica que P"r este sacramento,
l
Sacramentum N. L . quo spirituafü tradit"- potestas et
confertur gratia ad conticiendam Eucharistiam, 11.liaq°"-ecclesias·
tica muoiçi ri te obeumla .
.

(a) não só ~e confere a Praça, mas lambem um
poder verdadcJramente act1vo ;
(b) que aquclla graça e P?der s~ c_onfere especialmente para consagr?r a E.ucharist1a ~ .
(C) porem, secundanamente, para ministrar os
outros sacramentos ou desempenhar, segundo o
rito munus sagrados. Omittindo as questões canon,icas que dizem respeito ás ordenações, faliaremos brevemente : 1 .º do sacramento da Ordem
em geral; 2.º de cada uma das ordens na sua especze.
Art. 1. Da Ordem em geral
2 .

Erros. Os Protestantes negam geralmente

a existencia da Ordem como sacramento, afóra os

Ritualistas .
(8) Os Quakeres não. admittem nenhu~ rito externo da ordenação, ensmando que, sem d1fferença
de sexo ou edade, qualquer, por impulso interior
do espírito, se constitue ministro ;
.
(b) Os Unitarios ?dmittem algum nto externo
que deve ser determinado por cada uma das egr~
jas, pelo qual não se consagra mas antes se designa o ministro ;
.
(C) Os Presbyterian~s e os Baptistas negam que
haja distincção entre Bispo~ e P~e~byteros, e seguem que os pres byter~s sao numstros. da palavra, que devem ser designados pelos fieis sob .certas condições, mas não são sacerdotes revestidos
de ~aracter especial;
.
(d) Os Anglicanos, finalmente, e os Jfethodrstas Episcopaes, confessam que a orden~çao só pode ser conferida validamente pelos Bispos, mas
Theologia Dogmatica-Vo!. 7·º
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negam que por clla se dá a graça 1• Estes erros,
refutai-os-hemos no decurso d'este Tractado.
I. Da distincçào dos clerigoe doe leigos'

3. These : ô estaao dos c/erigos a;sfingue-se do
~sfado

dos leigos por direito aivino.
E de f.é, segundo o 1hdcnl. (cap. 4) : <!E se
alguem affirmar que todos os christãos sem distincção, são sacerdotes do novo Testamento, ou ass~~erar que todos são dotados de egual poder espmtual, parece não fozcr outra coisa senão confundir a gcran:hi~ ecclcsiastica ... >> ; e acima ( can.
6): «Se alguem disser, que na Egreja catholica não
ha gerarchia ecclesiastica estabelecida por ordem
de I?e.us, a qua_I se compõe de bispos, Presbyteros
e n11mstros: scia excommungado». 3
4. 1 • 0 Pela Escrz'ptura. Já na edade patriarchal houveram alguns que desempenharam as funcções do sacerdocio, isto é, os primogenitol', como refere S. Jero11ymo; entre os proprios pagãos,
alg~ns fora1? escolhidos do resto da plebe para se
ded1c~rem. as sagradas funcções. Sob a lei mosayc.a, for designada pelo proprio Deus a tribu Levitl~a, a qual consagrada aos munus sagrados servisse para confeccionar os sacrificios, e ensi~ar a
1 , Para exposição mais lari~a d'estes;crros pode consultars
se J. Clar~e, Manual of E~itarian hclief, 4- ; p~o PresbyterianiHodge, S) .st. 1heol:, II, 46.b; .Ili. 68~)_; pro baptistis Hovey, Syst.
th_eor., 3o8, pr~ Ep1~copahams .Mort1mer,~Catholic Faíth and Practi ce,2vol. IJ, New-'lork, 1898, p. 79 e seg..
.
Hallier, Prole~om. e. 2-3 ; Petavius, de" Ec. H1er. !. 111 e
1-8; rour:neiy, q. 1 ; Hur~e~, n. 677 e seg.
' '
S1 quis o~~es chnstianos promiscue N. T. Sacerdotes es~· .aut .omnes pan .mter se potestate.spirituali praeditos affirmet
mhll ahud fa_cerev1detur_quam eccles1asticam hierarchíam ... con~
fundere; e.t mfra Jean. ~·). :_Si qt~is dixcrit in Ecclesià catholicâ
non e~se h~erarch1am J~\' IOa orJmat1onc instítutam, quae constat
Cl' Ep1scop1s, Presbyteris ct ministrís, A. S.

doutrina ao povo 1 • Tambcm consta do N. Tes.tamento, que os clerigos foram egualmente escolhi-.
dos por um modo especial, consagrados i:or· um.
rito especial e deputado~ para munu_s especiacs, .
5 . (A) Foram espec1almente _eleztos por .D~us;
porquanto Christo chamou a s1 os seus d1sc1pu".
los, a sabe'r, André e João, Pedro, Filippe, Nath.anael '! • e cm seguida, alguns para o munus esp~c1a\
de sa~tifü:ar os homens : "Vinde para mim e cu
3
vos farei pescadores de homem» ; pouco depois;
tendo passado a noite em oração : «chamou os
seus discípulos, e elegeu do'{e d'elles, que tambem
chamou Apostolas» '. Pori~so, na ultima Ceia, fal.:.
tando para os Apostolos, disse-lhes abertam~ntc :
«Não fostes vós que me escolhes~e, ma_s eu e que
vos escolhi a vós, e vos estabel'!Ct para irdes erroduzirdes fructo, e para que o vosso fructo permaneça» s. Alem d'isto, consta que todos os sacer.dotes successores dos discipulos e Apostolos, deviam
ser chamados pelo proprio Deus ;. porquanto, S ·
Paulo, depois de escrever os offic1os _dos sacerdotes, accrescenta estas palavras : 8 u Nmguem. toma
para si a honra, mas som:_ntc aquc\lc que e chamado po,. Deus como Aarao n •
(8) Consagrados por um l"ilo especial, porqfu~
a cites e somente a clles e aos seus successores, 01
dado ~ poder de consagrar com estas palavr.as :
LeJ1it. VIII-X Ili ; Num. 1, 4R-53 ; Ili, S-13.
Joa . 1, 3 5-50.
. .
· h ·
3 Venite post me, et faciam vos fien p1scatons 01m11um.
M, tt. \V, 19; Marc. 1, 16-20.
.
.
.
.
• 1 ~ Vocavit discípulos suos, et e/,,g11 duodewn ex 1ps1s quos
et Aposto/os nominavit. Luc. VI, 13; Matt. X, 2-4; Marc. Ili, 131

2

19· :. Non vos me c/egistis, S"d ego elegi }'os, et posui .vos t~t
eatis, et fructum affcratis, e.t f~u~tus vester manea!· Joa. XV, 1ti.
fi
Nec quisquam sum1t s1b1 honorem, sed qu1 vocatur a Dco
tanquam Aaron. Hcbr. V, 4·
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"Fazei isto cm minha memoria» 1 ; e depois foilhe dado o poder de rcmittir os pcccados ; porquanto, Christo soprou sobre cllcs e disse-lhes :
•Recebei o Espirita Santo, os peccados que perdoardes, serão perdoados» :i. Porisso, quando os
diaconos foram eleitos pela mesma plebe, não poderam exercer as suas funcções scnfto depois que
foram consagrados pelos Apostolas pela imposição das mãos 3 : «Aprescntarnm-nos diante dos
Apostolos, e orando, imposeram-llu:s as mãos>>.
E por outro lado, qne fôra esta a mesma praxe, quando os Bispos e os pn~sbyteros eram deputados para as sagradas ftmct:,·ócs, vcr-se-ha pelos
textos que se citarão na these seguinte.
7. (C) Deputados para funcções especiaes)· o que
consta dos textos já referidos, donde se vê gue aos
Apostolas fôra concedido o poder de consagrar a
Eucharistia, de perdoar peé:cados, e alem d'isso, dos
seguintes textos: a Olha e por vc'>s e por todo o rebanho, onde o Espirita Santo vos pc)z por Bispos para
regeraEgrejadeDeus>i~; «E' assim que os homens nos devem julgar como ministros de Christo e dispensadores dos my sterios de: Dc:11s" r. ; «Todo
o pontificc que é tomado de entre os homens, é
constituído pelos homens nas cois<ts que dizem
respeito ao culto de Deus, p<tra offerecer dons e
sacrificios »6 •
.1-foc facitc in mcam commcmorationcm . L11c. XXII, 19.
Accipite Spiritum S., quorum rcmiscr-itis pcccata, rcmittuntur eis. Joa. XX, n.
l
Hos statucrunt ante conspcctum Apostolonrm, ct or,111tes
impo.rner1111t eis 111'11ws. Act. VI, 1,.
4
AttenJitc vohis ct universo µr·cµi, in quo vos Spiritus S.
posuit Episcopo>, re,;áe Rcclesi.1111 lJei. Act. XX, ·lX .
5
Sic nos exiscimct homo ut mini.s tro.s Chri sti ct .fispensato1
2

res mysteriorum Dei. /Cor. IV,

1.

6 Ornnis pontifox ex hominihus assurnptu s, pro hominibus
constituitur in i1s quac sunt a<l Deum, ut otli:rat <lona et sacritiçia. Hebr . 1 V 1 1.
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D'ondc se collicre que a ordem clerical preside
aos lei o-os, e lhes dispensa os mysterios de Deus
pela p;égação e pela administr~çá? dos sacramentos, e por ellcs offerccem sacnfioos _; e por ~utro
lado, é consagraJa a Deus por um nto e~pec1al, e
é tambcm escolhida por Deus com um cmdado especial; Jogo, por direito divino distingue-se da ordem dos leigos.
8 2 º Tradicão.
(Â) Í">clos P~dres, v. _gr. S. Clemente, o qual já
no seculo primeiro, cnsmou que os Apo~tolos foram instituidos por Christo, que os Bispos e os
diaconos fornm instituídos pelos Apostolos, por
vontade de Deus: "Portanto, Christo por Deus e
os Apostolos por Christo. E a_ssim, 1·ecebid?s os
mandados, (os Apostolos) sah1ram ª?n~mc1an~o
0 advento do reino de Deus ... co11sl1truram B1spos e diaw11os d'aqudles_qu~ ~1aviam de crer»'. S.
Jgnacio J.\fart. que no pnnc1p1_0 do seculo li_ escreveu 0 seguinte 2: "Revcrcncc1em todos os ~zaconos
como mandado de Christo Deus, e o Bzspo, que
é finura do Padre, e os Presbyteros como concess5.or:> de Deus, como congregaç5o dos Apostolas;
•
3
sem elles não se chama [',gre1an ·
(8) Pela praxe da Egreja, a . qual nunca, .~:m
ainda quando mais se embra~cc~a a pcrsegmçao,
permittiu que aqudlcs que nao fossem sacerdotes,
~

1
(~hri-stus, i~itur a Deo ct Apostoli a Christo. lt~qu~ acceptis 11 w 11 d,1tis. (Aposto!i) cgressi sunt_annunc1antes regm De:/d·
ventum .. . çonstit11~·111!1! Ef.iscop~~s et d1.1co1zos eorum qu1 cre l!U·

ri erant. l·.p. a<l Cormt . '· n. 4~ ·
2
Ad Trallen:i., n. 3 .
· J
Ch ·
J
Cuncti rcvercantur diaconos. ut mandatum Dei esu
ris·
ti, et Episwp 11 m, qui est fi1:1ura l'ams, 'Presbyt~ro~ au~~m Eut fº~
cessum Dei, ct ut con1unct1onem Apos~olor~m. sme 1s .cc .~s1a
non vocatur. Para mais larga_ dedara~ao ~este . arg~men~o, \e de
Smedt, l'Orµ:inisacion dcs église> chrct ., Congrcs sc1ent . mcer11at,
L88~, 1 · li, J' ~'.li' ·
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exercessem os direitos e as funcçóc$ que eram proprias dos saccrdocio. Ora, tudo isto mostra exuberantemente, que cita estava persuadida que as
funcções do sacerdocio, não podiam ser exercidas
senão por aquelles que estavam consagrados por
. um rito especial.
9. 3. 0 Resolvem.se as dU/iculdades.
(A) Objectam os Jnnovadorcs que fôra dito a respeito de todos os christ;íos : a Vós gernçiío escolhida, sacerdociu 1·eal,. 1 . «Fez de nós um reino e sacerdotes para
Deus e para seu Pac• 2 •
Resp. As ditas pala\'ras sú podem entender-se do
sace1·dociu propname11te dilo; porquanto, os fieis n'este
texto são chamados 1·eis «regale sacerdott"t1m "; mas segundo a opinião de todos, são chamados reis somente
no sentido lato; logo, são tambcm sacerdotes impropriam~nte ~itos. E. isto mesmo se contlrm? pelo con.texlo,
pois acima se diz que offerecem sacr~/1cws espirztuaes,
isto é, sacrificios impropriamente ditos, isto é, um coracão contricto e humilhado, obras boas etc .
, Logo, não são sacerdotes no sentido proprio. Pelos
logm·es para/leios; porquanto, o povo isr;1ehtico chamase reino sacerdotal :i, mas com certeza no sentido lato,
pois é a todos bem notorio que fôra divinamente estabelecida a differença entre os levitas e o resto do povo.
10. (8) Tambem insistem com estas palavras de
Tertulia110: a A auctoridade da Egreja constituiu a differença entre a ordem e a pleble» 4 •
Porem, isto foi cscripto por Tertuliuno quando já
era montanista, para propagar a sua falsa opinião, a
saber, que não é licito aos leigos celebrar segundas nupcias, pelo facto de serem sacerdotes; porem, antes (de
praescript. e . rn), tinha gravissimamente reprehendido
1

li, 9·

2

1, 6.

Vos autem genus electum , regale .1.1cerdotiu111 . J Petr .
Fe..:it nos regnum et Sacerdotes Deo ct P:itri suo. Apoc.

3

Exod . XIX, ó .
Differentiam inter ordinem et pichem constituir
auctoritas. (De E:rhort. cast . e. 7).
4

Ecclesi~

herej.es, que não fazia'!1 cuidadosamente a distincção
entre leigos e sacerdotes .

bs

II. Da verdade do sacramento da ordem'
11. These: ..11 ordem ou orõenação, pela qual
são consagrados os ministros, ao m.enos a/gu'!s, J
um sacramento verõaõeiro e propr1amenfe dlfo.
E' de fé, segundo o Tride11t. (sess. XXIII, can.
3): «Se alguem disser, q~1e a Orde~ ou sagrada
ordenação, não é verdadeiro e propno sacra~ento
instituído por Christo Senhor nos~o? ou ~ue e uma
ficção humana, cxcogitada por su1c1tos ag_norantcs
das coisas ccclesiasticas, ou que somente e um certo rito de eleger ministros da palavra de Deus e
dos sacramentos: seja excommungado» 3 •
Dize-se, ao menos alguns, pois não consta que
todas as ordens tenham razão de sacramento, como abaixo se dcclararü.
1 2. 1.º Escript. <
<Não _q~1eiras despresar a ~ra ça que ha em ti e que te toa dada pela pr.opheca~ 4 ,
com a imposição das mãos do presbyteno; advirto-te que rcsuscitcs a gr~ça de ?cus q.ue está em
ti pela imposição das minhas niaos; pois o Senhor

Cfr. Hurter, G;~J, c1 Ha/lier, de sacris clect .. et ordinat .,
· 7.• 011Je Jar o
.. "·1m.:ntc ·se rc,;olvem estas e outra5
1~J
difficukhidcs.
.
11
e 1•
1 11 H! r, p . . , _scct. 2_, . • 1
2 s. Thom. Sup. q. li, a. :>; l-.1_
Drouin, De Sacr. ( >rJinis, q . 1; Hd/,,,-1m1111s , de Saa. Ord1_m_s, e·
/ ll · J1, '., 1 ,• J>t'ITone • n. t' e se"., .,· de A11gust1111s, a.
1-4; 7•011n11'~Y·.
1 · Hurter, n . (181 e scg .
.
.
. ,
'
J
s 1· q 111"s d1"xcrit Ordinem, s1ve sacram Ordmatton~m, _ no~t
· · dictum sa.:ramentum a Ch
·
D om1 no mst1·
esse verc et proprie
, nsto
tutum, vcl esse ligmcntum llu ? ddam humanu_m, aut esse tantum
ritum quemdam cligendi mm1 stro s vcrlll Dei et sacramentorum,
1

XXI"
.
M·1g1t<.',
Y,

seg~n~lo

al_e~

A. S . ., .. Per prophetiam» sig:iifü:a.
_ou
do
oraculo proferido a teu rcspeuo '·Cf. Coil11J, Sp1c1leg · , t.
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não nos deu o espírito de temor mas de virtude e
de amor e de sobriedade»•.
E na verdade, aqui se encontrn,n os tres elementos que são neccssarios para o sacramento:
(8) signal sensivel, a imposição das mãos ;
(b) productivo de graça, pois abertamente se
declara que ella se confere, por aquella imposição, «a graça de Deus que vos foi dada pela imposição das minhas mãosn 2 •
Nem se diga, com os Protestantes, que a palavra grega y_áp1,,p.« aqui empregada, nada mais designa
senão a graça gratis dada; pois esta palavra emprega-se muitas vezes para significar a graça sanctificante, como consta da l:.p. aos Rom. V, 1 5,
onde se diz: ((mas não é assim o dom, como o peccado (x«iap.«)» 3; porem) aqui com certeza se emprega
no dito sentido; pois o Apostolo logo accrescentou
que por aquella graça, se nos dá o "espirito de
virtud~, de amor e de sobriedade i> 4 •
E na verdade, todas estas coisas acompanham
a graça sanctificante. Alem d'isso, aqui trata-se da
graça que pode despresar-se e novamente despertar-se, emquanto que a graça gralis dada: não soffre
diminuição nem augmento. A isto pode acrcscentarse que, com razão~e escolhera esta palavra, porque
pela ordenação se confere, quer a graça que foz
grato, quer a graça gratis dada, a saber, o poder
sacerdotal.

pois some~te Elle po(C)• JnsÚtuído por Christo;
·
· ,
· \rel E na verda1
de unir a graça a uma coisa sens.
. ,

1 Noli negligere gratinm, qunc cst in te, quac data est tibi
per prophetiam, cum impositionc manuum pn:sbyterii, a a<lmonco
te ut resuscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem manuum mearum; non enirr. dedit nobis Deus spiritum timoris, sed
virtutis, et <lilectionis et sobrietatis. 1 Tim. 1V, 14; ll Tim. r, 6-7.
2 Gratin Dei quae est in te per imposicionem m;muum mearum.
l
Sed non sicut Jelictum ita et Jonum.
• Spiritum virtutis, dilectionis, ct solirictatis.

de 0 Senhor que já tinha escolhido os. Apostolas
e ~s tinha educado de um modo especial, conferiu-lhes na ultima ceia o poder e a graç~ de consaarar quando disse: «Fazei isto cm minha mem~ria): 1 ; e· depois da resurreição o po~er .e. a graça de perdoar pccca~os.: _" Q~orum rem1se~1tls.» etc.
E que uma tal instttmçao e perpetua, ~onsta do
modo de obrar dos Apostolos, os quae~ orden.aram, jú os diaconos, jú ,?s presbytcros -~u. os Bispos 2; e deixaram alem d isso aos seus d1sc1pt~los a
faculdade de ordenar outros 3 ; e pela praxe d_a
· que1
·
quer os PonuEareja constan d o pc 1a h .tstona
,
• b
~·
.
.
··o
stantemente
d esta
hces quer os 1 ~1spos, usarnm L 11 .
mesma faculdade.
13. 2." Pela Tradicçáo:
(3) Pelos Padres que c_laramente chamai:n sa~
cramento ú ordenação assim como ao B~pt1s:no ·
((Se um e outro (o baptismo e a ordenaçao) e s~
cramento, o que' ningucm duvida, porque razao
aqucllc não se perde e esta se perde?•» os quaes affirmam que com este rito se confere a graça, de
maneira que o Cone. Cfialccd01ze11se (can. 2) estabeleceu penas contra o Bispo que «fizesse a orde5
naç:1o por dinheiro, e que vendesse ~ graça» ;
(b) Pela praxe de uma ~outra Eg.reia, quer grega quer latina, que ~e cxh1bc nos Rttuaes e Euc;r
logios, e fornece o fundamento do argumento a
- -- --

-- - - ----

IIoc facitc in me a m commemorationem.
Act. VI, ti; XIV, 2:L
3
I 1i"m. V, n.
.
·
t m est
1
Si utrumquc (baptismus et ordmat10) sa~ramen ~ .
q_uo<l nemo <l_u bitat, cur -~llud '"!ºn amittitur, et tlh.od am 1tt1tur
Cont. Parmcmanum, li, 1:>, n . .li?· .
b
· . J e it
~ Per pecunia~ fcccrit ordmatlonem et su pretlo 1 e eg r
gratiam.
1

2
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p~escripção, de que já por muitas vezes nos ser...

vimos.

14. 3.• Rar theo!. Pertence á divina providencia que haja chefes espirituaes na sociedade ecclesiastica, para governar o povo christão: porquanto, esta lei foi imposta a todos, para que as
coisas inferiores sejam conduzidas a Deus pelas
superiores ; mas é conveniente que sejam para este fim deputados chefes com rito sagrado e especial; porquanto, se o rilo, por meio do qual os homens se tornam filhos de Deus e membros da Egrcja, é um sacramento, corn quanta maior razão deve ser sacramento aquel!c rito pelo qual alguns dos
fieis se tornam chefes dos soldados de Christo,
doutores da fé e ministros dos sacramentos? rs.
Tlwm. Sup. q. 34, t1. 1j.
,

III. Do numero das ordens :1
1 5. 1. º O Cone. Trid. definiu que na Egreja
catholica ((ha hierarchia estabelecida por ordenação divina que consta de B1:pos, Presbyteros e mi11istros>•. Tambem definiu que ha «mitras ordens
maiores e menores, por meio das quacs, como por
degrnus, se tende para o sacerdocio. (Can. 2).
D'cstas detini<;cks consta que é defé,
(8) que na Egreja ha muitas ordens;
(b) por divina ordcna<;ão são os Bispos, os Prcsbytcros e os ministros ;
(C) st:ndo port:m os dia conos os primeiros entre os minislros inferiores aos prcshyteros, é certo
l)lll! o diaconado é uma ordem instituída pelo mesmo Christn. E' verdade que os S(·te primeiros dia-

] S . Thom .11, Sup . 'l· :>7 ; fl.11/ier, p. li, Sed . r, e. 2 · Bellarm. e. :i -:-<; lJru11i11, q. li; 'fiJ11r11ely. q . VI; de .'lu![ustinis: a. 2;
Billot, ih . ~ '..! ; Tqe, n. 714 e st·i;.

ORDEM

conos., por occasião das queixa~ ~ respeito do m~
nisterio das mczas, foram conslltrnd.os pelos Aposlolos t. 11orem isto fez-se cm virtude do poder
' · pelo' Senhor,
.
.·
concedido
como 0 cn:;mam
os. Pa..
dres. :\'cm eram os diaconos os unKos .ª mm1s· d e t e·r e·m s·ido ordct rarem éls mezas mas, d epo1s
'
· - d as maos '
nados pelo sarrrado
rito da ·rmposiçao
pregaram o E~·angclho, corno consta ~o exemplo
de S. Estevão !, e ministraramº. bapt1smo, co~10
se vê do exemplo de Fillipc :1. _Ponss_o,_ tam~~m ~n~
da hoje são ordenados pela 1.mpo,siç~C: d.t_s, m.tos
com estas palavras : u Recebei o Espmt~ S~nto;.
riao sao
E, 0 7·./ l·d,(;/1 I • "ltcsta que estas palavras
~
ditas cm vão pelo Bispo (can ·. 4). l'.. ponsso, o
episcopado, o presbyterado e o dzacollado tem com
certeza a razão de sacramento.
.
.
I 6. 2." Co11troverte-se, se o subdiaconado e as
ordens menores tccm a razão de sacramento e produzem a graça ex opere oper~to ·
.
(a) 5 . Tlwnza{, co~ a maior part~ dos Escholasticos se"uem que sao sacramentos. Porquanto,
o Flore;zl. ºe o 11-idenl. ensinam que, por um lado,
a ordem é um sacramento que confere a graça , e
por outro lado, que o subdiaconado e as qu~tr~
ordens menores estão sob a Or,lcm como as e::.pecies sob o gcnero. Por outro 1a d o, p or est ~·1s· .ordcns se confere o caracter indclevd,_ como se collige do Pontifical, onde se lê: '<O 13is~1 ~ ~cve '~d:
verlir os ordinandos para tocarem 0~ mstrumen
.
·
tos com que se zmpnme
o cai ·ac/t'J">> 4• };", que este caCI

•

Act. VI, 1-7.
Act. VI, 8 e seg.
3 Act. VIII, 5-12 .
·
t
4 Monent Episcopus ordinandos, ut tangant mstrumen a 1
quibus character imprimitur.
t

2
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racter é indelcvel, consta do facto de não ficar eliminado pela excommunháo.
(a) Porem, muitos dos theologos moderníssimos
seguem o contrario ; porisso que estas ordens não
foram instituidas por Christo, mas pela Egreja ;
porem, a ordem que não foi instituída por Christo, não pode ser sacramento. Alem d'isto, n'estas
ordens falta a materia, isto é, a imposição das mãos
e a forma, isto é, as palavras que imprimem a collação da graça.
Se é permittido manifestar o nosso modo de
pensar diremos com Thomassilro : ((As ordens
menores, comprehendendo o subdiaconado são
como que umas certas participações do diaco11ado,
e d'elle tiradas n'estes e n'aqucllcs tempos. Por esta
razão, em certo sentido e com verdade dirás, rectamcnte, que as Ordens menores, na sua fonte e origem, isto é, no diaconâdo, são de instituicão divi.
nan . Confessa
mos, na verdade, que estas ordens
nem sempre estiveram em uso, porisso que Urbano I1 no Concilio Be11e11e11ta110 ( 1o31 ), estabeleceu
o seguinte: <r Ninguem seja eleito para Bispo, sem
se averiguar, que viveu religiosamente nas sagradas ordens. Chamamos, porem, ordens sagradas
o diaco11ado e o presbyterado, pois foram só estas as
ordens que a Egreja teve primitivamente" . ~ D'aqui
q>ncluem muitos, que o subdiaconado e as ordens
menores não tecm a razão de sacramento. A nós

'

.

1 lv_li~orcs orJin~s, comprc:henso. suhdia..:onatu, velu.t quasdam part1c1011es esse d1aconatus alus alusquc t<:mporibus ab eo decerptas: Qu<!mohrem ahquo sen rn coque vcro rcc,lC dixeris minores ordmes m fonte suo et origine, i. e. in Jia..:onatn institutionis
esse d1vmae.
2
• •
Nullus in Episcopatum eli.:atur nisi in sacris ordmibus reli g1ose v1vens fuerit inventus. S:1.:;:os autcm Ordincs Jicimus diac 011at11111, er pr<'skrterum; hos siqui,lem .w los primitiva /egit11r

parece-nos que csCa conclusão nã~ ~stá co?ti~a
nos principias. Porquanto, se ~e adm1ttlf que Chnsto não determinara, em espeCie, a matena e a forma da Ordem, mas que dera á Egreja um e <;>~tr_o
poder de determina:, e ao mes~o t~mpo de d1v1d1r
o diaconado cm varias ordens mfenores, segundo o
julgasse opportuno, nada impede q~e taes ordens
contidas no diaconado como na raiz, produzam a
graça ex opere operato, s~gt~ndo a medida do poder
ministerial por dias contendo, e por este mod? tenham a razão de sacramento. E assim se explica a
razão porque foram estabelecidas pela Egrcja já duas, já tres ou.~mais ordens menores_, segundoa variedade dos tempos, e porque não foi sempre? mesmo o numero das ordens menores na Egreia grega e latina. Tambem por aqui se ~ntende .ªrazão
porque a :maior parte dos Escholast1cos cn_:;maram,
que estas ordens teem, na verdade, a ra.zao desacramento. Que esta é a mente de S. 1homa{ parece-nos bem claro pelas seguintes palavras : •Na
Egreja primitiva, cm razã~, d_e ~e:em poucos os
ministros todos os ministenos mtenores eram confiados ao~ diaconos ... E, todavia, existiam todo~
os outros poderes, mas implicitamente, n'u!11. so
poder. Porem, depois ampliou-se o culto d1v1.no,
e a Egrcja dividiu por diversas ordens o que implicitamente se continha n'uma só» '.
17. 3. º (A) Enumc:am-sc commummente, 5.~
te ordens na.Egrcja latma, a saher, o sac~rdouo
que abraça, quer o prcsbyterndo, quer o ep1scopa1 ln primitid Ecclesi<1, prorter paucitatem mini~_tr?run:i,
ornnia infrrinra mioisteria diaconis commitchant_u~ · · ·. 1'1h11°;~
nus erant omnes prae,licrnc pot~states, scd 1mph_c_1_te, 1~ u~
=
coni potestate . Scd po~tca :amphatus e_st cultus_ d_1Hnus ,_e~ _cc e_
sia quod implicitc habcbat m uno ordm~, explicite tradtdlt m d1
verSIS. Suppl. q . 3], a. 2 ad 2 ; cfr. L. Billot,
26o.

hah11isse J::cclesi.1.

http://www.obrascatolicas.com

l

r-

DA ORlJEM

DA ORDEM

do, o diaconado, o subdiaconado e as quatro ordens menores.
S. Thomar._ ~xplica do seguinte modo a razão
d'esta divisão: O sacramento da Ordem é ordenado especialmente para a Eucharistia ; mas são
sete os officios principaes áccrca da Eucharistia :
(a) o Sacerdote que consagra a Eucharistia;
(b) o Diaco110 que a dispensa ;
(C) o Subdiaco110 que prepara a materia do sacramento nos vasos sagrados ;
(d) o Aco{.yto que a prepara nos vasos que não
são sagrados ;
(e) o Exorcista que puritica os que estão vexados pelo demonio, para receber a Eucharistia ·
(f) o Leitor que ensina os fieis a prepara;-se
para receberem a Eucharistia ;
(g) O Os!iario que afasta da reunião dos fieis
os que são indignos de receber a Eucharistia.
r 8. (8) Todas estas ordens são, cm certo sentido, sagradas, porisso que são conferidas com rito
sagrado e reforem-se ao sagrado 111i11úterio; comtudo,. entre ellas, ha tres que se dizem propria e
e~peczalmente sagradas, a saber: o saccrdocio, 0
d1aconad? e o subdiaconado l, jü porque versam
sobre crnsa sagrada, as duas primeiras sobre 0
corpo e o sangue de ( :hristo; a segunda, porem, sobre os vasos consagrados, jü porque tem annexo 0
voto de continencia, pelo qual se fazem santos. Estas mesmas tambem se chamam maiores, porque
l?vam vantagem üs outras na dignidade e na santidade (\'. 1/1. q. 37, ;1 • '..! • )
19 · (C) Apesar de muitas ordens terem a ra1

O suhdiac·ono só no ,·cc1ilo XI! hi crmr.1do entre as Ordens. 111.1101:c·s, ma~ j;í no anno 58~1 tcvc ;i :mcxo 'J voto de conti~cncia 11;1 _ l~i.:r~Jª l. ziuna iU.1ro11111s, AJ h . ann., n. -iRJ; na Egreia grega t.1mhcm hoJc c conrntlo entre as menores.

zão de sacramento, não ha, todavia, muitos sacramentos, mas s<'> um sacramento cm cspecie, porisso que todas tendem para um e o mesmo fim, como se mostrou acima. Porisso, diz com razão S.
Thomaz. (Sup., q. 37, a. 1. ad :i): «A divisão da
ordem não é do todo integral nas suas partes, nem
do todo universal, mas Jo todo potcstativo : cuja
natureza é que o todo, segundo a sua razão completa, está n'um, e nos outros est<í al~Lllllél participação d'cllc mesmo. E assim é: porquanto, toda
a plenitude d'cste sacramento, cstú n'uma ordem
só, no sacerdocio, mas nos outros cstü uma certa
participação da ordemn 1 .

IV. Do ministro do sacramente da

Ordem~

20. 1.º O ministro ordinario d'este sacramento
é somente o Bispo.
E' certo, quer segundo o Flurent .: c<Ü ministro

ordinario d'cste sacramento é o Bispon 3 ; quer segundo o Tridc11t.: ,, Se algucm disser, que os Bispos ... não tecm o poder de contirmar e ordenar,
ou que o poder que tcem, lhes é commum com os
presbytcros ... seja analhcma» 4 (can. 7).
Tambem se colligc da praxe da Egreja; porquanto, desde o principio se diz que só os Bispos
' IJivisiq ordinis non cst totius intci::ralis in suas pa1·tcs, ncque totius univcrsalis, scd totius potcstali\'I: cujus h'.iec cst !lalU!:a
quod totum senmdum completam rat1oncm cst m uno, _rn al11s
:1utem csc aliqua particip:11io ipsius ct ita cst hi.:: tola cnim p~c
nitudo sa.:ramcnti hujus est in uno orJine, scilicet saccrdotio,
se J in ali is est quaedam participatio ordinis.
2
S. 17w1mu. Suppl. q . 38; Hallier, p. 1 1, sect. 5; Bel.Jarm., e. 11; Dro11i11, q. VI; Perro11e, n. 138 e seg.; de Aug11st111is, a. 8.
3
Ordinarius min is tcr hujus sacramcnti est Episcopus.
1
Si quis dixcrit Eriscopus ... non habere potestatem confirmandi et ordi11and1, VL" cam, quam habent, illis esse cum Pre~
byteris communem. . A.. 5.
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ou os ministros superiores, é que ministravam este sacramento.
E do mesmo modo foram os Apostolas que
ordenaram os diaconos 1 ; Paulo e Barnabé somente depois de receberem o Episcopado, é que estabeleceram presbytcros cm cada uma das egrejas 2•
Por outro lado, em parte nenhuma se lê que os
simples Presbyteros ordcnnsscm outros Sacerdotes,
nem mesmo no tempo dns perscgui~õcs quando as
necessidades urgiam. Muito pelo contrario, os Padres faliam somente dos Bispos como ministros da
Ordem . E assim S. Jero11ymo (Ep. 85 ad Evang.)
escreve : «O que é que faz o prcsbytcro mais que
o Bispo, q.fóra a ordenação" 3 '!
O mesmo declara o IV Cone. Carthag. (a .
398), cujos canoncs refere De11\i11gcr n. So-58.
2 1 . 2 .º Os prcsbxteros 11ão podem, ainda mesmo, por delegação do S. P<J//tijice, ser ministros ex/raordinarios do episcopado, ou do presbyterado, como todos o concedem; podem comtudo, por delegação do Pontifice, ser 111i11istros extraordifzarios do subdiaconado e das ordens menores e «a fortiori » da
tonsura.
Porque estes graus, de focto, foram conferidos
pelos Abbades, que só estavam adornados do simples caracter sacerdotal, por concessão da Santa
Sé. O mesmo ensinaram alguns theologos e canonistas quanto ao diaco11ado, npoiados principalmente em que I111zoce11ciu Vlll concedera este poder ao geral dos Cistercense->, na Bulia Exposcit.
( 1489): de cuja genuid,1dc, todavia, ha muitos que
duvidam: " Depois de investigações que fiz nos arAct. VI, 6
2
Act. X Ili, 2-3 ; XIV, n.
l
Quid facit, exceptâ ordi11,1Jio11c, Episcopus quoJ Presbyter non fociat ?
1

chivos do Vaticano, diz Gaspari (ob. cit. 778) foirne referido que alli se encontra a Bu~la, mas qu e

n'ella não se faz menção nenhuma do diaconado» 1 .
E' muito provavel que um tal privilegio nunca fôra
concedido.

V. Dos ef!eitos d' este sacramento!
E' duplo o cffeito

d~

ord_em, o caracter.~ a gra-

ça. Que pela ordem se 1mpnme caracter, Jª o provi.imos no 7i·act. dos sacr. em geral (n. 69). Porem, aqui deve declarar-se a sua natureza.
1 .º

Do caracter únpresso pela ordenação

22. Este caracter imprime-se com certeza nas
ordens, o episcopado, o presbyterado, o .diaconado;
se porem se imprime tambcm no subd1~conad~ e
nas ordens menores, é ponto controvertido, ponsso que alguns duvidam se tem razão de sacramen-

to.

Seja o que fôr, o caracter é um certo ~O
der de fazer coisas sagradas ; e na verdade, este
poder duplo confere-se na ~r~enação, um sobre o
corpo de Christo na Euchanstta! outro sobre o seu
corpo mistyco, as almas dos ficrs.
:d . (A) Pelo sacramento da Ordem c~n.cede-sc
o poder de consagrar, de offcreccr e de mzmslrar o
corpo e o sangue do Senhor.
~
(1) E' de fé, segundo o Trident. (cap. 1): uEste
sacerdocio, como mostram as sagradas letras e en1 Mihi, inquit Gasparri (ob. cit . n . 778), f~c~â inspecli~n~
in archivio Vaticano. relatum est Buliam qmdem 1b1dem reperm,
sed mentionem de diaconati.;: m eâdem dee5se.
2 Ha//ier. !'" 11, sect. 3; Bellarmmus, e . 10; Bona!, 35 e

seg.

Theobgia Dosmatica-Vol. 7
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sinou sempre a tradição da Egreja catholica foi
instituído por nosso Salvador, o qual deu aos apos
tolos e seus successores no sacerJocio o poder de
consagrar, de otfereccr e ministrar o seu corpo e
seu sangue, e tambem de rcmittir e reter os peccados » 1.
Este poder existe plenamente nos Bispos e nos
Sacerdotes: porem, os diaconos são somente adornados da faculdade de dispensar a Eucharistia, e
as outras ordens preparam a mat<.:ria que deve
consagrar-se, como acima se explicou.
(b) Accrcscc tambcm a auctoridaJc da Escriptura, porque, segundo S. Paulo~, o munus essencial
está em otfüreccr sacriticios : «Porquanto, todo o
Pontífice assumid o d'cntrc os homens é constituído para os homens, nas cois::is que dizem respeito a Deus, para offereccr dons e sacrificios pelos
peccados» 3•
Mas na L. Nova não ha nenhum sacrificio senão o Eucharistico, como acima mostrámos; logo,
o munus essencial dos Sacerdotes é otferecer e consagrar a Eucharistia. Pori_sso, Christo, depois de
instituir este admiravcl sacramento, foliou assim
aos seus Apostolos 4 : "Fazei isto cm minha memoria», conferindo-lhes n'estas palavras o poder
de fazer o que clle mesmo tinha feito, isto é, consagrar o seu corpo e seu sangue.
(C) Isto mesmo demonstram-no claramente as
1 Hoc autem ab eodem Domino S;ilvatore nostro institutum
esse, atquc Apostolis, eorumquc succcssorihus in sacerdot10, potestat~m tradnam consecrandi, offercndi, et ministrandi corpus et
sangumem eJ us necnon et peccata <limittcndi ct retinendi, sacrre
htterre ostendunt, et Catholicre Ecdesi<~ traditío semper docuit.
2
Hebr. V, 1.
3 Omnís namque Pontifex ex hominibus assumptus pro ho miníbus constituitur in iis qure sunt ad l)eum, ut offcrat dona et
sacrificia pro peccatis.
1 Jioç façítç iri meam çommcmorationem . f,,uç. XXII,

1g.

palavras do Pontifical que abaixo citaremos quando foliarmos de cada ordem cm especial.
24. (B) Pelo sacramento da Ordem lambem se
confe1-e o poder de preparar o corpo mystico de Christo, ou os fieis, para receber a Eucharistia; o que se
foz principalmente pela administração dos sacramentos e pela prégação da palavra divina.
Porquanto, o poder de consagrar e dispensar
a Eucharistia, suppóc certamente o poder de fazer
todas aquellas coisas que se requerem para a recepção digna dJ Eucharistia; mas os homens preparam-se dignamente para a sagrada communhão.
(a) remotamente pela prégação da palavra divina, por virtude da qual illuminados, concebem a
fé e n'ella crescem, aprendem os seus mysterios e
os preceitos divinos, evitam os peccados e cultivam as virtudes, e assim adquirem a pureza que é
necessaria para tomar parte no sagrado banquete;
(b) proximamente pela administração dos sacramentos, que são ordenados, quer para a destruição dos peccados, como são os sacramentos de
mortos, quer para o augmento da vida espiritual,
como são os sacramentos de vivos.
Porisso, lamhem foi dito pelo Senhor aos Apostolas e aos seus succcssores: u Ide, por tanto, ensinae todas as gentes baptisando-os . .. Os peccados que perdoardes ser-lhes-hão perdoados ... " 1•
2 5 . (C) Corollarios.
Por aqui se vê, quanto é grande a dignidade
sacerdotal.
(a) Elia está acima da dignidade dos reis e dos
príncipes da terra, segundo as palavras de S. Chry1 '!=un~e_s ergo docete ~mnes ge~tes, b.1pti';antes eos • .. Quorum rem1ser1us peccata 1 rem1ttuntur eis.
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sostomo t : <<Aos Reis foram confiados os corpos, ao
Sacerdote as almas : o rei perdoa as maculas dos
corpos; o Sacerdote limpa as mnnchas dos peccados. Aquelle tem as armas sensiveis, este tem as
espirituaes ; aquelle dirige a guerra contra os barbaros, eu tenho de combater os demonios. E' por
isso que o rei curva a cabeça sob a mão do Sacerdote•).
(D) E' mais excellentc do que a dignidac\e dos
Anjos; são espintos administradores, enviados para o ministerio, para executar os divinos mandados, ao passo que os sncerdotes imperam sobre o
Rei dos Anjos, e o trazem do ceu éÍ terra, e o levam para onde querem.
(C) Elles são equiparados á Virgem, produzindo todos os dias sobre o altar Aquelle que ella gerou por uma só vez, segundo S. Àgostinho<J: «E'
verdadeiramente veneranda a dignidade do sacerdote em cujas mãos encarna o Filho de Deus, como no seio da Virgem 11 !
(8) N'uma palavra, o sacerdote é um outro Chrislo, diz S. Bernardo. Porquanto, havendo na L. "."\ova um unico Sacerdote, segundo o attesta S. Paulo 3, Christo Jesus, o qual, porque permanece para
sempre, tem um sacerdocio sempiterno, ninguem
pode fazer-se sacerdote, sem d'algum modo se fazer uma coisa com Christo. E isto se collige, por
outro lado, dos munus que desempenha; porquanto, quando consagra, e o mesmo Christo que con1
Regi corpora commissa sunt, Sa,:erdoti animre: rex maculas corporum remittit; Sacerdos aut maculas peccatorum ...
llle habet arma sens,bilia, hic arma spiritualia; ille bellum gerit
cum barba ris, mihi hellum est adversus da-rnones. Major hic principatus; propterea rex caput suhmittit m:mui Sacerdotis.
2
Vere veneranda Sacerdotum dignitas, in quorum rnanibus
Dei Filius vclut in utero Virginis incarnatur ! Concio 1 in Ps. 37.

J

Hcb1·. v11 1 :?:l-25; x 1
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sagra: isto e o meu corpo. Quando baptisa, é Christo que baptisa; quando perdoa pe-:cados 1 é Christo, que absolve; qunndo annuncia a palavra de
Deus, é Christo que falia pela s a bocca: «Quem
vos ouve, a mim me ouve)) 1 • Vista-se, portanto, o
sacerdote de Jesus Christo, e na sua mente, nas
obras, exiba-se a si mesmo como imitador de Christo, afim de poder dizer com Paulo aos fieis: «Sêde meus imitridorcs como cu o sou de Christo11'I.
:i."

Da graça conferida pela ordenação

2li. A graça que se confere pelo sacramento da
Ordem, é, primeiro que tudo, a graça habitual, não
a primeira mas a segunda, e na verdade, abundante, com direito üs graças actuaes que a seu tempo lhe serão concedidas, para desempenhar convenientemente as funcções ecdesiasticas.
(1) Consta das palavras de S. Paulo já citadas 3 :
«Advirto-te que resuscites a graça de Deus que está
em ti pela imposição das minhas mãos». Porem,
que esta graça é o augmcnto da graça habitual,
vê-se pelo verso seguinte onde se diz : •Não nos
deu o espírito de temor)) 4; isto é, o espírito de escravidão, pelo qual temacs a vara de Deus vingador; mas da virtude ou da fortaleza, para obrar e
soffrer grandes coisas por Deus, e de amor, pelo
qual se amem generosamente Deus e as almas, e
de sobriedade (~'"'í'v~!""ü), isto é, de prudcncia, pela
l
Qui \'Os audit, me audit.
z Imita tores mei estote sicut ct ego Christi. l Cor. IV, 16.
Os textos dos Padres sobre a dignidade do (]cro, colligiu-os Tro11son, Forma Clcri, p. I, cap. 1. Cf. Almmin{{ ,The Eternal Priesthood,
eh. 1-3; Card. Gibbons, The Ambassador of Christ, 1896, eh. 1;
estas ohra~ foram tradusidas em fran..:ez.
3 Admonco te ut rcsuscites Gratiam Dei, quae est in te pe1·
impositionem manuurn meu rum. II Tim. l, ti.
t
Non rn:m dedit nobis Deus spiritum timoris,
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qual algucm possa obrar segundo as leis da sabe~
daria sobrenatural.
(D) Tambem se collige do Trident. (sess. XXIII,
can. IX: •Se alguem disser, que pela sagrada ordenação s~ não dá .º Espirito Santo e que porisso
debalde dizem os Bispos: ((Recebe o Espírito Santo ou que por ella não se imprime caracter ... seja anathema» 1 ; porque a palavra Espírito Santo
designa a graça habitual.
(C) A raz.ão mostra a c01we11iencia d'isto. Porquanto, as obras de Deus são perfeitas, e porisso,
áquelle a qu:m se d~ divinamente algum poder,
tambem se dao os meios para poder executar convenientemente aquelle poder, como tambem se vê
nas cois~s na~urae_s; mas a graça que faz grato é
necessana, nao so para que o homem receba dignamente os sacramentos, mas tambem para dignamente os dispensar.
Prova~se facilmente que esta graça é abundante: a graça sacramental proporciona-se aos
munus e ás obrigações que se impõem nos sacramentos; mas para a execução idonea das ordens
não basta uma bondade qualquer, mas requer-s~
urna bondade cxcellente, para que, assim como
aquelles que recebem a ordem, são constituídos
sobre a plebe cm grau de ordem assim tambem
.
.
'
se1am supen?rcs pelo merito da santidade: logo, a
graça conferida pela ordc~ação deve ser abundante. (S. Th. q. 35, a. 1).
27. Corollarios.
(a) Donde é permittido concluir, que os sacerdotes, quer em razão da ordem, quer em razão do
Si quis Jixc~it per sacram ordimuiuncm non dari Spiri·
r_romde í~ustra Episcopos di..:cre: Accipe Spiri ·
tum S . , aut pe1 e,1m no11 1mpnm1 ..:haranêrcm ... A. S.
1

l11m -~'!11ct1m1, ":

éuiclado que devem ter das almas que lhes foram
confiadas, são obrigados a alcançar a maxima perfeiçá?. Segundo S. Thoma'{_ (2. 2. q. 184, a. 5-8),
os Bispos estão em estado de perfeição e quando
assume.m o officio pastoral, obrigam-se a praticar
a perfeição, e até mesmo são obrigados a maior
perfeição do que os religiosos, devendo não só ser
perfeitos mas tambem aperfeiçoadores dos outros.
Porem, os sacerdotes que teem cura de almas,
posto que não estejam em estado de perfeição, excedem na verdade aos religiosos, que não teem ordens sacras, e são obrigados a ser mais santos do
que elles, ((porque, diz o S. Doutor (a. 8), pela
santa ordem é-se deputado para mysterios digníssunos, com os quaes se serve o proprio Christo
no sacramento do altar; para isto se requer maior
santidade interior, do que lambem a requer o estado de religião . .. Porisso, pecca mais gravemente
.
'
ceterzs paribus, o clerigo constituído em ordens sacras, quando alguma coisa fizer de encontro á santidade, do que algum religioso que não tem ordem
sacra»'.
(t) No principio da Egreja, as graças gratis
dadas acompanhavam muitas vezes a sagrada or~enação, como o dom dos milagres, o dom das
lmguas, o dom da prophecia etc., como se vê do
livro dos Actos.
. Hoje raras vezes se concedem estes privileg1os, por não serem neccssarios; mas dão-se comtudo º~--~~1xilios l'.Om que os ordenados possam
1
<!uia, a!t ~- Dout_or (a. 8), pe r. sacrum ordinem aliquis deputatur aJ d1gms_s1ma mm1stc:r1a, q111hus ipsi Christo servitur in
sacramento altans ; ad _quod_ req11irit11r major sa11ctitas interior,
qu~m reqwrat eti.~m r eltg10111sstat11I. . . llnde gravius peccat, cetens pa_nhm'. c~cncus m sacn s ordmi_hu s c.or:istitutus? si aliquid
con!ranum s.inu1tat1 •1gar, qu;11n al1qu1s rehgrosus qu1 non h;1bet
ordmum sacrun:.
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tornar-se mais idoneos, para a acquisição da sciertcia das Escripturas e da doutrina sagrada e para
a administração das coisas espirituaes, com tanto
que se appliquem com sollicitude e insistentemente em desempenhar, como devem, as suas funcções.
Vê-se das mesmas preces que se encontram no
Pontifical, para a collação de cada ordem e pelo
argumento de conveniencia acima referido.

mar â memoria a corôa de espinhos que foi posta sobre
a cabeca do Salvador, para declarar a dignidade real,
de que ' os clerigos são adornados, e pa~a significar, pela subtracção dos cabellos, que os clengos devem despresar as coisas inuteis e mundanas •.
29. 2.º Os tonsurados são eh~r:iados derie-os,, da
palavra gre~a -.ÀT,pu; (sort~, parte).,. Jª porque sao d um
modo especial parte do Senhor, Jª porque o Senhor os
constituiu especialmente sua parte ou herança, segundo
aquellas palavras: Domi11us pm·s hereditatis .mecl!.
As disposições para a tonsura são descr1ptas pelo
T,.ident.: •Não sc;jam iniciados em prima-tonsura senão aquellcs que trverem recebido o sacramento da confirmacão e que saibam lêr e escrever, e de que haja alguma' conjectura provavel que elegem este modo de vida para darem a Deus um fiel culto e não para se subtrahirem com fraude á jurisdicção do fôro secular» f,
As virtudes que o clerigo deve cultivar, a fugida
do mundo, das suas voluptuosidades, o despreso dos
bens· e do lucro sordido, o que se exprime pela tonsura
dos cabcllos e pelas palavras que a acompanham : «Dominus pars hereditatis mere et calicis mci : tu es qui rest1tues hereditatem meam mihi•.
Alem d'isto, a união com Christo e a imitação das
suas virtudes, que são significadas pela recepção da sobrepeliz e pelas seguintes palavras : a Induat te Dominus n0vum homincm qui secundum Deum crcatus est
in justitiâ ct sanctitate veritatis>>.
3o. 3. º Os privilegios conferidos pela tonsura são
habilitação para os bcncficios e para a jurisdicção, a
immunidade e o privilegio do fôro e o privilegio do canon. A este respeito vê as Pre/ecções de Direito Ca110-

Art. li. De cada uma da• ordens em
especial•

1. Da tonsura
28. r .0 A tonsura não é ordem, segundo a opinião
commum dos theologos, mas é o prc.:ambulo para as
º-!'den~ e define-se : Lerinwuia sap,rada mstituida pela
Eg1:e1a, pela_ qual o homem b,lplzsado e co11firmado, se
deâzca especialmente a Deus e e alistado 110 numero
dos clerigos, para dispôr-se para as ordens. 2
O~ Auctores antigos, como Gre,;orio Tm·onense,
e S. Is1dor-o, attribuem a sua origem a S. Pedro, ao
passo g~e alguns modernos sc~uen1 cum muita maior
probabilidade, que só fôra instituida no guarto ou quinto seculo 3.
A razã? porem, porque os cabdlos são tosqueados á maneira e semelhança de uma corôa, é para cha1

-

S . Thom . Sup . qq . 37,40 ; Dro11i11, pars. li, sect. 1 seg . ;
Tour11ely, q .. VI; de Augustinis, a . 3-G; f.'gger, n. 625 e seg. Os
munus e offic1os de cada ordem descriptos piedo~a e eruditamente, encontra~-?s-;h~s no Catech. Trident. p. II, de Ordine, n. 27 e
sefl ._ ; OJ1er, l ralte des SS. Ordres; de Lantages Instructions eccles1.as11ques; Bawer, Instructions et Méditations á l'usage des
Ordmands .
2
Ca::remonia .sa~ra, ab Ecclesià instituta, quâ vir baptizatus
et confirmatus, spec1ahter Deo dicatur ct in clcrum adscribitur ut
se ad ordines disponat.
'
3
. Cf. lv!artene, ob_. cit. liv. J, e . 8, a. 7; Chardon, ob. cit.,
ªP: M1gne, rnl. XX, 790; Gasparri! n. 37. A tonsura, no que resp~1ta a trazer cabellos curtos, é mais antiga; mas emquanto é coroa abert~ com_ n~val~a de barba no cumulo da cabeça, á maneira de coroa, foi primeiramente usada pelos monges, depois, cerca
do seculo V, pelos clerigos seculares.

44I

11ico.
C11tecl1. Rom. de Ordine, n. 3 1 .
z Prima tonsura non initientur qui sacramentum Confirmationis non susceperint, et lidei rudime::ta edocti non fuerinc, quique Iegere et scribere nesciant, et de quibu s conjectura non sit
eos non srecularis judicii fugiendi fraude, sed ut Deo fidelem cultum prrestent, hoç vitre genus elegisse. Sess. XXIIJ, cnp. 4 de Reform .
1
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11. Das quatro ordens menores

t

31. Estas quatro ordens foram successivamente los·
tituidas na Egrcja como o exigia a necessidade dos tem.
pos. Consta com certeza que ellas já existiram, no seculo terceiro, da Ep. do Papa Corne/io a Fabiano (cerca do a. 252) . onde se declara, que houvera então em
Roma •um Bispo .. . , quarenta e seis presbyteros, sete
dia~onos, sete s~bdiacon?s, quarenta e dois qcoJ.rtos,
e cmcoenta e dois exorcistas e let"tores com cmcoenta
e dois nstim·ios . • t
32. r. º Ostiat·iado é a ordem pela qual, em virtude
da entrega das chaves, se concede o poder de abrir e
fechar: as portas das Egrejas, de affastar os~indignos e
de guardar as sagradas alfaias. A materia é a entrega
das cha\ es, e a.forma é : cSic agite quasi 1·eddituri
Deo rationem pr-o iis 1·ebus quae hzs clavibus recluduntu1·•. As virtudes correspondentes a estas ordens são o
zelo da casa de Deus, e o zelo das almas ; porque o
Pontifice exhorta assim o ordinnndo: .Sicut materialibus clavibus ecclesiam visibilem aperitis et clauditis, sic
et invisibilem Dei domum, corda se. fidelium, dictis et
exemp/is vestt·is c/audatis diabo/o, el apen·alis Deo•:
33. 2.º Leitorado é a ordem que dá o poder de lêr
do pulpito, na cgreja, a palavra de Det1s, e de cathechisar o povo nas coisas de fé. Os leitores costumavam
antigamente dar a benção, pois dize-se no Pontifical :
•Lectorem oportet . .. benedicere ·panem, et omnes fructus novos» ; porem, hoje um tal poder permanece ligado até que seja recebido o sacerdocio. A materia é
a ~ntrcga do livro onde se contem as Jicções, v. gr. o
Missal ; a forma : uA~cipite et cstote verbi Dei relatores, habituri, si tidelitcr et utiliter irnpleventis officium
vestrum, partem cum iis gui vcrbum Dei bene minist~averunc ab initioo. As virtudes que o leitor deve cultivar são o amor ao estudo da Escriptura, e zelo ' pela
1

t Sobre _a origem e numero das Ordens Menores, vê, alem
dos. auctores c!,tados, L D11ch1•.m r, Origines du culte chrétien,

Pans, 18&i, p . .>:t9 .: scK .
2 lfnum Epi~copum .. . , Presbytcros quadraginta sex, diaconos sep.tem, subd1aconos seprcm, acol_ythos duos et quadraginta, exorcistas autcm et lectores cum ostiariis quinquagmta duos,

sanctiticação dos fieis, segundo aquellas palavras: e:Quod
autem ore legitis. carde credatis atque opere compleati's quatenus auditores vestros verbo pariter et exempl~ ves/ro docere possitis •.
34. 3. 0 Exorcista~o é a ordem que confer~ o poder
de expellir os dcmonios dos corpos dos bapt1sados ou
dos cathecumenos e de apresentar a agua benta. A materia é a entrega do livro do exorcismos, em cujo lagar pode dar-se o Pontifical ou ~ Missal ; a forma é :
cAccipite et commendate memor1ae, et habet.e potest~
tem impon!.!ndi manus super energumenos,. s1ve bapuzatos sive cotechumenos». Portanto, as v,,.tudes a cultivar,' são a pureza do coração~ a mortificação das paixões, segundo as p~l.avras.~<? ~ontific~l.: •Ümnemi"!mzmditiam et uequtlzam e.Jlcratzs, ne 1lhs succumbaus
quos ab aliis vest.r~>_ ~inisteno eftug~tis. Di~cite per of·
ficium vestrum vrtus 11ftperare, ne m moribus vestns
aliquid sui juris inimicus ~aleat vindicareu.
3;, 4.º Acolytado é a ordem ~da qual se dá o P?der
de apresentar as galhetas com vmho e agua na missa,
de accender e de levar as vélas. Antigamente eram portadores das cartas dos Bispos, Eulogias, e até levavam a
sagrada Eucharistia aos doentes ~ ausentes. ~ materia é
de dois modos: a entrega do castiçal com a vela apagada
e da galheta vaz.ia;aformatambem é ~e ~ois modos: a:Accipite ceroferanum cum cereo, at sciaus vos ad accendenda ecclesiae luminaria mancipari in nomine Domini ;
Accipite urceolum a~ ~ugger~n~u~ vinun: et aqua~. in
Eucharistiarn sangrnms Christl m nomme Dom1m • .
N'um e outro caso o ordinando deve responder Ame11.
D'ondc se segue que o a:olyto deJe d~sprezar as obras
das trevas, passar uma vida casta e ~d1ficar o pov? com .
boas obras, como claramente se colltge do Pontifical :
cAbjiciatis op~r_a te11eb_r'?-r:1~m et . i~du~n:~ni arma lucis ... estote 1g1tur s?lhc1t1m?mm1us.t1t1a,.bom~ate.et
vtritate ut vos et ahos et Dei eccles1am rllummetis.
Tunc et'enim in Dei sacrificio digne vinum suggeretis et
aquam; si vos ipsi Deo sacrificium per castam vitam et
bona opera oblati fueritis1.
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111. Do subdiaconado e diaconá.d.o
36. 1 • º O subdiaconado é a ordem sagrada
que confere o poder de preparar a materia do sacrificio, de offerecer o calix e a patena ao diacono, de fornecer a agua ao saccrdole, quando celebra solemnemente, de lêr a Epistola na missa cantada, e de fazer a ablução dos corporaes. A materia é a entrega do calix vasio com a patena vasia que provavelmente devem ser consagrados.
A forma é: << Videte cujus ministerium vobis traditur; ideo vos admoneo, ut ita vos exhibeatis ut
Deo placere possitis". A entrega das galhetas, que
é feita pelo arcediago, e do livro das epistolas não
se requer mais provavelmente para a validade. O
mesmo diz á fortiori da entrega das vestes sagradas. Os encargos annexos a esta ordem são, na Egreja Latina: a ~b.rigação de rerar o ojficio divino, que
suppõe o espmto de oração, e a continencia perpetua, para conservar a qual se requer a fugida das
occasiões. principalmente da nimia familiaridade
com ~ulheres, a mortificação assídua dos sentidos,
quer mternos quer externos, a oração frequente, o
amor da Escriptura e o trabalho incançavel.
37. :i .º O diaconado é uma ordem sagrada e
hierarchica, pela qual se confere immediatamente
o poder de ministrar immcdiatamcnte ao altar na
Missa solcmne, de cantar e explicar o Evangelho,
de administrar o baptismo e a communhão, nos
casos extraordinarios, como se explicou n'outro
logar. Os thcologos disputam sol~rc a malería d'esta ordem : uns seguem que toda a materia consiste na imposição de mão t, outros que só na entre1 _Esta imposição deve ser praticamente pgvsica, porque o
S, O,fficro orde.nou que devia repetir-se cm segredo á ordenacão
de;> d1acono, cuia . ca~eç~ o bisro não linha physicamente tocado i
clr • •.oicta S. Sed1s, '\X X, p. 1 .:i8.

ga do Evangelho, outros simultaneamente n'uma
e outra coisa. Aforma é: Accipc Spiritum S. ad
robur ad resistendum diabolo et tentationibus
ejus; ~u: Accipe potestatem legendi Evangefü~m
in ecclesiâ Dei, tam pro vi vis quam pro defunctts;
ou uma e outra». As JJirtudes que devem ser cultivadas pelos diaconos são : a castidade perfeita,
que deve ser cm grau maior do que nos s~bd1a
conos: uqui comminisiri et coopcratores e~t1.s corporis et sanguinis Domini, cstote ab omm 1llecebrà carois alicni ... cstotc nitidi, puri, mw1di, casti, sicut decct ministros Christin ; o zdo para prégar o Evangelho não só por palavras, mas lambem por exemplos : <<cura te ut quibus Evangelium
ore annuntiatis, vivis opcribus exponatis»; a devoção para com o Espirita Santo que se lhes dá para
os corroborar.
IV . do Presbyterado

38. 1. <> O preshyterado é uma ordem sagrada
que dá o poder de consagrar o corpo e o sangue
de Christo, e de perdoar ou de reter os peccados.
«Sacerdotcm oportct o,fferre, benedicere? praeesse,
praedicare et baptir.are11. O.fferecer designa o poder do sacerdote sobre o t.:orpo natural de Christo, isto é, de consagrar e offereccr o santo sacrificio da missa, de dispensar a communhão. As outras palavras referem-se aos officios do prcsbytero sobre o corpo mystico de Christo; deve abençoar, isto é, derramar os bens celestes sobre as
coisas e pessoas, pelos sacramentos, pelos sacramentaes e outras funcções sagradas ; presidir, aos
divinos officios, na ausencia do Bispo, e governar o povo sob a obediençia <io Bispo ; pritrª" OL\
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apascentar o rebanho com a palavra de Christó ;
haptisar, e alem d'isto, ministraros sacramentos da
Penitencia e da Extrema- Uncção.
39. 2.º Ha grande controver'iia sobre a materia e forma d'este sacramento :
(A) primeira opinião, com D. Solo_, Gonelo,
etc. segue qt~c a materia essencial adquada, é a
entrega dos mslnmie11/os ; a forma, porem, é : «Accipe potcstatcm otforendi sacrificium in Ecclesiâ
pro vivis ct mortuis, in nomine Patris etc. ; pois o
.f1orent. só d'csta foliara :
sexto sacramento é
a Ordem, cuja matcria é aquillo, por cuja entrega
se confere a Ordem, assim como o presbyterado
se entrega por meio do calix com o vinho, e da
patena com o pão u. 1
(8) A segunda opinião ensina com Habert, S.
Ligorio, etc., que a matcria consiste somente na
imposição das mãos, que se faz immediatamente:
depois da exhortação do Bispo, e é descripta do
modo seguinte pelo Pontifical: «Impõe simultaneamente a mão sobre a cabeça de cada ordinando successivamente sem nada dizer, e a mesma
coisa fazem depois d'ellc todos os sacerdotes presentes ... e emquanto isto se faz, tanto os Pontífices como os sacerdotes tecm as mãos direitas
estendidas sobre clles>>. ~ Chamamos primeira a
uma e outra imposição, para distinguil-a da segunda, que se faz no fim da Missa, quando o
Pontífice diz: Accipe Spiritum Sane/um. Porque a
Escriptura falia da imposição; poroutro lado, cons-

"º

.
l
S~x.turn sa.:ram. cs1 Ordinis, cujus maieria est illud per
cu1_u~ tradmoncm confertur Ordo, sicut presbyteratus traditur per
cahc1s cum vm~>, ~t patcnac cum pane porrectionem.

. 2 I_mpontt s.1mul ur_raf!lque m~num super. caput cujuslihet
ordmand1 success1~e, mhil d1ccns ; 1dcmque facmnt post eum omnes Sacerdotes qu1 adsunt ... quo facto tam Ponlifex quam Sacerdotes tenent manus dexicras extensas super illos.

#1

ta que entre os Gregos 1 não vigorara nunca a apresentação dos instrumentos, nemnos Latinos, antes
do seculo decimo.
Porém a fórma é a oração Exaudi'I. com aprefação que se segue, accresccnta Lehmkulh, n. Sgo.
(C) Porém a terceira opinião, defendida por
Bel/annino, Billuarl, etc. affi.rrna ,1ue, quer a entrega dos instrumentos. quer a imposição da mão,
é neccssaria, e constituc uma só e unica materia:
segundo alguns, a imposição das mãos que se requer,
é a primeira que descrevemos acima; mas, segundo outros, é a segunda, que se faz depois da communháo, quando o Pontifice diz: «Accipc Spiritum S., quorum remiscritis peccata etc. "
Segundo o nosso modo de vêr, a coisa não pode resolver-se de melhor modo, do que admittindo,
com Lugo, segundo o que dissemos. no Tract. dos
Sacramentos n. 84, que Christo não determinara
a materia da ordem na ultima especie, mas que
deixara ao cuidado da Egreja o determinai-a. Por
isso a Egreja, nos primeiros seculos, usou somente da imposição das mãos. que, principalmente no
Oriente, designa a collação de auctoridade; porém depois usou da entrega dos instrumentos, como mais azada para exrrimir a collação da auctoridade no Occidente.
40. Seja corno fôr, na praxe, quando se tracta
t
Antre os Gregos as ordens inferiores ao diaconado são
· conferidas, ora com a imposição das mão~ ora sem ella ; porem
o diaconado e presbyterado e o episcopado, são sempre conferidos com a imposição das mãos que começa quando o ordenador
diz : Divina gratia promovei hunc in diac onum, presbyterum vel
episcopum, e continua-se, em quanto se faz a consagração pela
supplica solemne em que se pede a Deus que conceda a sua
graça ao ordinando.
_
.
i Alguns tomam como fórma a exhortaçao previa •ol"em us .. ;
porem isto é apenas pr<_>vavel, sendo estas palavras somente exhorta~ão a orar pelos Ordm<!ndos.
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da validade, deve seguir-se a parte mais segura, e
nada deve omittir-se das coisas que se requerem
com probabilidade.
(1) Porisso, se fôr omittida a primeira imposição das mãos acima descripta, isto é, quer a mesma
imposição, quer a extensão da mão direita que o
Bispo faz, deve repetir-se toda a ordenação, segundo o declarou a s. e. do
mas se forem os
presbyteros que omittirem esta imposição, é valida.
(b) Se fôr omittida a segunda, que se faz depois
da communhão, deve ser supprida quanto antes,
ainda mesmo fóra da ordenação, e até fóra do sacrificio da Missa (S. C. dos R. 1841);
(C) Se a imposição das mãos fôr feita sem o
lacto corporal, deve ser supprida em segredo na
acção da Missa (S. O. 19 de agosto de 185 1);
porem se houve tacto physico, mas mediato em
razão do solideo com que estava coberta a cabeça
do ordinando, não ha nada a repetir (S. Oj/ic. 22
de junho de 1892);
(d) para maior segurança requer-se o tacto physico dos instrumentos do calix e da patena. Alem
d'isto, o calix e a patena devem ser consagrados e
deve haver vinho puro no calix, e verdadeiro pão
trigo sobre a patena 1 ;
(1) se forem tocados o calix e a patena, · mas
não a hostia, é moralme12te certo que a ordenação
e valida;
(f) quanto á forma pronunciem-se accuradamente todas as orações correspondentes ás varias
ma terias, e note-se que a oração Exaudi com apre-

fação, qu e se segue depois das primeiras imposições das mãos, é por alguns requerida para a validade (Cf. Lemhk., 590).
41. 3.º O sacerdote deve ser adornado de todas as virtudes, sendo elle um outro Christo; pois
diz o Pontifical: u.\-1ostrem que são mais velhos . ..
de modo que meditando dia e noite na lei, creiam
no que lerem; ensinem o que crêem; e imitem o
que ensinam ; mostrando cm si a justi\=a, a constancia, a miscricordia, a fortaleza e Iodas as virtudes» 1•
Brilhe cspcci<ilmcntc n'cllcs a cai·idade, segundo as palavras: « 1eAccipc vestem sacerdotalcm,
per quam caritas intelligiturn.

e.;

Porisso se a hostia ..:ah ir ror terra antes do toque dos instrumentos, a ordenação deve ser mtej:lralmente reiterada sob condidío, como o decidiu o S . Otficio 6 julho 18()8 ap . •4,ct. S . Sedis,
XXYI, p 1~J.
t
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V. D'.) Episcopado

42. 1 ••· () E'piscopadu é uma ordem sagrnda
pela qual se confere ao prcshytcro o poder de confirmar os fieis, de ordenar os ministros e de consagrar as cois<.is pcrtcnccntl!s no ;culto divino: «E'
nccessaril) 4ue o Bispo julgue, interprete, e consagre, baptise e confirme» ~.,.(Pu11tific.). Os dois primeiros otlicios referem-se aos poderes de jurisdicção, e importam o poder legislatii•o, judiciaria e
coactii•o, e admi11istrali1'0, como o explicam os canonistas.
Os outros cinco poJcrcs dizem respeito ao poder de ordem: o poder de cu11sagrar leva comsigo o poder de benzer os ºAbbades, a consagração
' C ra vit .1tcm actu um, ct ce n s 'lr :i "i,-..mdí prob e nc s e se:liores . .. ut in l..:gc· tu:i 1l1 t' ;i.:: noct c meditant es, quod le f; e rint .::redant; quod cretliderint, do .:cant: quo,1 Jon1 c rint, imitentur; justiam, constantiam, mi scri.:orJiam, fortitudin e m, .:etern squ e vi1·tt1 ·
te s in se o s tc ndant .
l
Epi sl' OJ'lllll nport e t ruJi..: a r c. intcrprc tari, CUJlSCcrarc, orJinarc, o!forrl.! 1 baptizarl.!. et ..:onlirma rc.
Theologia Do5matica-Vol. 7
2~1

http://www.obrascatolicas.com

l>A ORl>EM

DA OlllEM

do~

4;, I

der especial, isto é, o poder de confirmar e ordenar

reis, a dedicação das egrejas, a consagração
dos altares, do calix e da patena, a benção do S.
Oleo e geralmente todas as bençãos que requerem o sagrado chrisrna. Ordenar refore-se á collação do sacramento da ordem, porque somente o
bispo é ministro ordinario d'este sacramento, como bem claramente diz o Florentino. Os restantes
officios: « offerecer, haptisar e confirmar» t, são facillimos de entender.
43. 2 .º E' certo que o Episcopado tem a razão
de sacramento, mas é ponto controvertido se é ordem distincta do prcsbyterado :
(A) Muitos thcologos antigos~, com alguns poucos
mais modernos, seguem que o episcopado não é ordemdistincta do presbytcrndo, mas a sua extensão e
complemento intrínseco ; porque a distincção das
ordens é recebida segundo o habito para a Eucharistia; mas o Bispo não tem relativamente á consagração poder superior ao ~accrdote (S. Th. Sup.
q . 40, a . 5) 3 •
Por outro lado, se o episcopado fôra ordem
distincta, poderia alguem, omittindo o presbyterado, tornar-se verdadeiro Bispo; do mesmo modo
que qualquer pode, despresando o diaconado, ordenar-se Sacerdote ; porem isto não pode omittirse segundo a opinião dos theologos; logo.
(8) Be/larmino, com tudo, (e. 5), com a maior
parte dos theologos e canonistas modernos 4, ensina o contrario; porque o episcopado confere lJO-

não só gosam da faculdade de consagrar a Eucharistia, mas de a communicar aos outros; o quelé
bastant para constituir ordem especial.
Porem a razão porque se diz que o episcopado não pode conferir-se sem o presbyterado, é porque o Episcopado, por vontade expressa de Deus,
inclue necessmiamcnte o saccrdocio, sendo elle o
cume do sacerdocio, e prcsuppondo o poder de
consagrar, conferido no presbyterado t. Abraçamos
esta opinião como mais provavcl.
·
44. 3." E' de fé, contra os Wa/denses, Wiclef.
e Cafrinistas que os Hispos são superiores aos Presbytcros, segundo o 1i-ide11/.: •Se alguem disser que
os Bispos não são superiores aos Presbyteros, ou
não tem o poder de confirmar e ordenar, ou que o
que tem, lhes é q>mmum com os Presbyteros ...
seja anathcma,, 2•
(A) ?\ão quiz, na verdade, o Concilio definir, se
esta superioridade é de direito divino; porem isto
entende-se claramente do contexto. Porquanto, os
Bispos dizem-se superiores aos Presbyteros, por
isso que tem o poder de confirmar e ordenar; mas
isto pertence ao poder de ordem, que depende da
instituição de Christo.
(8) Por outro lado, consta pela historia, que já
desde o principio houvera uma dupla ordem de
ministros, distinctos pelos seus munus e direitos,

Offerrc, baptiz:tre ct .:onfirmare .
Cf. Bil/ot, th 3 1 •
J Posto que S . Thomaj , quando era mais novo, ensinava
esta opinião, todavia quando de mais cJa,lc, muJou de opinião
no Opusculo sobre a r crfciçiío da vidn espiritual, e. 24; a este
respeito \•ê de Rubeis, d issert . 2n in S . Thomas, e. 24 .
• Cfr. Gasparri, ob. cit . n . 23 e scg . ; Tl'pe, n.715 e seg.;
Le Gànoniste co11tempo1·,1in, febr. 1895, r. 65 e ses.

1
Por outro laJo niío consta ahsolutamente que o episcopado se confere validamente ' áquelle que não foi antes ordenado de
Presb ytcro : por quanto referem-se alguns exemplos de leigos ou
clerigos que foram elevados ao episcopaJo per saltum, como se
lê no Libro Po11t!fic,1li (ar. Gasparri, n. 24).
2
Si quis dixeric Epis.:opos non esse Presbvterislsuperiores,
vel non hahcre potestatt:m confirmandi et ordin'lnd ' , vel eam quam
habent, ili is esse n1m Presbyteris com munem ... A . S.

l
2

ou de gerar paes espirituaes ; e porisso os Bispos
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posto que muitissimas vezes fossem tomados promíscuamente os vocabulos de Presbytero e Bis-

po.
Porquanto colligc-se dos Actos 1, que uns ministros eram superiores aos outros : cc Olhae por
vós e por todo o rebanho, no qual o Espirita Santo vos constituiu Bispos para goi•emar a Egreja de
Deus»', a saber, quer os leigos, quer os ministros
inferiores.
Em segundo logar cnsi na S. Paulo 3 que os
Bispos podem constituir prcsbvteros pelas cidades
e julgai-os «Deixei- te cm Creta para corrigires as
faltas, e co11slit11ir presbyteros pelas cidades; não
recebas accusaçõcs contra o prcsbytero, senão diante de duas ou trcs testemunhas,, ' ·
. O mesmo consta dos Padres. Assim S . Ignaci.o
em cada _uma das suas epistolas, Hermas s,
d~st~nguem os Bispos dos prcsbytcros, assim como
d1st1~.gu~m a estes dos diaconos. Mas a distincçáo,
que Jª vigorava no tempo dos Apostolos e dos seus
successores, não pode proceder senão do direito
divino.
(C) Oppóc-se, na verdade, a auctoridade de S.
Jer~nymo que diz: "Logo, tanto é o Presbytcro como
o B1spo» 6 • Porem, n'outro Jogar faz distincção entr; B~s~os, Presbytcros e diaconos, e por instituiçao d1vma 7 • Portanto, a não se pôr cm contradicção

?J·

.

1

Act. XX, :i8 .

2 .

Attenditc vobis ~t universo grcgi, in quos Spiritus S. po-

su1t ~ptscop.os regere J•.c.~·/es1m11_ Dei.

l

T1111 .

V,

1~;

111 .

1,

D .

Reliqui te Cretre ut ea qure desunt corrigas, et co11stit11as
per c1.v1tates [>:esbxteros; a<lvcrsus Presbyterum accusationem noli reespere, nis1 sub Juobus aut tribus testibus.
> Liv . 11 vis. \11- ~ .
. ' _Idem c,st. ergo Prcsi>yt~r yui et Episcopus. Comment. in
Tst. I, Jj cfr. Ep1~t. q11, ai. l-\) ap . l'v11g11e, t. 22, p. 11q2.
l AJv. Luctfcr. n . ~;dr. Epist. 146.
•
.t.
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comsigo mesmo, quer dizer que o . Bispo e o Presbytero tem e mesmo poder quanto a alguma coisa, v. gr., á consagração da Eucharistia, mas não
quanto a tudo o mais.
E, na verdade, na .epistola já citada, accrcscenta: «Ü que faz o Bispo, afúra a ordenação, que
não faça o presbytero :•n 1; onde claramente affirma
que o Bispo pode conferir a ordcnnçáo; e o presbytero não o pode fazer 2.
45. 4.º Quant? á ma teria e forma do episcopado, ha controversra : uns collocam-na na imposição
do livro do Evangelho sobre a cabeça do Consecrando, outros na imposição das mãos, outros n'uma e dutra coisa simultaneamente. A este respeito
temos a mesma questão que a respeito do presbyterado. ·
46. 5.º As principaes virtudes. que devem ser
cultivadas pelo Bispo, contecm-se nas seguintes
palavras do Pontifical: «Seja n'clle copiosa a constancia da fé, a pureza do Llmor, a sinceridade da
paz. Sejam especiosos os seus pés para desempenhar o ~eu munus da evnngclisação da paz, para
evangclrsar os teus bens; scjn sollicito, fervoroso
no espírito; odeie n soberba; ame a humildade e a
verdndc, nem a abandone nunca, ou vencido pelos
louvores ou pelo temor» 3 •
1 Qu.id facit, exceptâ orJi11.1tio11e, episcopus, quod presbvter non facmt (
·
2
~
~ara exr?sição _mais lar.ga e solução d' esta difficuldade,
le Petav111m, 1. lv, e. 4·); D1:oum, P; II, sect.ti, § 4; Hurter, n .
1.02-70G; De Smedt, L." orgams. des q,;hses chrét., Congrés scienuf . mtern . vol. li, p -'º3 e seg. (18881; tambem o que escrevemos sobrc a E~rcja, n. 5o e seg .
.
3 ~hun~'ct in e;i c.õnstan'tia fidei, puritas dilectionis, sincerstas pa<.1~. Smt spec10~1 muncre tuo pedes ejus ad evangelizandum pacem, aJ evangehzandum hona tua ... Sit sollicitudine impiger, _s~t spiritu fervens, oderit supcrbiam, humilitatem ac verita·
tem d1hgat, neque eam unquam deserat, aut ladibus aut umor~
:;uperatm.
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Appendice: das ordenações anglicanas t
_47· Estçido da questão. No principio do schisma
anglicano ( 1 534-1S47) foi mantida a forma catholica da
ordenação, e porisso, d'csta parte, as ordens conferidas
n'aquelles tempos eram validas. Porem, por instigação
de Cram11e1", introdusiu-se publicamente um novo rito
para conferir as sagradas ordens no tempo de Eduardo
VI, º!lde ficaram eliminadas todas as coisas que dizem
respeno ~o poder de ~ons ~israr a Eu~haristia; manten·
do-se umcamente a 1mpos1ção da mão, a forma empregada na .o~den~ção do presbytcro, é a seguinte: cRe·
ceb~ o Espmto S., os peccados que perdoares serão
perdoados, e os que retiveres, serão retidos. Sê dispensador fiel da palavra de Deus e dos seus santos sacra·
mentos•'·
A forma da ordenação' episcopal contem-se n'estas
P.alavras: «Recebe o Espirito S., e lembra-te de resus·
citar a graça de Deus que está cm ti pela imposição das
mãos. O Senhor não nos deu o espírito de temor mas
de virtude, amor e sobricdadc,3.
'
E, na verdade, lvfalht•us Pa1·ke1·, donde tomou a
1 . René de Vois, Ju~tification de l'Eglise Romainc sur la ré·
ordi?atton des Ang!ois épiscoroux, Paris, 1718; Michel Le Quie,,,
Nulhté d~s _ordrnauons _nnghcanes, Paris 1725; Fennel.• Mémoire
sur ~a vahdué de~ ordm~uons dcs An~lois. Paris 1726; J. Bar·
doum, S. J , ~a D1ssertauon du P. Le Courayer sur la succession
d~s Ev. _
anglo1s et sur la validité des ordinations anglicanes réfut~e, Pa~1s, 1724; E . E.~tcourt, The Quest ion, of Anglicano drdina·
t~ons d1scu~sed, Lond?n, 1873; Gasp.1rri,De la valeur des OrdinauonesAn~hcanes, Paris, 1895; Lacey-Pu/ler, De Re Anglicanâ; Sydney Smith, ,Reas,on~ for _rejccting Anglican Orders; The Tt11Jldl,
vol. 45-16; Civilta Catto/ica, voJ. VIII, Quadr. 1113-1114; The so~
urce_s o the R~ll, by T. A. Lacey; The Policy of the Bull, by Ca·
t~ohcus, ap. Co!'temporary Revéew, Dec. 1896; quae duae posteriores d1ss!!r tauoncs confutantur a P. Sydney Smith, ap. C..·
te_mp: Rev1ew, Jan. 1897, et Brandi, A~Last \Vord on Anglican Or·
dmauons,New-York. 1897.
2
•
Accipe Spiritu.m&S. Quorum remiseris peccata, remiuuR·
tur e_1s; e.t quorum retmueris, retenta sunt. Sis fidelis dispenS8tOr
verb1 pe1 et .sancy~r~m sa~ramentorum ejus.
A.;:c1p~ Spmtu~ S . ; ~~ memento ut resuscites grati...
.
Dei,_ quae est .u~ te per 1mpos1t1onem manuum. Non enim dediC
no~1s Deus spmtum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrie·
tatls.

ÓRDEM

~ua origem a gera:chia anglicana t, foi consagrado segundo este novo rito. Versa portanto a questão, sobre
se foi ou não valida a ordenação d' este. Por conseguinte, se foi nulla, são, porisso mesmo, tambem nullas e
in~alidas as restantes ordenações feitas por elle, ou pelQs
Bispos que consagrou.

48. Tlzese : ./Is ordenações feitas segun4o o rito anglicano foram e slfo inteiramente irritai "
omnimoõamenfe nu/las.
·
Assim o decidiu Leão

XIII~

na Bulia Aposlolicae

C!-1,.ae, setemb. 189ti, cuíos argumentos resumimos assim em poucas palavras :
1. º Prova-se pela auct01·idade.
(a) Já no anno 1505, Paulo IV, na Bulia Pl"aeclara
carrssimi, tinha declarado que todos os que foram promovidos ás sagradas ordens por um outro que não fôra bispo ordenado segundo o rito, são obrigados a receber de novo as mesmas ordens.
E, na verdade, ponderadas todas as circumstancias, aqui tractava-se dos que tinham sido promovidos
segundo a nova forma ritual. Este mesmo pensamento
expôl-o com maior clareza o mesmo Pontifice no Breve
Regimmi tmiversalt~'i a 3o de outubro de 1 ~55.
(b) Realmente, as novas ordenações feitas segundo o rito EJuardiano, foram sempre consideradas corno invalidas na Egreja Romana, a qual ordenou sem
condição os ministros anglicanos, convertidos á verdadeira fé~ que tinham .s ido ordenados segundo o rito
Eduardiano: Ass11n v. gr. Cle111e11te XI, rntificando a
decisão dos Cnrdcaes do S. Otlicio na feria V, a 17 de
abril de 170.:i., decretou : «João Clemente Gordon seja
ordenado ex integro et absolute, cm todas as ordens,
ainda mesmo sagradas e principalmente do presbyterado» '·
•
t
Nos nossos dias .alguns anglicnryos f~ram orden_ados pelos
bispos Jansenistas, que Vl\'lam na Bata via, cuia orden:içao é, muito
provavelmente valida; mas não tractamos d'estes; advertimos, somente que este modo de obrar prova bastante; que elles duvidaram da validade das ordenações anglicanas.
2
Joannes Clcmens Gordon ex integro et absolute ordinetur
ad omnes ordines etiam sacros et prrecipue presbyterat\15. Confes.s amos na verdade, que um dos argumentos allegados por CI.
Gordon, contra a validade da sua ordenação, fôra a nullidadc da
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E, na verdade, nunca é licito reiterar absolutamente o sacramento Ja ordem, a niío constar, com certeza,
da sua nullidade.

ta-se não da intenção meramente interna de que a Egreja não julga, mas da que se manifesta exteriorm~nte. E
esta intcncão falta, na verdade, se se mudar o nto com
o proposito manif~s~o de se i1im:dusir outro. que nã? é
recebido pela Egrep1, e com o hm de regenar aqu1llo
que faz a Egreja, c que por instituição de .Christo pertence á natureza do sacramento. Mas assim succedeu
no rito Eduardiano, cujos auctores, tmbuidos dos erros
heretícos, como o confessam os anglicanos d'hoje, quizcram abolir todas aquellas coisas que diziam respeito
ao sacrificio euc haristico.
Logo, não se'• falt:1 a intenciío neccssaria, mas ha
uma intenç<ÍO opposta e repugnante ao sacramento.
a E assim, diz Leão Xll 1 (1. e.), dando a nossa adhesão a todos os decretos dos nossos antecessores publicados sobre esta materia, e, confirmando os plcnissimamente, e como que renovando-os pur Nossa propria
auctoridadc, • de motu proprío, scicncia certa, pronunciamos e declaramos que as ordenações feitas segundo
o rito anglicano, são inteiramente irritas e omnimodamente nullas» t.

2. 0 Ra'{áO theol.
O rito Eduardiano, segundo Leão XIII, é invalido
por falta de /'onna, e por falta de i11tenção.
(&) Porquanto, a Furnra de maneira nenhuma signi-

fica deílinítivarnentc a ordem do sacerdocio ou a si.ia
graça e poder, que é principalmente o poder de consagrar e de offen:cer o verdadeiro corpo e sangue do Senhor ; e até mesmo, nas prcrn·Jçóes empregadas, muito
dé propositu se eliminou tudo o que designa dignidade
e otticios do sacerdocio.
Debalde se objecla depois que a forma fôra augmentada com estas palaHas •<td ojjicium e! opus presbxteri,
para o officio e ub1~a de bispo!); po'.que isto ma~ifc~ta
antes que os propnos"Anglicanos viram que a primeira
forma fôra deficiente. Porem o mesmo accrescentamento, se porventura fosse sullic1ente, foi introdusido mais seriamente, depois de j<l J)assado um seculo, quando, extincta a gerarchía, JÜ nao havia nenhum poder de ordenar.
Nem serve o dizer que algumas formas tomadas
pelos gregos, ou tambem pelos latinos, designam mais
explicitamente o poder de consagrar; porquanto, o rito
deve entender se segundo as coisas que precedem ou
seguem a propria forma : com ctfeito, na Egreja tanto
latina com grega, de toda a serie de orações claramente se collige que se confere verdadeiramente o poder
de consagrar a Eucharistia, ao passo que, pelo contrario, a collação d'este poder foi pr·vpositadamente repudiada pelos instituidores do rito Eduardiano, por considerarem os sucrificios das missas como ficções blasphemas, e imposturas perniciosas.
(b) Falta egualmente a i11te11ção, porque aqui trac-

1 !taque, ait J.eo XJJI (1: e.), omnihus Ponti~cum Deccssorum in hi\c ipsà caus.t dccrcus.usquequaque a.,senucntes, eaquc
plenissime ~onfirm;~ntc~ ac.~· eiull rcno.rnntcs auctontate :'llostrâ,
motu propr10, certa sc1en1ia, .rronunc1amus ct declaramus, ord1na1iones ri!U anglicano actas, 1rnt:1s rrr>rsus, omn1noque nullas».

ordenação de Paker, em virtude da fahula que então era porrntitos acceita de que este feira consagrado n'uma taberna, (vulgarmente chamada iu1g's be,1d); mus quando se deu a sentenca, esra
causa foi intei~amenrc posta de parte, como o provam os documentos, nem foi tomada em consideraçiio oulra razão senão a falta de
forma e de intenção. Cfr. Amer f,'ccles. Review.Febr. 1897, p. 14.l-

1..p.
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Entres os Padres: Sec. II, J(ermas, Pastor, Liv.
U Mand. IV, c. 1; sec. III, ?:erfulllanus, Libri duo ad
Uxorern; Liber de Monogamiâ; sec. JV, S. .,/lmbrositts,
eP.. 60 et 84; S. :Joannes Chgsosf. Homil. III de Lcg1bus connubii, seu de Matrimonio; sec. V, S . .,/lugusflnus, Libri duo de conjugiis adulterinis; S. :Jnnocenflus I, Ep. 6 et 36; sec. IX. Jiabanos, De Consanguineorum nuptiis; sec. XI, S. Pefrus 2Jamianus, De parentelre gradibus; sec. XII, S. fins1/mus, De nuptiis
consanguineorum.
Entre os Theologoa: sec. XIII, S. Ghomas .1fq.,
O. P., Supplem , q. 41-68, e os seus Commentadores e auctores já antes citados no trat. dos Sacramentos; alem d'isto, no sec. XV, S. Joannes õe Capisfrttno, de Matrimonio; sec. XVI, Franclscus õe Vlctoria, O. P., De Matrimonio; p. de .Ledesma, O. P.,
De magno Matrimonii sacram., Salmanticae, 1.:i92; sec.
XVII, Sancltex, S. J. de S. Matrimonii sacram., Genuae, 1602 ; J>ontius, O. S. Aug . , de sacr. Matrímoni1, Salrnanticac, 1624; )dartlnus J>erez, S. J ., De s.
Matrimonii sacrnm . , Lugduni, 1646; Vfncenfius .Tancredus, S. J., Libri 1 o de s. Matrirnonii sacram., Panormi, 1648 ; Joa. d' fivezan, De Sponsalibus et de
Matrimonio. Aurelire. r653; Joa. ..fl. }Jossio, O. Barn.,
De Effectibus contractus Matrimonii, V enet., 1643; sec.
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xr'Jll, Joa. Xug/er, Tr. theologico-canonlcus

de Ma.

trimonio, Norirnbcrg;c, 170S; Çiberf, Tradition ou Histoire Je l'Eglisc sur lc sacrcment de Mariage, Paris,
1725; §enedicfus .\II', de Synodo direccsa~~; Quaestiones c<inornca: et moralcs; J. Clemenf, Trmte du Pouvvir de l'Eglisc sur 1c Mariagc des Catholiques, Leodii,
1768; ]J. Saffler, S. J., l>c bono conjuga_li et sanctitate coclibatus, 1781 ; Cuccagm: Dei Matrtmon io cristiano, llomac, l/'l 1; }Jarrue/, Lettres sur !e divorce,
Paris 1789; 2>e 1(àsfignac, Accord de la Révélation et
de la Raison, 1790; Fr. fiiberfim: O. P. Diss. dei!'
Indissolubilitá, de ;\fatrimonio, Vcnetiis, 17q2; sec. XIX,
:/)e ]Jonald, Du divorcc considfré au XfX• s , 1801;
Çerdil, Tr. dei Matrimonio, ossia confutazione de' sistemi contr:1ri all' autoritü dc:lla Chiesa circa il M. atrimonio, Romre, 1803; fl J;tu33arelll: S. J., Dei contratto del Matrimorno in quanto sa.::ramento; l(oskovanv,
De .Matrimonio in Eccl. catholid, Aud. Vind., 183i ;
De Matrimoniis rnixtis, Pestini, 1870; Carriére, s. s.,
Prrelect. thcol. majores, De Matrimonio, Parisiis, 1837;
Compendium cjusdcum operis. 1859; j;tarfin, S. J.,
de Matrimonio ct .rotcstatc ipsu.m diri~e9di. ~ug-duni,
1844; J>errone, S. J., De .Matr1m . chrtst1ano ltbr1 tres,
Leod. 18fo; ciusdcm Compcndium in Prrelectionibus;
J>almier1: S. J ., Tr. de :\'latrimonio christiano, 188o;
~eis, de ~latrimonio tractatus quinque usui venerabilis cleri Amcricani :1c.::ommodati; ~aringer, Das heilige Sacrament der Ehe; 1(ive, Oic Ehc, in dogmatischer,
moralischer und socialer Bczichuna; J(ufschker, Das
Eherecht der cat. Kirchc, seincr .fheorie und Praxis,
"\Vicn, 18:i6; Schneeman, Die lrrithumer über die Ehe,
Freib ., 18S(); Weber, De Matrimonio, 4 ed. Frib.,
1886; ês.-nein, Le Mariage cn Droit canonique, Paris,
1891, Çasparri, Tr. canonicus de Matrimonio, Paris,
1890; )Yf. €. J>lzilippe, Etudc historique sur les origines et le d~veloppcmcnt du droit matrimonial de l'Eglt·
se; Jll. Jlossef, De sacramento .Matrimonii tract. dogmat1cus, moralis, canonicus, liturgicus et judiciarius,
Paris, 1896; }Yfonsabré, O. P., Confér. sur !e ~lariage. op. anglicc redditum curü M. Hopper, New-York,
1890; Van 'Weâdingen, L'Encycl. de S. S. Léon XIII
sur le Mariagc, Paris, 1891.

. Entre os Protestantes: Sch/eiermacher Pred1sten üb. d. christl. Hausstrmd, 2J. F. Sfmudlin,' Gesch1chte d. Vorstellungen u. Lchren v. d. Ehe 1826·
Tiof'!e, The?I. E~hik, 1 867. IV. 4- 125; )Ylarfen;en, Di~
Chnstl. Eth1k, r ~/8; óscar :/). "Wafkins, Hol v i\'Iatrimony, ~ondon and ~ew-York, 1~~1'.>; J(. )ti. .Cucko.ck,
T~e H1story of ~l~rnage, Ncw-1:ork, 1894; JY!organ
2J1x; ]Jlunl, , ob. c1t.: ..Cic/rfenberger, ob c1t., t. 8,
p. 6c:J 1 ed. 1880.
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01 D1or1ta aos Jrmentos
O setimo sacramento é o matrimonio, que é signal
da união de Christo com a Egrcja, segundo as palavras
do Apostolo que diz : Este ~acramento é grande, di~o-o
cm Christo e na Egreja. A causa efticientc do ~1atri
monio é, regularmente, o consentimento mutuo exprimido por palavras de presente. Tambem se assignala
o triplice bem do matrimonio : o primeiro é a prole
que d'elle nasce e se educa para o culto de Deus. O
segundo é a fidelidade que um dos conjuges deve guardar ao outro. O terceiro é a indivisibilidade do matrimonio, por significar a união indivisível de Christo e da
Egr~ja. Posto que por motivo de fo:nic~ção, s~ja p~r
mm1do fazer a separação a toro, nao e todavia hctto
contrahir um outro matrimonio, sendo perpetuo o vinculo do matrimonio legitimamente contrahido.

11Gflfl8 10888018 dl TrldBDtlDI SODrB 1SIGflmlDtl do JDatrllDonlo
(Sess. XXIV)
O vinculo perpetuo e indissoluvel do matrimonio,
exprimiu-o o primeiro Pae do genero humano, quando
disse por inspiração do divino Espírito: «Este é o osso
dos meus ossos, e carne da minha carne : pelo que deixará o homem a seu pae e a sua mãe e unir-se-ha com
sua mulher e serão dois em uma carne,,
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Mais c_laramcnt,e ensinou Chris~o Senhor !!osso, que
com _este vinculo, so _se copulam e Juntam dois, quando
rcferm~o aqucllcts ultimas pal avras, como proferidas por
Deus disse: «Por tanto, jü não são duas mas uma carne1>; e logo confirmou a estabilidade do mesmo nexo,
declarada tanto antes por Adiío com estas palavras:
uO que Deus pois juntou , não o separ'~ o homem».
Quanto porei~ áquella graça q_ue ~perfciçôa aquelle
amo r natural, confirma a urndade 111d1ssoluvel, sanctifica os esrosos, foi Christo, instituidor e auctor dos vern:rn veis sacramentos, ']Ucm nol a mereceu com a sua
Paixão : assim o in sinua o Apostolo S. Paulo dizendo :
•H o mens, amac voss:1s mulheres como Christo amou a
Egrej a e se e11trcgou a si proprio por clla » ; accrescentando lof3o :. «Este sacramento ~ grande: eu porem o di go, cm Clmsto e na Egrcia•.
Como, p~is o matrimonio n '.1 Lei Ev_a ngelica pela
graç a _de ~hn sto exceda aos antigos matnmomos; com
razão ensinaram os nossos Santos Padres os concílios
e a universal tradição da Egreja que deve ~er enumerado entre os sacnrnentos da I,, Nova. Contra esta selevantaram n'cste seculo certos homens impios e furiosos
os quaes niío s<) s e ntiram erradam ente d'estc sacramento
vcne_ravel, m_a s co m? costumam, a pretexto do Evangelho, mtrod11zindo a liberdade da carne. afllrmaram muita coisa por cscripto C de palaHa, all;eia do sentido da
Egrcja Catholica, do costume approrndo desde o tempo dos Apostolos, n:to sem gr:1 ndc damno dos fieis de
Christo; e querendo o san to e univcrs;il concilio atalhar
ª. <>ua temcri_dade, julgou se devim1:1 exterminar as princ1paes heresias e 1:1-ro s dos sobredrtos scismaticos, para
que o seu pernicios o co111:1gio nJo continue a mfeccionar
a outros, estabelecendo contra estes hercjes e erros os
seguintes anathem :1s.
Canon 1. Se alguem di sser, que o matrimonio não
é vcrdaJciro e propri :1 rnente um dos sete sacramentos
da Lei Ev:111gelica, in stituído po r Christo Senhor nosso
ma~ inventado pelos homens na Egreja e que não con~
fere graça : scja excommungad o.
C.111011 :J. Se al;.iuem disser, que é licito a os Christáos ter muitas mulheres e que isto n:ío é prohibido por
lei alguma divina: seja excommungado.

Camm 3. Se alguem disser, que só aquclles graus
de consanguinida~e e d~ affinida~e que ~e de.claram .º.º
Levítico, podem 1mped1~ contrah1r matrtm?mº:i. e dmmil-o depois de contrah1do; e que a Egrera nao pode·
dispensar cm alguns d'elles ou estabelecer que outros
mais impeçam. e dirimam: seja excommungad~.
.
Ca11on 4. Se alguem disser, que a Egre1a nao podia
estabelecer impedimentos dirimentes do matrimonio, e
que errou cm os estabelecer: seja excommungado.
Ca11011 5. Se alguem disser, que por causa de heresia ou molesta cohabitacão ou ausencia affectada de
um dos esposos, se pode dissolver o vinculo do matri- •
monio : seja cxcummungado.
.
Cano11 6 . Se alguem disser, que o matrimonio rato
não consummado, se não dirime pela solemne profissão de um dos esposos : seja excomrnungado.
Can011 7. Se alguem disser, que a Egreja erra,
guando ensinou e ensina, conforme a doutrina evangeltca ! apostolica, que pelo 3:dulterio de u~ dos. esposos
se nao pode dissolver-se o vmculo do matnmomo, e que
ambos, e ainda o innocente que não deu causa ao adulterio, não pode contrahir o ~mtro matrimonio, ~endo
vivo o outro consorte ; e que e adultero o que deixar a
esposa adultera, e receber outra ; e a es{'osa que deixar o adultero e se casar com outro : se1a excommungado.
Ca1w11 8. Se alguem disser, que a Egreja erra, quando determina que por muitas causas se pode fazer separação entre os consortes qu_anto ao tó~o e quanto a
habitação por tempo certo ou incerto: se1a excorumungado.
Ca11011 <). Se alguem disser, que o.s clerigos constitui dos em -Ordens Sacras e os Regulares que professam solemnemente castidade, podem contrahir matrimonio, e se ·o contrahirem é valido, não obstando a lei
ecclesiastica ou o voto; e que o contrario d'isto não é
outra coisa senão condemnar o matrimonio; e que podem contrahir matrimonio todos os que não sentem ter
o dom da castidade, ainda que o tenham votado: seja
excommungado. Pois Deus não nega este ~om a quem
piamente lh'o pede, nem consente, que se1amos tentados mais do que podemos.
TJJeolo~a DogrnatiCfL-Vol. 7.
3o
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Se alguem disser., g.ue o estado c.onjugal
se deve antepôr ao estado ~a virgindade ou celibato; e
que não é melhor nem m_a1s louvavcl perman.ecer "?
estado da virgindade e celibato do que contrahir matrimonio : seja excommungado.
Canon 11 . Se alguem disser, que a prohibição da
solemnidade dos desposorios cm ce.rtos tempos do ª'? ·
no é uma superstição tyrannica deriva'!_a das superstições g~ntilicas; º~u c<;>ndemn;~r as Benç.aos e outras ceremomas que a EgrcJa usa n clles: seia excommungado.
.
Ca11011 12. Se algucm dis~cr, ql!e as .cau.sas mat~1mo01aes não pertencem a .J u1zes Ecclesiasttcos : se1a
cxcommungado.
C.111011 1n.

Ex 08Gf810 ad HmtBQOS
Septimum est sacramentum Matrimonii, quod est sig?um con:
junctionrs Christi et Ecclcsrx, secundum Apostol_urn, dr_cente~ ·
oSacramentum hoc ma~num cst, ego autem drco. m Chnsto et m
Ecdesiâu. Causa et1lciens JVlatrim onii, rq~ulant e r est mutm~s
consensus per verba de pra-senti exrr·essu>. A'isig_n~re autem trrplex bonum Matrim?ni~. Primum est. pr1))cs susc1p1enda et. e,ducanda ad cultum üet. ::.ccun,lum est 11,le>, quam ~mu s ..con1ugum
alteri servare dehet. Tertium indivisihilitas ~1atnrnonu, propter
hoc quod significa! inJivisihilem conjunct_ion_cm Christi et Ecc~e
sire. Quamvis a11tcm ex caus;1 forn1c a t1onrs lt.:eat tort separattonern facere non tamen ;ilrud matrrmnrmrm contrahere .fas est,
cum Matrim'onii vinculum legitime contracti perpetuum sll.

Trldenllnl oecre1a et canones de saGramento
)Ilatrimonn ·

..
/

(Sess. XX!í')
.Matrimonii perpet1wm indissolubilcmque nexui:n l'.rimus hu.ma~
ni generis parens divini Spiritus instinctu pronunt1~v1t, cum d1x1t.
.. Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro Je carne rnea: quamobrem
--.-r.;~- -~el-h-~r 1ntelligem:ia d '.-te> C:;monc; vô A . Thcincr. ob . cit ., t. li

relinquet homo patrem suum et mátrem, et adhrercbit uxori sure,
et erunt duo in carne unâ» t .
Hoc autem vinculo duos tantummoJo copulori et coniuogi
Christus Dominus apertius docuit cum postrema, ilia verba, tanquam a Deo prolata referens Jixit : nltaque jam non sunt duo,
sed una caro»; statimque ejusdem nexus firmitatem : ab Adamo
tanto ante pronuntiatam, his verbis confirmavit: «Quod ergo Deus
conjunxit, homo non separet 2.
Gratiam vero, qure natura\em illum amorem pcrficeret, et indissolubilem uni ratem confirmaret, conjugesque sanctificaret, ipse
Christus, venerahilium sacramentorum institutor atque perfector,
suâ nohis pa ssionc promeruit, quod Paulus Apostolus innuit diccns "Vi ri diligite uxores vestras, sicut C.:hristus dilcxit E cclesiam;
et scipsum tradiJit pro eã .. ; mox subjungens: "Sacramcntum hoc
magnum est ; e~o autcm dico, in Christo et in Ecclesiào l.
Cum igitur ;\lttrimonium in Lege cvan~clid veteribus connuhiis per Christum gratia prretest; merito inter nova: Legis sacramenta annumerandum, sancti Patri s nostri, concilia ct universalis
ecclcsia- traditio semper docucrunt, ad•·crsus quam impii homines
hujus sa-culi insanientes non solum perperam de hoc venerabili
sacramento scnserunt, sed Je more suo prretextu evangelii libertatem carnis introducentes, multa ah ecclesire catholicre sensu et
abApostolorum temporibus probata consuetudine aliena, scripto et
verbo :isseruerunt non sine ma~na Christr fidelium jactura; quorum temeritati sancta et universal is synodus cupiens occurrere, ne
p!ures ad se trahat perniciosa eorurn contagio, exterminandos duxit, hos in ipsos h:e;eticos eorumque errores decernens anathernatismos .
Ca11011 1. Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie unum ex serram legis evangelicre sacramentis a Christo Dominoinstitutum, sed abhominibus in Ecclesia inventum, neque gratram conforre : A. S .
Cm10ri :.'. Si quis dixerit, licere C.:hristianis plures sim ui habcre uxores, et hoc nulla lcge divina esse prohibitum : A. S.
Cano11 3. Si quis dixcrit, eos tantum consan~uinitatis ct alftnitatis graJus qui Levítico exprimuntur posse imredirc Matrimonium contrnhcnJum, et dirimere contr•~ctum : ncc posse Ecclcsiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere ut plurcs impediant et dirirnant : A. S.
Canon ..J. . Si quis dixerit E.:desiam non potuisse constituere
impedimenta Matrimonium dirimcntia, vcl in iis constituendis errasse: A . S .
Ca11011 5
Si quis dixerit, propter hreresirn, aut molestam cohahitationem, aut affect:itam absentiam a conjuge, dissolvi posse
Matrimonii vinculum: i\. S.
Cmwn 6. Si quis dixerit, Matrimonium ratum, non consummatum, per solemnem religionis professionem alterius conjugum
non dirimi: A. S .
Ca11011 -; . Si quis dixerit, Ecclesiam errare curn docuit et do1

Gen . ll.2• : F.rhc . V,31
XIX . 6.
F.phc>. V. 2S <': .

~att .

p.313escs.
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c~t juxta ~vangel_icam et Apostolicam doctrinam, propter adulter1um alterms coniu~um. Matrimonii vinculum non posse dissolvi.
e~ utrumque, vel euam mn_ocente_m,:qui causam adulterio non de~
d1t, non posse, a_ltero con1uge vivente, aliud Matrimonium contrahere; m~cJ;tanque eum qui, dimissâJadulterâ, alium duxerit et
eam ~uae, d1m1ss? ad_ultero, alii nupsern: A. S.
'
Canon 8 .. S1 qm_s~<lixerit, E:cclesiam:errare, cum ob multas
cau~as _separauonem mte~ conjuges, quoad torum, i.eu quoad cohabnauonem, ad cerum mcertumve tempus fieri posse decernit :
A. S.
Canon 9. Si quis di_xerit, Clerico<in sacris Ordinibus constituto~, vel regulares casutatem solemniter professos, ·posse Matrimonmm c~ntr_a~ere, contractumque validum esse, non obstante
lege eccles1as~1ca, _vel voto; et oppositum nil aliud esse, quam
da!'lnare Mat:rmomum, ~oss_equc ?mneslcontrahere Matrimonium
qur ~on sent1unt ~e castlta!ls, ctwmsi eam rnverint, habere donum . ~nathema s1t : c!-lm Deus 1d recte petcntibus non dcneget,
nec pauatur nos ~upr'.11<l. qu<?d possumus, tenta ri.
Cano~ ~o .. ~1 quis d1xem, statum conjuga!em auteponendum
esse sta1~1 v1r~m!t<_1t1s vel crelibatus, et non esse me!ius ac beatius
manere m nrgm1tate aut ca:libatu, quam jungi Matrimonio :
A.S.
Cano~ r r. ~i quis di_xerit, prohihitionem solemnitatis nuptiarum,_ certJs anm te~i:ionbus superstitioncm esse tyrannicam, ab
ethnicori:m sur.erst1t1one profectam, aut benedictiones et al;as
caeremomos qu1b!-1s I<;cc!~sia ~n illis utitur damnaverit: A. S. ·
. C~non 12. S! qi:1s d1xerulcausas ma trimoniales non spectare
ad 1ud1ces ecclesiasucos: A. $.

Observações prévias
1 • Pelo sacramento da Ordem propagam-se
os ministros de Deus que regem a sociedade espiritual; mas pelo sacramento do Matrimonio sanctifica-se a união do homem e da mulher pelo qual
se geram os filhos que formam uma e outra sociedade, a civil e a ecclesiastica.
De quanta ponderação seja o tractado d'este
sacramento, sabem-no todos aquelles que estão
convencidos que a felicidade e a· prosperidade, não
só dos indivíduos mas tambem das familias e das
sociedades, dependem absolutamente da procreação e educação dos filhos.
.2. Varias nomes.
Matrimonio (J.lfatris munia) é assim chamado,
pois que a mãe applica regularmente maior trabalho na procreação e educação da prole de que o
pae, pois o infante «é oneroso para a mãe antes
do parto, doloroso no parto e laborioso depois do
parto• 1•
Tambcm se chama conjugium (cum jungere),
porque é como o jugo commum, ao qual espontaneamente se sujeitam os que contrahem o matrimonio; connubium, ou naptiae (a nubendo, isto é,
a velando), porisso que antigamente as esposas,
quando eram entregues ao marido, levavam a cabeça coberta com um véo, por motivo de pudor 2 ;
consorcio (cum, sors), pelo qual se significa a so0

1 Ante partum onerosus, dolorosos in partu, post partum
laboriosus fuisse noscatur. S. Gregor. JX, Decret., liv. Ili, tit,
3i, e. :a.
2
Gen. xxrv, 65.
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cidade estreitissima dos corpo'> e das almas, pelá
qual o homem e a mulher se ligam.
O matrimonio pode considerar-se como contracto natural e como sacramento.
. 3. Como contracto pode definir-se: a união legitima do marido e da mulher, que lhes dá o direito mutuo, quer aos actos que são de si actos para (l
geração da prole, quer para o consorcw da vida

commum.
Dize-se:
(1) União legitima . .. isto é, feita se.gund.o as
leis positivas com que se regula o matnmomo, a
saber, entre o marido e a mulher, que, por outro
lado, são, por direito, habeis para este contracto.
(b) Direito mutuo e perpetuo para os. act~s . .•
em cujas palavras se declara o fim przmarzo do
matrimonio, a saber, a procreação da prole e a
educação que se lhe segue. Não se requer, porem,
. para a essencia do matrimonio que de facto se gerem os filhos, pois as estereis casam legitimamente ; nem se requer tambem o uso do matrimonio.;
pois a SS. Virgem e S. José, uniram-se em matr~
monio legitimo, apesar de nunca usarerp dos direitos matrimoniaes ; mas basta que haja o direito
áquelles actos, que de si são aptos · para a geração
da prole, posto que per accidens se não siga. Porem, este direito é mutuo, como é claro, e perpetuo, para assim ficar excluida a mistura vaga e
fornicaria dos sexos.
(G) Para o consorcio da vida commum : n'estas
palavras está significado o fim secundaria do matrimonio, o auxilio mutuo que nasce do amor e
sociedade de um e outro.
4. O matrimonio, porem, emquanto elevado á
dignidade de sacramento, costuma definir-se: Sa-

t.iA TRIMONIO

cramento da .Nova Lei, em virtude do qual, pelo
conse11time11to dos conlrahentes, legüimamente dado~ se confere aos conjuges a graça d~ des~mpen~ar
conveilientemenle os deveres do matrnnomo 1• D1zese:
(a) pelo ~unsenlimenlo dos c?ntrahenies, parti
assim se designar, quer a materza, quer a forma
d'este sacramento, que consiste no mesmo contracto matrimonial ou no consentimento das r.artcs,
quer os ministros qL1c são os mesmos contrahentes ·
'(a) c01ifere-.se ª,graça . .. "nestas
'
.Pª1a~ras declara-sc o elfe1/u d este sacramento, isto e, o augmento da gra~a sanctifü:ant.c com direito ás graças actuaes utc1s ou ncc~s~anas pa~a de~empenhar
convenientemente os oftic10s matnmomaes e para
que os conjugcs vivam pacificamente e eduquem
os filhos christãmcntc .
5. Divisão. Abrangeremos a doutrina dogmatica do matrimonio em quatro artigos:
·
1 Sacramenlum r-.·. L., quo per con"ensum contrahe.ntiu~~
legitime. prae~titum , grati;1 conjugibus confertur ad matnmonn
officia rne ad1mplcnda.
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These
Corollarios.

Existencia

Lei Nova, pois falta-lhe a promessa divina ; po-

1

Inseparabilidade do contracto dB sacra\ mento.
Essencia ' .Ministro.
) Materia e forma.
1 Poder da Egreja ácerca do matrimonio.

J

(Unidade l Da polygam!a simulta!lea.
,
I Da polygarr.ia success1va.

Propriedade

1lndissolu
bilidadc

Effeitos

p

d' .
. .
or !re!to d1vmo.
\or d1r~1to natural.
Excepçoes.

1

Com relação á educação da prole.
Ao mutuo amor dos conjuges.
A moderar a concupiscenc1a.
.

1

A..t. 1. De exietanola do ••o•emento do
matrimonio •
Estado da questão

..1 S. Tliom. Sup. 'j· .p, 1-3 ; Bellarminus, de sacr. Matri·
m?nn, c. 1-.'i ,; Sancher, . li, d1sp. 10: Dro11in, 1. X, de sacr. Matnm. q. I; L1eberrnan, cap. li, 11. 1 ; 'Perrone De Matrim. christ
!. ~, s.ect. I,_c. 1 ; Oarriére, De Matrimonio,
I, sect. 2, e. 1 ; Pai:
1111en,/. II, t~. 7-9. ; de Augusti~is, a. 1 ; Billot, th. 36.
. . ~atnmo~10. novae Leg1s sacramentum non est, cum ipsi
\Jes1t dmna prom1ss10. De Capt. Habyl. ~ de Matrim.

p.

lnstit. 1. IV, e. 19, n. 34.
Os protestantes modernos reconhecem de boamente que
o matrimonio é uma instituicão religiosa : «Matrimonium non est
sacramentum eo sensu quo Baptismus et Cama, neque in sensu
Ecclesie l<oman~, licer sanctum institutum habecdum sit. Ejus
celebratio est uctus reli~iods tantum. Hunc ergo statum debita
solemnitate ac in Dei timore inire debemus. Cc.x:remonia fiat per
Christi ministrum, qui unus in legem Dei s1bi auctoritatem vindicare ; unus, quie contrahentium vota Deo nuncupentur, recipere
ac in actu referre potest». (Hodge, ob. cit., t. Ili, p. Jn). Porem,
os Ritualistas reconhecem-no como um dos menores sacramentos: ·Idem de ·sancto Matrimonii instituto dicendum. Quod ad
hunc sacrum ri tum attinet, libenti animo demonstrare valemus titulum hunc sacramentalem ipsi au1hentice apnlicari posse; Liber
Homiliarum de ipso tanguam de sacramento foquitur,quod Yirum
et mulierum ieterni amoris ligamine vincit». Colhe-se do mesmo
livro que o matrimonio é um certo genero de vida, instituído por
Deus1 quando o homem era ainda innoeente; que exprime a união
mysuca de Jesus Christo e da Egreja ; que fôra cohonestado com
a presença de Christo nas nupcias de Caná da Gallilêa e com o
primeiro milagre que alli praticou. Com direito pois e com razão
se diz entre nós sacramento do matrimonio. (Morgan Dix, sacramental System, p. Sj-88).
l Gen. li, 18-25.
l
:i

6. (A) Erros. Antigamente os Gnosticos e os
Manicheos condemnaram as nupcias como coisa
má, como inccnti vo da concupiscencia, e meio por
onde se propaga o peccado orignal. Os Prol.estantes
estão muito longe do erro dos queprohihem o casamento, exaltando as nupcias acima da virgindade,
mas negam, commummcnte, afóra os Ritualistas
. . é um sacramento. Pois Luthero'
que o matrimonio
1
diz : «O matrimonio não é um sacramento da

a,.

rem, Calvino 1 affirma que ás nupcias não convem
mais a razão de sacramento do que á agricultura
ou á arte de sapateiro, nem foram consideradas como sacramento antes do tempo de Gregorio íl.
7. (8) À doutrina da Egreja. Antes de Christo, o matrimonio não foi sacramento productivo
de graça, e até mesmo nem era contado entre
os sacramentos da Lei Antiga ; comtudo, foi chamado sacramento por alguns Padres, mas no sentido mais lato, ernquanto.era signal d'uma coisa sagrada, a saber, da futura união entre Christo e a
sua Egreja : porquanto, segundo a doutrina dos
Padres, Adão surprehendido pelo somno J, representava a Christo expirando na cruz, Eva representava a Egreja, manando do seu lado ; assim como o homem deixa o pae e a mãe e adhere á sua
mulher, assim o Verbo deixou, em certo modo, o
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pae para adherir á sua Egreja ; assim corno os
conjuges são dois n'uma só carne, assim o Verbo
se fez carne, de maneira que da sua união com a
carne, surgisse uma unica pessoa ; assim _como ?e
Adão e Eva nasceram os homens, assim de Chr1sto e da Egreja todos os dias nascem filhos espirituaes. Porem, Christo elevou o contracto matrimonial á dignidade de sacramento propriamente dito,
como o vamos prc,var.
8. These : ô 171atrimo11lo legifimam•11ft celebrado eqfre os cl/risfllos, é u117 .s'1crame1Jfo proprla-

mesmo é o salvador do seu corpo. Mas assim como a Egreja está sujeita a Christo, assim as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos.
Homens, amac as vossas mulheres como C\lristo
amou a sua Egrcja e por ella se entregou, para
sanctifical-a ... para que fosse santa e immaculada.
Assim é que tambem os maridos devem amar as suas
mulheres, como a seu proprio corpo. O que ama
a sua mulher, ama-se a si mesmo , Porque ninguem aborreceu jámais a sua propria carne : mas
cada um a nutre e fomenta: como Christo a sua
Egreja: porque somos membros do seu corpo, da
sua carne e dos seus ossos. Porisso, o homem deixará a seu pac e a sua mãe, e se unirá a sua mulher : e serão dois em uma mesma carne. Este Sacramento é grande, mas eu digo em Christo e na
Egreja)). t
•
Na verdade, segundo as palavras do Apostolo, o matrimonio christáo é
(a) um signai sagrado ;

474

m111f1 dlcfo.

.

E de fé, segundo o Tridenl.: •Se alguem disser que o matrimonio não é verdadeiro e propriamente um dos sete sacramentos da Lei Evangelica, instituido por Christo Senhor nosso, mas introduzido pelos homens na Egreja e que não confere graça : seja excommungado» •.
g. 1.º Não se prova, na verdade, pela Escriptura, mas insinua-se. Christo cohonestou com a
sua presença o matrimonio nás nupcias de Caná
e com o primeiro milagre que alli praticou; restituiu-o á antiga dignidade, a saber, á perfeita unidade e indissolubilidade; mas enalteceu-o, alem
d'isto, á dignidade de sacramento, como pode provavelmente inferir-se da doutrina do Apostolo. S ·
Paulo, tractando dos otficios mutuas dos conjuges,
para mais facilmente os induzir a cumpril-os, representa a união de Christo com a sua Egreja :
«As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos
como ao Senhor. Porque o homem é cabeça da
mulher, como Christo é cabeça da Egreja: elle
1 Si quis dixer'it Matrimonium non esse vere et proprie
unum ex septem l .egis evani;elicae sacramentis a ChristJ Domino institutum, sed ab hominilrns in Ecclesiam invectu111, neque
sratiam conferre, A. Su.

475

(b) um signai de graça;
(C) produ{ a graça e é até mesmo verdadeira e
propriamente um sacramento.
1 o (A) O matrimonio christão significa alguma
coisa de sagrado, a saber, a união de Christo com
a Egreja; porquanto, o Apostolo S. Paulo exhor1 Muliercs viris suis subdítre sínr sicut Domino . Quoníam
vir caput est mulicris, sícut Christus caput est Ecclesire : ipse salvator corporis cjus. Sed sicut Ecclcsia subjecta est Christo, ita
et mulieres viris suis in omnibus . Viri, diltgite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro eâ, ut
iliam sanctificaret ... ut sit sancta et immaculata . lia et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua . Qui suam uxorem diligit, seipsum diligit. Nemo enim carnem suam adio habuit : sed
nutrit ot fovet eam, sic ut et Christ:.:s Ecclesiam. Quia membra
sumus corporis e jus, de carne ejus, et de ossibus ejus. Propter
hoc relinquet homo patrem suum, et matrem suam, et adh~rebit
uxori sure ; et erunt duo in carne unâ. Sacramentum hoc ma1lnum
est, ego autem dico in Christo et in Ecclesiâ. Ephes . V, i2 - 32 .
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a graça sanctificante que _significa. Este tcrcei;o
ta as mulheres a permanecer sujeitas ao seú mari.do, do mesmo modo que a Egrcja está submissa a
Christo (22-24), e que os maridos amem as suas
mulheres do mesmo modo que Christo amou a
sua Egreja (25-28), porque assim como o homem
é cabeça da mulher, e a mulher o corpo do homem, assim Christo é cabeça da Egreja, e a Egreja é o corpo de Christo (23). Porisso, as palavras
que Adão pronunciou a respeito de Eva que era o
osso dos seus ossos e a carne da sua carne, são
egualmcnte verdadeiras a respeito da Egreja com
relação a Christo, porquanto, somos membros do
corpo de Christo, da sua carne e dos seus ossos (v.
3o). Porquanto. assim como o homem deixa o seu
pae e a sua mãe e adhere á sua mulher e são dois
n'uma só carne (v. 3 1 ), assim o Filho de Deus deixa
o seio do Pae e adherc á Egreja pela communicação
da graça, e constituc um corpo mystico com os membros da Egreja. Eis o sacramento, isto é, segundo
a força da palava grega p.•n-:Tjp•ov, o signal mystico,
na verdade grande, já porque significa uma grande coisa, isto é, Christo esposo e a Egreja esposa;
já porque d'um modo admiravel significa esta coisa
sacratissima (v. 32). Logo, o matrimonio christáo,
significa alguma coisa sagrado.
lB) E' signal de graça sanctificante; pois significa a união de Christo ~om a sua Egreja; mas esta união aperfeiçoa-se pela graça sanctificante, segundo as palavras do Apostolo: «Christo amou a
sua Egrcja e entregou-se a si mesmo por ella, para
a sancli.ficar)) '; logo, o matrimonio christão, significa a graça sanctificante.
1 'l.. Finalmente, o matrimonio christão produ\
1 Christus dilexit Ecclesiam et
iliam sanctijirnret.

~eirsum

tradidit pro eâ1 ut

ponto, S. Paulo não o. ensina cl_aramente; mas .nsinua-o emquanto ensma as c01sas que, apesar de
não se;em em si sufficientes. comtudo;em r_azão da
economia christã, que juntamente se deve dize~ _que
elle suppóc, persuadem a coisa com probab1hdade. Porque o matrimonio christão, exh1be-se como
união sobrenatural e permanente :
(8) sobrenatural, porque os_officios mutuos dos
conjuges, taes como são de~cnpto~ pelo Apostolo,
são sobrcnaturncs por um duplo titulo: pelo ex~m
plar que se propõe, isto é, pelo amor d_e .c~nsto
para com a sua Egrcja e pela devota su!e1çao dt~
Egreja a Christo,--assim como. pelo motivo que e
designado isto é, porque assim como o homem
é cabeça da mulher, assim Christo é cabeça da
Egrcja;
. .
(b) permanente, porque o amor _e a obed~en~ia,
que o Apostolo preceitua aos. coniuges ~~r~taos,
devem imitar o amor de Chnsto e a su1e1çao da
Egreja, que são alguma coi~a cons_tante e pérmanente. Mas a união dos coniugcs nao pode ser sobrenatural sem a graça, nem permanentemente sobrenatural sem a graça habitual, á qual estão annexas as graças actuaes, principalment.e quando
uma tal união permanente, apresenta d1fficuldade
especial cm razão da inconstancia da natureza humana.
Logo, o matrimonio chr~st~o r~quer a Braça habitual junctamente com o direito ~s graças actuae~.
Na verdade, é esta a prorogat1va da no~a 1~1,
que a graça sanctificante, cuja collaç~o or?mana
Deus concedeu a certos estados e officios, se1a con. ferida por um especial rito sacramental, que não
~ó signifique, mas produza a graça. Logo, o ma-
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trimonio christão é uma união que não só requer e significa a graça sanctificante, mas tambem
verdadeiramente a produz. Logo, é um verdadeiro
sacramento da Lei Nova.
Pode objectar-se: Já desde o tempo de Adão, o
matrimonio foi signal da uni<ío de Christo com a Egreja; logo, conferiu a graça desde o tempo de Adão. Mas
o consequente é fo lso, logo tambem o é o antecedente.
Resp. Desde o principio o matrimonio foi somente
signal Ja união .fi1tum de Christo com a sua Egreja,
ao passo que o matrimonio christão é-o da união já efj(•c/u,ufo.

·

Na verdade, uma mera iigura d'uma coisa futura,
não requer tanta perfeicão, como a quasi reproducção e a
estcnção da coisa já feita. Porisso, antes de Christo: o
signal da mesma união futura, era ~omente o estado matrimonial, sem a graça sacramental, emquanto que o
matrimonio christão, para ser im;-igem digna, quer da
união phisica, quer moral da união de Christo com a
Egreja, deve, segundo S. Paulo, ser adornado de caridade especial e de virtudes, que a caridade de Christo
gera.
E até mesmo o proprio estado mntrimonial, antes
de Christo, foi perdendo de pouco a pouco as prerogati\'as da unidade e ind1ssobilidadc : pelas quaes principalmente se tornou signal da união phisica de Christo
com a sua Egreja. Pelo contrario, o matrimonio chris tão se tornou necessariamente um e indissoluvel. A graça especial rnío se requeria na nrd;1de, para que o estado matrimonial, deturpado pela apolygamia, pelo divorcio, assim como pela tyrannia que o homem exercia
sobre a mulher, permanecesse um siµnal muito imperfeito da uni;ío de Christo com a sua Egrcja; mas deve
dar-se absolutamente uma graca especial no matrimonio christáo, tal qual o descreve o Apostolo, a saber,
firme pela unidade e pela indissolubilidade e adornado
pelo amor constante entre os conjuges, de rr.p.neira que
não só possa chamar á mente a união de Christo com
o gener~ humano, mas exprimir ao vivo a sua caridade
devotissima para com a Egreja e a caridade fidelissima
da Egreja para com Christo.
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Nem vale a pena accrescentar riue no referido texto se tracta somente do matrimonio de Adão com Eva,
porisso que Adão não falia\'ª tanto de si mesf!lO como ·
da posteridade quando dizia : •O. homem deixará_ seu
pae e sua mãen ' · .. ;pois_ elle não unha i:ae que _de1x~r,
por tanto, fallou propheucamente da tm1ao matnmon_1al
dos seus descendentes, e d'aquclla que figura com maior
perfeição a união de Christo com a sua Egreja, isto é,
d'aquella que existe entre os christãos.

Pela 7 radicçáo, isto é, pelo argumento
de prescripçáo. E' certo que o matrimonio já f~ra
conhecido como sacramento verdadeira e propnamente dito, desde o seculo XII, em uma e outra
Egreja, a Oriental e a Occidental. Confessam-no
hoje protestantes eruciitos.
Com effeito, já desde então todos os theologos
ensinam explicitamente que o matrimonio é um sacramento e ensinam-no, não como uma coisa nova
'
.
e incerta, mas como doutrina certa desde ha mmto ensinada pela Egreja.
Alem d'isso, no Cone. L11fid11e11se 11 ( 1274) foi
lida a confi-;sáo de Miguel Palcologo, approvada
por todo o Concilio, na qual se declarava como
dogma de fé, que o matrimonio é um dos sete s~
cramcntos !; e no C. Vó·o11e11se( r 181) Lucio III tinha decretado contra os Albigenses que deviam
ser fulminados com anathcmas, todos os que, a
respeito dos sacramentos, entre os quacs enumera
o matrimonio, se affostasscm do sentir da Egreja
Romana 3 •
Do mesmo modo todas as communidades Orientaes, até mesmo hcreticas ou schimaticas, profes13.

'

'

2. 0

Relinquct ho111n patrem suum et ma trem suam.
Ap. Den;inger, n. 3AA.
De11i;,1g. n. 339 .
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savam, como agora profe~sam, que o matrimonio
•
é um dos sete sacramentos 1 •
E, na verdade, este consentimento unanime da
Egreja durante muitos see;ulos, é um argumento
de verdade para todos aquelles que admittem a
auctoridade da Egreja universal. Alem d'isto, o
mesmo consentimento prova historicamente que 0
matrimonio fôra tido como sacramento antes do
schisma grego e da separação das seitas orientaes.
Porquanto, se assim não fôra, nem os Latinos
iriam pedir de cmprestirno esta nova doutrina aos
Gregos, nem os Gregos aos Látinos, nem as varias seitas Oricntaes umas ás outras.' Nem tambem
pode dizer-se que esta innovação se effectuara antes d'estas divisões; pois, não se encontra vestígio
nenhum d' esta mudança, nenhum auctor d' esta nova invenção; mas, pelo contrario, encontramos
muitos ,vestígios, donde, com razão, se infere que
esta doutrina fôra ensinada pelos Padres e di.manara dos Apostolas. E vamos mostrai-o
(A) Pelos Padres. Affirmando os. Protestantes
que nenhum d'elles, antes de Gregono 1 (590), ensinara que o matrimonio é um sacramento, apresentaremos alguns testemunhos dos seculos anteriores, para d'ellcs se colligir q~e uma tal doutrina
não fôra inventada por Gregono, mas fôra·ensinada pelos proprios Apostolos.
3
(1) Já no scculo V, escrevia S. Leão M : "Achao1 Cfr. Goar, Eucho)og. p'. p. 3~S e seg.; Schelstratt, Acta
orient. ec cl. I! 1:1.6; pen;ing. R1t . orient . I, 150 e se11._; Perpétuité de Ia Foi, ed. M1gne, 1. Ili, p. g6S e seg.
? Cfr. To. de Sacramentis, n. 23-25.
i
Cum societas nuptiarum ita a~ initio ~n~tituta sít, ut
praeter sexuum canjunctionem haberet 1~ se Chr1st1 et úcle5iae
sacramentum, dubium non est ea!'l muhere!'l non perrinere ad
matrimonium, in quâ doçetur nupt1ale non Í\llSse mysterium. Ep. ,
1&7 ad Rustjç,

do-se a sociedade nupcia assim constituída desde
o principio, de maneira que alem da união dos sexos tivesse em si o sacramento de Christo e da
. Egreja, não ha que duvidar que esta mulher não
pertence ao matrimonio~ onde se ensina que não
houvera mystcrio nupcial».
Antes d'elle lmzocencio I t : « Estabelecemos
com o suffragio da fé calholiL'.a, yue este matrimo~
nio é aquelle que primeiramente tinha sido fundado na graça divina 11.
Quasi ao mesmo tempo, S. Agostinho chama
ao matrimonio sacramento das nupcias !. Compara ~stc sacramento com o baptismo e a ordenação,
ensmando que o seu effeito é a indissolubilidade
.
'
assim como o caracter indelevel é o effeito do baptismo e da ordem, e depois accrcscenta: ((Nas
nupcias dos christãos tem mais valor e santidade
do sacramento do que a fecundidade do utcro11 3 •
E na verdade, todas estas coisas tomadas juntamente e entendidas segundo o sentido das definições da cdade seguinte, não podem entender-se
senão do sacramento propriamente dito.
(D) A mesma coisa cnsin,)U S. Amhrosio, no
scc. IV, affirmando que o matrimonio se sanctijica pela benção sacerdotal~: «Porquanto, sendo necessario que o mesmo matrimonio se sanctifique
pelo vcu e benção sacerdotal, como pódc dar-se o
matrimonio onde nao ha os connubios da fé));>

1 Srarnim.us, fide c~.thol!c~ suffragantc, illud~ esse conjugium,
quod crat pnm1tus gr.111a J1vm.1 J1111datu111 . Ep . 3n ad Probum .
2
ln .lo;i. cr. IX, n. ·i .
3
ln christianorum nuptiis plus valer sanctitas et'crament 1
quam fecund11as utcri . De l\uptiis, e. 10; cfr. de Bono conjugali
cc. 18, 24 .
'
4
.
Nam ~t~m ipsum coujuitium velamine sacerdotali et bened•~tone san~t1fi.carz oportear, quomoJo potest conjui;ium dici
ub1 non est füle1 connubia . Ep . 19 ad Vii:;il .
'
Theolosia Dogmatica-Vol. 7
31
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N'outro togar 1 declara que pela violação do
tóro se perde a graça do sacramento: <<Conhecemos que Deus é como que o prel_ado e o guarda
do matrimonio, o qual não conscnt1rá que se pollua
outro tóro; e se alguem fizer peccar contra Deus,
cuja lei viola, sofl'at gratia11~; e porque pecca contra Deus, perde o consorc10 do sacramento celeste»!.
(C) No seculo IIJ, Tertuliano diz o seguint~, a
respeito da dignidade do s;:H.:ramcnto 3 : u O que d1~e
mos nós para narrar a felicidade d\:ste matrimorno,
que a Egreja concilia e a obl~1ção confir.ma e é assignalado co1n a benção, os anios_annunc1am e o Pae
melifica» ?
~a verdade, tão prcclara discripção parece que
não convem senão ao san<11m:nto, principalmente
sendo estas palavras «bc11edictio, ratwnn postefiorme:ite entendidas da bcrn;ão productiva da graça.
Chama realmente n'outro logar •ao matrimonio sacramento, e n'ouro Jogar 5 accrcsccnta que é ratificado, como tendo jü, o patrociuio da parte da divina graça.
(d) No scculo II não temos tcstcmunh~s ~)aros,
mas todavia declara-se que o matnmon10 e uma
coisa sagrada que diz respeito ú Egrcja.
Assim, v. gr., .._<.;. I;.;11acio 1llar~yr diz 6 : «E'
J)e Abrah:im, liv. 1, e. 7.
.
. ..
COf'llOscimus vcluti pr~sul e rn cust0,·crnquc c~mJu_g~t ess_e
Deum, qui non ratiatur :dtcrurn thnrum pollLu; et SI qut tcc_ent
pcccare cum in )eurn, cu1us legcm \'tnlat; l{ra./1<!111 saf11at~ et,1deo
quia in Dcum pecc_at_, sacramcnt1 <.:cclestJs arn1tut consoruum. .
l
Undc sulltc1:1nrns :1<! cnarrandam feltc1tate_m CJUS n_iatrrmonii, quod Ecclcsia conciliai. ct conlirmat oblauo et_ obs1g11at
benedictio, Anhcli renunciant, 'T'atcr ra/11111 habet. Ad Lxor. 1. II,
1

2

e. 9· •
~

lle Monogamiii, e.

11 .

Ad lhor. !. li, e. 7 ·

6 Dc;cet ut spnnsi et :::ponrn: de sc11te11tiâ Efiscopi conju·

4~3

conveniente que os esposos e as esposas celebrem
o matrimonio com approvação do Bispo, afim de
que sejam segu11do o Senhor e não segundo a concupiscencia. Estas palavras, comparadas com o testemunho dos Padres e dos thcologos da edade seguinte, refcrem-se 1 com bastante clareza, ao sacramento do matrimonio.
(8) Pelas Dthurgws 1 ; porquanto, no<> sacramrntarios antiquissimos e nas Ordens ou Riluaes,
qt1cr l<itinos, quer gregos, encontra-se que se devem celchrar ccremoni:ls e supplicas na solemnidaJc <.fos m1pcias, as quaes mostram que o matrimonio é uma coisa divinamente instituída, unida com
a sanctilicaç<.1o e com a graça; assim v. gr. declara-se, <•que é Deus que liga os conjuges em. ~ocic
dade le"itima e derrama sobre clles o aux1ho da
sua benção, para que se copullem com santida~e
11111t11a no consorcio conjugal, e santifiquem os primeiros ensinamentos da mulher» 2 : assim'. gr., na
lithuriria armcnia se lê: «Abencôa, Senhor, e sancr>
•
•
tzfica o matrimonio dos teus servos ... pois nao
prohibiste as nupcias mas as sa11cstificaste e saccrdot:llmente ;JS abençoaste" ·.·1
Confirma-se pelos antigos monumentos ~, onde

,,

gium fac!ant, 4uo n~tpti:r sint secundum Dominum et non secundum cur1<l1ta•em. l~p. ad Polyr .. e. ~ .. .
1 Cfr. Nforte11e, De 1\nt. f.ccl. H1t1hus, I. 1, e. ~1, a 5 e seg.;
Goar, Eud10loµ . Grrecorum, De ot1icio cornnationis (e l~as nupcias cm 4ue a esposa era coroada), e outros auctores acima alle~~ .
.
~ Dcum esse qui legitimii societat~ conJ_uges _connect1, e~
suprr, conj11gcs opem sure hcncdictionis mfund1t, ut 1_n con1ugah
consnrtio sanct<tate 11111/uâ copulentur, muhensque rud1menta sanct1ficentur· .
.
1
l\encdic, Domine. et SJ11ctifica se rvorum tuorum con1ugium .. .. Non cnim. prohib~isti nuptias, sed .~m1~~i!Jcas1i_ eas et sa cerdotaliter bencd1x1st1. Cf. Gal/.11111s, de Con...ifiat. e._cl. armenre cum roman . t. li, q . J, ~ ~.
.
.
.
' Cfr . (;arucri~ Vetri, tah. 20-30; .l\.fort1r;11.r, D1ct. des An-
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se encontra pintada a celebração das nupcias; porquanto, alli se apresenta o homem e a mulher unindo as dextras, e entre elles está o monogramma de
Christo e algumas vezes o mesmo Christo, coroando os esposos, para d'ahi se vêr, que o matrimonio é uma coisa sagrada; e até em placas gregas,
do seculo V ou VI, Christo apresenta-se como unindo os esposos, e dispensando-lhes a graça, pois lêse esta inscripção Oz ov >:ápiç (a graça de Deus).
Porém, estas coisas só por si não seriam bastantes para demonstrar a thcse; mas são como
vestigios que mostram que a doutrina catholica
sobre a elevação do matrimonio á dignidade de
sacramento, fõra antigamente ensinada implicitamente, de modo que a Egreja nada mais fez, na cdade seguinte, senão cxpõr, explicita e claramente, o
que antesera seguido, obscura e implicitamente.
Confessarr.os, na verdade, que poucos Escholasticos como o P. Lombanio e D11ra11do, escreveram obscuramente sobre este sacramento, de modo que a mui.
tos pareceu que negavam a sua existc~cia.
Considerado, porem , o contexto, nao negaram dircctamente, que é sacramento, mas disputuram sobre a
natureza da graça que produz e sobre o modo porque
se confere, pois n'aquelle tempo julgavam que a graça
não é conferida pelo matrimonio ex opere opera/o, porque ainda não tinha sido definido que isto pertence á
cssencia do sacramento '· Por outro lado, Durando, em
cuja auctoridadc se apoiam cspcci;tlmentc os adversarios, não foi constante na sua doutrina, e confessa, que
se afasta dos theologos do seu tempo, os qu aes :i •quatiquités vocabulo mariage; l \:rpétu it ..'. de la Foi, 1. VI, eJ . Mig11e,
vo!.
p . 965 .
t
Ponsso S. Th oma;, quando era mai s novo tinha como
mais pr:ovav~l, ~as não como ccrw s a '!mitrina que at~rma que
o matnmomo e product1vo Jc !-:ra -;a (S up . q . .p, a . .) ); Porem
depois na Sum. theol. (2• :.i• 0 , q . 100, a . '.! ad Gj ensina esta do utrina como certa .
z Quasi communiter, _inquit, t cnent qu ot.1 per s~cram . Matrimon'i COnfertur sr~Ua 1 lll SI ..:o ntr a hcnte ~ ponant o \>tCCm~ SI CUt

üú

~1ATR1Mú.S-Iô

si commummente, diz, seguem que pelo sacramento do
matrimonio, se confere a graça, no caso dos contrahentes não pôrem abice, como se faz nos sacramentos aos
quaes é equiparado».
E na verdade, taes duvidas, suscitadas por um theologo affeiçoado a opiniões singulares, não podem enfraquecer a força dos a1·gumentos acima adduzidos.
14. 3.º Raz de com1e11.

Os conjugcs são deputados pelo matrimonio
para uma obra nobilíssima e utilissima á sociedade, quer civil, quer espiritual, a saber: a procreação e educação da prole; ficam ligados com vinculo
indissoluvcl, nem podem correr a segundas nupcias, senão depois de morto um dos conjuges.
Porem, estas obrigações são por tal modo graves, que não raras vezes requerem virtude, não commum mas heroi(a . E, na verdade, os sacramentos
foram instituídos com o fim de conferir a graça
n'aqudlcs estados da vida que são da maxima ponderaçiio, e dos quaes depende maxim~mcnte a salvação das alma s, principalmente quando nascem
d'ellcs deveres onerosos, que é difficil cumpriremse sem auxilio especinl. Logo, era conveniente que
se ligasse a graça sacramental ao matrimonio, por
força da qual a procreação Qos filhos e a sua cducacão se sanctifü:asse, e os conjuges podcssem mais
facilmente desempenhar os onus que lhes são impostos (S. Thom. Supp. q . 42 a. 3).

III . Corollarios

m;

1 5 . 1 .º O matrimonio quer rato, quer consummado, é, em si, uma obra honesta e louvavei.

fit in aliis sacramentis quibus a:quiparatur . ln IV dist . 2t>, q . 31
n. S.
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E' certo contra os Gnosticos, os Manicheus e
outros acima citados 1.
(A) Escriptura. ·
Porquanto, é bom e louvavel o que o proprio
Deus instituiu, Christo confirmou e os Apostolas
recommendaram ; mas é isto o que succede com
o Matrimonio;
(a) Porquanto, Deus foi o seu instituidor, quer
creando os proto-parcntcs, de diverso sexo, quer
associando-os cm estreita alliança para procrearcm a prole: •crcou-os homem e mulher, abençoou-os e dlz : crescei e multiplicae-vos» ~ . E até
algumas vezes preceituou a mesma coisa, ordenando que o irmão recebesse a mulher do seu irmão
fallccido, para suscitar a semente do seu irmão 3 •
(b) Christo confirmou isto, quer assistindo ás
nupcias de Caná, quer elevando o contracto matrimonial á dignidade de sacramento, quer chamando-o á antiga indissolubilidade 4 .
(C) A mesma coisa recommendaram os Aposto/os; de maneira que S. Paulo chama ao matrimonio honorabile 5; pois diz que aquelle que casa com
uma virgem foz bem, e preceitua aos conjuges que
restituam o debito 6; exhorta as viuvas mais jovens
a que se casem, e reprova a doutrina dos que prohibem casar ;.
(8) Não estabelecemos um argumento especial
de tradição, sendo por todos sabido que os Padres
1 S . Thom . Supp . q . 41 ; Droiun, 1. IX, q. H; Carriére, p.
II, e. II; BillzMrt, disp. 1, a. 2; Palmieri, th. 2; Billot, th. 39.
~ l'lfa sculum et fon:inam craevit eos, benedi:i.::itque illis et
ait : crescit et multiolicamini Ge11 . 1, 27-28; cf. II, 21-24.
3 Deut . XXV, 5.
1
Jua . II, 1 e seg . ; 1"1att . XIX, 4 e seg.
Hebr . XIII, q .
i
1 Cor. VII, :;s; VJL :1.
1 1 Tim. V, 1-3, 14.

.

propugnaram, não só de ~assa~em, mas detidamente a honestidade do matrimonio. Accrescente-se se
houver tt:mpo, Te1-tuliano, contra os Marcionitas :
Clemente A/ex·. III, Stromat. ; S. Jeronymo nos
livros contra Joviano; S. Agostinho, de Bano conjugali, de Nuptiis etc.
16. (C) Raz.. theol.
.
.
E' na verdade bom e louvavel aqmllo que e
'
. h umana
necessario
para a 'propagação d a espcc1e
é em si obra nobre e por outro lad~ pod~ cohoncstar-sc com o bom fim, mas o matnmomo.
.
(a} na ordem prcscn!e Jas coi ~ as, cmqu~nto foi
estabelecido pelo propno Deus, e neccssano para
a conservação e propagação ;
(D) e cm si uma obra n obre, pro.crean?o os conjugcs, quando se dão a obras rnantaes, JU~tamen
te com Deus, no corpo humano n? qual se mfun~e
a alma racional : esta obra aproxima-se da propna
creadío ·
(C) p~dc, finalm_entc, cohon~st.<:r-se com bom
fim, y. gr. com a virtude da relzgzao, para se procrear a prole para o culto de De~1s 1 no amor d_a
pati-ia, para gerar cidadãos qu~ s1:varn de p:es~
dio ao Estado, por motivo de ;ust~ça para restlt1:1ir
0 debito ou tambem como remcd10 da concuptsccncia. F:~ verdade que o matrimonio se cffectua
algumas vezes com alguma iibidine, mas isto ~'per
accidens, e por outro lado uma tal voluptu?s1dade
não é mü, sctão predominar por tal manc1ra, 9~e
exclua os outros fins honestos : porem, e:-..te v1c10
não deve attribuir-se ao matrimonio mas áquel\es
1
que d'elle abusam .
1 A santidade e a felicidade dos conjuges christãos, desc re·
ve-:i primorosamente Terlllfliano raJ ~xor e m.H, g): uAmb? frn·
tes ambo consen·i, nulla spiritu s carmsve .d.1 scret10. Atqu1 ver.e
du~ in carne un tl ; ·. ihi una caro, uous et sp1r1tu s. S1mul orant 1 5l•
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O estado da virgindade ou de celibalo
tomado por Deus, é mais exceUente do que o eslad~
matrimonial. E' de fé, segundo o Trid. (Sess. XXIV
can. 10): «Se algucm disser, que o estado conjugal deve ser preferido ao estado de virgindade ou
de celibato, e que não é melhor nem mais feliz permanecer na virgindade ou'.no celibato do que unirse em matrimonio, seja anathema•> 1• Esta proposição é dirigida contra Joviano (IV scc.), e os hmovadores que affirmaram qne ::is nllpcias devem ser
equiparadas ou antepostas á virgindade.
· Para bem se entender esta proposição, deve
notar-se que se cstabeb.:c comparação entre o estado de virgindade e o estado co11jugal, e não entre as pessoas que vivem n'um e n'outro estado
p~is pode. succed_er que haja alg~ms casados qu~
sejam mais perfeitos do que as virgens. Alem à'isto, o celibato de que se tracta. não é somente a
carencia de vinculo conjugal, que nunca se harmonisa com a vida flagiciosa, mas' o celibato acceito por Deus, no qual se passa uma vida isempta das voluptuosidade da l.'.arne.
18. (A) Escriplura.
(a) Expondo Christo aos Apostolos os varias
onus dp matrimonio, que nascem da sua indissoI 7. 2.

mui volutantur et si mui jejuniu transigunt, alte1 utro docentes. alter~tro hort~nte~, alterut~o s u ~tincn.tes, . ln Eccl~~iâ pei pariter
U_tr19ue, rariter .m c.?nVIVIO Dei, panter ln angust11s, m pemmttombus, m ~efrtg~ms; ne.uter a lterum celat, neuter alterum 'iÍtat
neuter alten grav1s .est; hbcrc a:ger visitatur, indigens sustenta~
tur; elee_mosynac sme torn;iento, sacrificia sine scrupulo, quotid~ana d1hgen~1a sme 1mped1ment? ;. non furtiva signatio, non :rep1da ~ratulauo, non muta benc.d1ct10; sonanc inter duos psaln:iet
hy~m, et .mutuo provocam quis m.e hus Deo suo cantet. Ti:ia
~~rJSt_us videns ct ~ ud1ens .suudetl his pacem suam mittit; ubi duo
1b1 et 1pse ; ub1 et 1pse, 1b1 et ma us non est».
·
'
.' . Si. quis. dixerit s~atum conjugalem anteponendum esse
statui. v1r~1mtat1s vcl caehbatus1 ec non esse melius ac beatiusmanere m vtriinitate aut caelibatu, quam jungi matrimonio, AS,

1ubilidade, estes exclamaram : «Se assim é, não é
conveniente casaril. Porem o Salvador, aproveitando esta occasião, affirma que alguns cultivam
a virgindade por causa de Deus, mas que nem todos comprehendem isto cm razão da sua sublimidade : «E ha eunucos que se castraram por causa do reino dos ceus : quem puder comprehender
que comprehcndn)) 1. Ora, tudo isto quer dizer, que
o estado da virgind<tde <; m<'lis excellcnte do que
o estado conjugal ; porquanto, segundo S. Jeronymo é assim que devem entender-se as palavras
de Christo: c<A mim agradam-me aquelles eunucos, que o são, não por necessidade, mas por
vontade: de boa vontade aperto ao meu peito
aquelles que se abstiveram das nupcias por causa
do reino dos ceus, e para me darem honra não quizeram ser o que nasceram ... é proprio d'uma
grande fé e de grande virtude, ser templo puríssimo de Deus e otforecer-se todo cm holocausto ao
Senhor, e, segundo o Apostolo, ser santo no corpo
e no espiriton 2.
(•) A mesma coisa ensina mais claramente o
Apostolo 3 ; apesar de escrever honorificamente a
respeito do matrimonio, propóc, por modo de conselho, a virgindade, corno alguma coisa de melhor :
«E' melhor para o homem não tocar na mulher ( 1 ) .. .
quero que todos sejam como eu mesmo (7) ... digo, porem, aos não casados e viuvas: é para elles
t Et sunt eunuchi qui seipsos castraverunt prnpter regnum
coelorum: qui potest capcre, capiat . .Matt. XIX, 9-12.
2 Mihi ilh eunuchi placent, quos fecit non necessitas, sed
voluntas: libenter illos in meos sinus recipio, qui a nuptiis abstinuerunt propter regnum coelorum, et ob mei cultum noluerunt
esse quod na ti sunt .. . grandis tidei est, grandisque virtutis, Dei
templum esse purissimurn, totum se holocaustum offerre Domino, et, juxta Apostolum, esse sanctum corpore et spiritu. Contra
Jovin. 1. 1, e. 7.
3 J Cor. Vil, 1-40.
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coisa boa, se assim permanecerem como cu, (isto
é, sem mulher) (8) ... Aquclle que não tem mulher, só está sollicito das coisas que são do Senhor
e como hadc agradar a Deus; porem, o que tem
mulher, estít sollicito das coisas que são do mundo, e de como ha-dc agradar á mulher, e o
seu coração está dividido (32-30) ... Portanto, lambem aquelle que se une em matrimonio
com uma virgem, fat: bem, e o que não casa, far_
melhor n 1 (3 8). Estas palavras são tão claras, que
os Protestantes fazem cxfon;os para torcer-lhes o
sentido, aífirmando que os Apostolas faliam alli
hypothcticarncnte, isto é, julgando que está perto
o advento do Senhor (~~1); mas em vão 1 porque
as palavras ((lempus breve estii, podem entender-se
do fim da vida, e por outro lado, a razão que apresentam, isto é, que aquelle que não tem mulher
está sollicito das cuisas que são do Senhor, fica
verdadeira cm todos os lagares e tempos e mostra
evidentemente que o estado de virgindade é mais
azado para o servi~o de Deus. Esta é. a doutrina
clara dos Padres, como se vê das suas obras : cfr.
S. c_vprian. de habitu Virginum ; S. Ambrosius, de
Virginibus; S . llieru11ywus, contra Jovianum;
S. Augustim1s, de sancta virginitate etc.
19. (8) Rar_. thrnl. Porquanto, é mais excellentc do que o estado çonjugal, aquelle estado em que
se prefere o bem divino ao bem humano e o bem
da alma ao bem do corpo ; mas a virgindade é orBonum cst homini mulicrer:n non tangere .. . Yolo enim
vos esse s1cu.t m~11~sum ... dtco au_tem non nuptis et vidu1s : bonum .est 1lhs1 st ~te permaneant, s1cut et ego (i. e. sine
uxore) ... Qut smc uxorc .est, solhc1tus est quae Domini sunt,
quomodo placeat l>eo; qut alltem cum uxore est, sollicitus est
quae sunt munJi, lJ<I')ffioJo pla..:eat uxori et divisus rn... Igitur
~t q1~i matrim1:ni" )unbit virgincm s1.1am, bene facit; et qui ROi\
1

o~nes
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denada para o bem de Deus, por cujo amor se desprezam livremente as voluptuosidades ainda mesmo licitas da carne; e ao bem da alma, dispondo-a
para a vida contemplativa, para a oração e meditação das coisas que são de Deus L; ao passo que o
matrimonio é ordenado para o bem do corpo, que
é a multiplicação do genero humano, e pertence á
vida activa, pela qual o homem e a mulher; vivendo em matrimonio, tem necessidade de pensar nas
coisas que são do mundo. Porisso, Christo escolheu uma Mãe virgem. E ellc mesmo cultivou perpetuamente ~ virgindade, amou de prcfcrcncia um
discípulo virgem, e, morrendo na cruz, só a elle recommendou a sua Mãe Virgem: mostrando manifestamente, com o seu exemplo, que o estado virginal é de maior apreço do que o conjugal (S.
'Thom. 2. 2. q. 153, a. 4).
Nem se diga que o matrimonio é um sacramento e
é porisso mesmo mais t:xcellente do que a virgindade,
que não tem a raziio de sacramento. Porquanto, aqui
comparamos o estado de virgindade com o estado conjugal, e não com o sacramento do matrimonio. E por
outro lado, posto que o sacramento do matrimonio confira graças ex open· oper1.1!0, nem porisso se segue
que elle é melhor do que a virgindade. Porque taes graças dão-se em razão dos perigos e dos onus do matrimonio, que não se enconcrarn no estado virginal. Alem
d'isso, cm togar das graças que os conjuges recebem
no sacramento do matrimonio, as virgens podem obrei-as muito maiores cm razão dos fervorosos actos de
amür e de devoção, que, segundo o attesta o Apostolo, fazem muito mais facilmente do que os casados.
Nem é nccessario que se diga que o celibato pode
1 Porisso S. Thom. (Opus. de perfect. vitae spiritualis) ensina que se de\·cm especialmente abster do matrimonio os que
tendem á perfeição, «quia per hoc homo maxime curis saecularibus implicatur» e que se prende maximamente com o affecto con-

jugal .
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conter-se dentro dos limites d'um bem prú,ado, e por
isso mesmo é menos util do que o estado matrimonial.
Porquanto, contribuc muito mais para o bem commum
da sociedade, já por modo de exemplo que refrêa as
paixões indomitns, por força das quaes periga a santidade dó matrimonio, já tornando o homem continente
muito apto para exercer as obras de caridade, isto é, o
cuidado dos pobres, dos orpháos e dos enfermos, ou a
educação dos meninos, etc., já porque chamando á memoria a patna celestial, onde nem casam nem serão casados.
Nem se diga, com muitos protestantes, que a continencia é mor·,1/m1..·11/e impossivel, e porisso, os que fazem voto de virgind<tde, cahem no laço do diabo, porque é mL1ito difhcil conservar por muito tempo a continencia, e até moralmente impossivel aos que regeitam os
meios propostos por Chri .~to, mas não áquelles que evitam as occasÍ\Íes perigosas, e se applicam á mortificação,
ao estudo ou trabalho~ e são assiduos na oração, e frequentes vezes recebem os sacramentos, especialmente a
Euchartstia; pois, por estes meios, se refreia efficazmente
a concupisccncia. Isto mesmo confessava-o o protestante
Lez'bnit{ 1 : «Os clcrigos e os religiosos tenham a persuasão intima de que para conservar a continencia, apenas precisam evitar a ociosidade e as occasiões perigosas, e ter uma vontade firme, cuja graça Deus não recusa a quem lh' a pede com zelo fervoroso».
E, na verdade, entre os mesmos protestantes não
ha viuvas e viuvas e virgens solteiras, que teem obrigação de conservar por muito tcmpq a continencia? E'
por ventura permittidu presumir que todos estes se entregam ao vicio ? Se não é licito emittir um tal juizo,
porque motivo aos sacerdotes catholicos e outros, que
fazem votos de virgmdade a Deu~, se lhes imputa a incontinencia ?
. 1 c.lem:i et religiosi tirmiter habeant persuasum, quod, ad
contmenuam servanJam, vix opus est aliâ re, quam devitare otiositatem et periculosas occasiont:s, et habere voluntatem firmam
cujus gr2tiam Deus non Jenegat postulanti eam ferventi studio .'
Systema theolog. n. tili . Quod jam animadvenerant S. Gregor.
Nar . , Orat. 31; S~. L'hrysost . et Hie':onymus in cap. XIX Jfatt.;
S. Au_çust. 1. VI Confess . cap. XI: ctr . M. Rosset, ob. cit. t. I,

n.

3~
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Art. 11. Da e•aenci,!J do ~acramento do
matr1mon10

Para expôr com mais clareza esta questão, fallaremos: I .º da inseparabilidade do sacrament? d~
contracto. z.º do ministro d' este sacramento, 3.
da materia' e forma d, este sacramen t o ·, 4 ·.° por modo de consequencia, do poder da Egre;a sobre o
matrimonio.

I. Da inseparabiliiade do sacramento do
contract::i 1
20 . Estado da questão. Christo pou?c in.stituir
de dois modos o sa(ramcnto do matnmom~, ou
accrescentando ao contracto natural algum ~1gnal
·
de gr,..,.
a~a v or a bençao saextcrno, pro d uct1vo
·· b ·
._
cerdotal, ou elevando o mesmo contracto matn
monial á dignidade de sacramento.
E, na verdade, no scc. XVIl, ]lfa~·cus .Ant. ~e
Dominis "", Bispo ~palatense, que depo1~ foi her:Jj
tempo .
e J · Launoi 3 ' assim como nos nossos
·
Vuy • i)rofcssor de Turim, ensinaram que o sa '' t
cramcnto
sobrevcm por t<1, l mo do ao contracto do
.
.
. , fo1·111.,do
t1uc rnodc d'cllc. separarmatnmomo lª
u
. ,
l .
se, e que porisso ~)s principes podcn: est~~c cccr
.
d'1mcn tos d1ºr1mentcs. ' sendo
1mpc
.
. .o LOntr.K\O
. . ) r .de.
matrimonio de sua natureza (1v11. Os. 1 o it1cos
abraçaram com mil vontades esta dout~ma, p~ra
assim mais facilmente poderem fozcr leis sobre o
matrimonio .

- -- --- -

., a
• d 1· a ·;:d 2; Bellan11i1111s,
S. Thorn. :-.up. q. ·12 • · 1 ' 1 ' ·•• ..
l
;
-·
. - 8· H ·11 1rt dis~ . l, a. S; (.11,,-riere, T' . ' sect. - '
~e ~~~~,i~i·~;.,~,-~J. s~..:~'.' 1,'..:. (); Pafmieri, th . 10; Pesch, n . 718
e. '
l .,
cseg . ;Billot,\1 . .17.
V
2
De Hepuhl. christianà, l. 111 et , e · 2 ·
J De re i<i in nrntrimon. po1es1atei t. 1, P· 2, e. 4 ·
6
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Alguns catholicos, com M Canus •, persuadiram-se que o contracto era, na verdade, materia
do sacramento, mas que.ª benção sacerdotal era a
fo~rn_a! de rnod? qu~, se se omittisse a benção,
ex1stma o rnatrnnorno corno contracto, mas não
com~ sacramento. Outros poucos, depois de VaI~Ue{ ~, rec_
o nh.ccernm na verdade, que o contracto
e todo e inteiro sa~ramento, mas seguiram que
os contrahe?t~s podinm tazer com a sua intenção,
com que cx1st1sse o contracto natural sem o sacramento.
·
Porem, a doutrina catholica ensiná que o mesmo contracto matrimonial, fôra elevado á dignidade d~ sacran~ento, de maneira que entre conjuges
bapt1sados nao pode dar-se contracto sem que ao
mesmo tempo se dê o sacramento.
2 1. These : ênfre os christãos, o contracto e o
sacramento do mofrimonio, esfão tão intimamente
ligados, que nao pode dar-se contracto do matrimonio, sem que seja egua/menfe sácramenfo.

E' certo.
(A) Insinua-se pela

E~crzptura. Porquanto, scas palavras de S. Paulo aos Ephesios acima
citadas, accrescentando-lhes a interpretação dos
~a~rc~, aquellc mesmo matrimonio, que Deus tinha
mstm11do desde o principio, foi elevado á dignidade de sacramento; mas o que Deus tinha instituido
desde º.principio, não era outra coisa mais do que
o propno contracto matrimonial; logo, o mesmo
contracto e não outro rito accessorio foi verdadeiramente elevado tí dignidade de sa~ramento.
E, na vcrda~c, nen~um rito, nenhuma oração,
nenhuma matcna ou forma está determinada na
Escriptura, alem do mesmo contracto matrimonial.

g~mdo

-

Logo, todo o matrimonio legitimamente celebrado
entre christãos, é sacramento; e tJice-versa, se não
houver sacramento tambem não haverá contracto
matrimonial.
22. (B) Tradição.
(a) Os Padres não tractaram directamente esta

questão, mas foliaram per tal modo do matrimonio christão, que d'a\li pode JcJusfr-sc yuc o mesmo contracto fôra elevado á dignidade de sacramento.
Todos os escholasticos. que Horcccram antes
do scculo XVL abertamente o declararam, ensinando: depois de S. 77zunia{ 1, que as palavras com
que se exprime o consentimento ou contracto matrimonial, é a forma do sacramento, ou, segundo
S. Boave11tura 2, o sacramento do matrimonio tem
por materia as pessoas legitimas, e por forma o
consentimento: o que na verdade importa que o
consentimento ou contracto matrimonial, pertence
á csscncia do sacramento e não pode separar-se
d'elle.
(D) A mesma coisa se infere dos varias documentos da Egrcja. Principalmente o decreto para
os Armenios diz o seguinte: uA causa cfficicnte do
matrimonio é, regularmente, o consentimento mutuo,
exprimido por palavras de prcsentc» 3 • D'onde argumentamos assim: aqui trata-se certamente do
matrimonio como sacramento, s 1~ndo o decreto uma
instrucção sobre os sacramentos; mas alli se declara que a causa cfficiente, e porisso a essencia d'este sacramento, e o (Onscntimento mutuo ou o con1 Supri. q . 42, a. 1 ad 1 .
2 lnlV,dist.28,a. 1,q. S.
1
Causa effi~iens matrimonii regulariter est mutu11s conscn·

- - - -·- 1

De Locis theol. 1. VIII, e. 5.
De S~çr"m . disp . 1381 e . 5, n. 63-64 .

.~u.~

per vçrha de praesenti exprçssus,
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tracto matrimonial : logo, o contracto não pode
separar-se do sacramento.
. O mesmo pode ~edu~ir-se do Tridentino; pois,
ensina que os matnmomos 1 clandestinos foram
ratos e. ve_rdadeiros, ~mquanto a Egreja os não
tornou irntos: o que importa que elles eram um
verdadeiro sacramento; porque, segundo Innocencio III', o matrimonio «é verdadeiro e rato, porque nunca ?e. perde o sacramento da fé, que uma
vez se adm1tt1u, mas torna rato o sacramento do
matrimonion 3 •
Mas nos matrimonios clandestinos nada se encontra senão o contracto matermonial; logo um
tal contracto constituc verdadeiramente 0 s~cra
mento e nem d'clle pode separar-se.
(C) Finalmente, a coisa foi posta fóra de duvida pelas declarações expressas de Pio IX e Leão
XIII. A primeira na allucuçáo dirigida aos Cardeaes (27 de setembro de 1852), reprovando a lei
pela qual o matrimonio era somente considerado
como contracto civil, apresenta a seguinte razão
d'esta condemnação.
~ão ignorando ou não podendo ignorar nenhum
catholico, que o matrimonio é verdadeiro e propriamente um dos sete sacramentos da Lei Evangclica instituido por Christo, e que porisso mesmo
pode dar-se entre <H fieis, sem que seja ao mesmo
tempo sacra111e11to; e que porisso qualquer out1·a
união de homem e de mulher entre christãos feita
ainda mesmo cm virtude de qualquer lei civÍt não
'
.
.
.
'
e outra cozsa mais que um concubinato torpe e delesScss. IV, de I~cformat. ..:. 1 .
nec,.eta/. 1. lV, tit. I~), .:. 7· ap. Den:ring. n. 351.
Venim et 1-.1111111 existir, ~u_ia sacramentum fidei, uod semel est adm1ssum, nunquam am1t11tur, sed ratum efficit ~onjugii
sacramentum.
1

l
3
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tavel, tantas vezes condemnado pela Egreja: e que
porisso mesmo nunca pode separar-se o sacramento da alliança conjugal, e que pertence absolutamente ao poder da Egreja o decretar todas aquellas coisas, que de qualquer modo poqem pertencer
ao mesmo matrimonio)> 1•
O segundo, porem, na Encycl. Arcanum (10
de Fevereiro de 1880), onde expõe prcclaramente
a doutrina catl10fü:a a respeito do matrimonio christão, diz estas palavras: ,, Ninguem dê importancia
á distincção por tantas vezes proclamada pelos Regalistas, por força da qual separam o contracto nupcial do sacramento ... Porquanto não pode provar-se
uma tal distincção, ou, com mais verdade, distraccão. Sendo ponto averiguado no matrimonio chrisÍão, que o con/racto não pode separar-se do sacramen:to; e porisso não pode estar de pé o contracto verdadez- .
roe legitimo sem que haja n,elle sacrament?. Po~
quanto Christo nosso Senhor elevou o matr~mon~o
á dignidade de sacramento; porem o _matn!Domo
é o proprio contracto, no caso de ter sido f elto s~
gundo o direito. E assim se vê qu~ todo ~ matrimonio justo entre chrístãos é, em sr e por sr, sacramento : e nada ha mais contrario á verdade, do que
ser o sacramento um certo brilho accrescenlado ao
contracto ou propriedade vinda de fóra, que possa
1 Cum ncmo ex Catholicis ignoret aut ignorare pos~it, Matrimonium esse vcrc ct proprie unl!m 7x septem Evangehca:. le1-'Ís sacramentis a Christo Domino mstitutum, ac pri;>pterea inter
jideles dari 11011 posse, q11in uno eoden.rque temP_or.e s1t s~~ramen
tum; atque idcirco quamlibet aliam inter l;h~~st1a11~s ~1.rz et mu/iens co1yunctio11em, cuju.;.:umque c~1~m c1nhs le.gis \ 1 factam,
nihil ,1 /iud esse nisi turp<-n1 atque e~1t1alem c~ncub!nat11m ab Ecclesià rnntopcre damnatum : ac promde a conJl'Gªl' Jredere sacr~ 
cramentum sep•1rari 11unquam posse; et omnm? spectar~ ad .E"·
clesire potestatem ea omn~a decernere, qua: ad idem matnmontum
quovis modo possunt pertmere ·
3i
Theolosia J)ogmatica-Vol. 7.•
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desunir-se separar-se do contracto por arbitrio dos
homens» t.
A these tambem se confirmará por aquellas coisas que disputaremos ácerca do ministro, assim
1.:omo da materia e da forma : porquanto, se os ministros são os contrahentes, se a materia e a fórma consistem no proprio consentimento, como se
verá pelo que vamos dizer: o sacramento está essencialmente no proprio contracto e não pode d'elseparar-se.
Porisso ainda mesmo que os contrahentes baptisados ignorassem absolutamente que o contracto
matrimonial é um sm:ramento, fazem todavia um
sacramento, porisso que tcem intenção de maritalmente contrahir. Porem se depois de bem instruidos, não quizessem, cm razão da sua impiedade,
fazer sacramento, deve distinguir-se: se a stia intenção predominante fôra o realisar matrimonio,
fazem simultaneamente contracto e sacramento; porem se a sua intenção für tão depravada que antes
quizessem escolher o concubinato do que o sacramento do matrimonio, a sua união seria concubinaria mas não marital.
1 . ~ec .quemqu_
am !11oveat ilia tanto.rere a Regalistis pnedicata d1sunct10, v1 CUJUS contra.:tum nuptialem a sacramento disjungent . .. Etcnim non potcst hujusmodi distinctio seu verius
distractio, probari ; cum explorntum sit in matrimonio christiano
contractum a sacra111e11to 11011 esse dissociabilem ; atque ideo non
posse contractum ver111n ct lcgitimum consislere, quin sit eo ipso
sacramentum. Nam Christus Oominus dignitate sacramenti auxit
matrimonium; matrimonium autem est ip>e contractus, si modo
sit .fac.cus j~re ... ltaquc apparct omne' inter Ch~istianos justum
con1ug1um 111 se et per se esse;: sacramentum : nihtlque magis abhorrere a ·veri1,1te. quam esse sa.:ramentum decus quoddam adjunctum, aut proprietatem allapsam extri11secus, qmc a contraciu
disjunGi ac dispara ri l!ominum arbitratu queat.
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II. Do ministro do matrimonio'
23. Parece que Melchior Cano foi o primeiro
que ensinou que não são os contrahentes, mas o
sacerdote que os une em matrimonio, os ministros·
d' este sacramento'!.
A sua opinião foi abraçada por muitos theologos, e entre estes por S_rlvio, Drouin, Tournely e
outros. Hoje porem a opinião antiga que tinha vigorado por tantos scculos, prevalece novamente,
e parece-nos que é certa em vista da praxe e das
declarações da Egrcja.

ao

24. These.: ôs tr1lnlsfros do sacramento
matrimonio st1o os 111esmos confrahe11fes, 171os 1180 o
sacerdote que abel'fçoa as nupcias.

E' certo.
(A) Pelos a11tigos rituaes.
Porquanto, como rectamente adverte Martene , varão muito versado nos ritos antigos, o matrimonio era assim celebrado antigamente: os esposos apresentavam-se dcante do sacerdote ás po,rtas da Egreja; em seguida dando-se mutuamente
as mãos direitas, davam o consentimento, u em que
os anligos faziam consistir toda a essencia do sacramento do matrimonio. Entre elles não se ouviam mais aqucllas palavras do parocho Ego vos
co11jungo, nas quacs alguns dos modernos Escholasticos constituem a forma d'este sacramento» 4 ;
3

t
S . Thcm. Supp. q. 4S, a . .'> ; q. 4ti, a. 2; Bellarmi1tus,
e. ó; Droiun, liv. X, q. li ; Billuart, diss. li a. 6; Curriér,.,
pars I' sect. 2, e. 2 ; Perro11e, sect. 1, e. 2 ; de Augustinis, a . 3 ;
Palmieri, th . XI.
z De Loc. theolog., J. VJll, e . :.. Melchior Canus suam
sententiam tribuit Gulielmo Parisie11si, Petro Paludano, imo S .
Thomte, sed immerito, ut late ostendit 'Perrone, I. e. p. 48 e seg.
l
De Antiq'Jis Eccl. Rit . p . IJ, e. 9, a . 1 .

• ln quo totam sacramenti matrimonii essentiam reponebant antiqu1 . Inaudita quippe apud illos erant ilia verba parochi
0
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as quacs todavia muitos Rituae.s antigos desejam
que se pronunciem .
E na verdade, se a csscncia do sacramento do
· matrimonio consiste somente no consentimento dos
conjuges, e niio na bençüo do sacerdote, os mesmos contrnhcnt<.:s que diio o consentimento, administram a si proprios o sacramento.
(8) Pela auctoridüde dos !lteologos.
Os antigos cschnlastico-.; ·declaram-no abertamente; e assim S. 17unna;. escreve 1 : << Ü consentimento exprimido por palavras de presente, entre
pessoas lcgitim.is para contrahir, faz o matrimonio, porque estas duas coisas são da essencia dosacramento; porem todas ns outras coisas dizem respeito á sokmnidadc do sacramento, pois são empregadas para que o matrimonio seja celebrado
d'uma maneira mais decente)).
Alli mesmo (ad 2) accrcscenta : a E porisso não
se requer no mntrimonio a benção do sacerdote.
como se fõra da csscncia do sacramenton 2 • E, na
verdade, com certeza, seriam requeridas, se o sacerdote fôra o ministro do matrimonio.
Assim o ensinaram S. Boaventura 3, e outros
theologos até ao scculo XVJ. E na verdade é impossível que a Egrcja errasse em coisa tão grave
por muitos seculos. Logo.
(C) Pela praxe e declarações da Egreja.
(1) O Tridentino declarou que foram ratos e .verEgQ vos co11ju11go, in quibus aliqui ex. recentioribus scholasticis
formam hujus satramcnti constituunt
1
. Consensus expressos per verba de prresenti, inter personas leg1111n<1~ ad c0ntrahcndum, matrimonium facit, guia hrec duo
sunt úe esse11tiâ .,ac1-.1111e11ti, alia autem omnia sunt de solemnitate sacramenti q uia ad hoc ac.lhibcntur ut matrimonium convenientius fiat. Suppl. q. 45, a. 5 .
2
Et idco Sac<:rdotis bencdictio non requiritur in matrimonio, quasi de csscntià sucrnrnemi.
~ lnlVSçnt.l.Jist . :.?8,q.5,
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Jadeiros os matrimonias clandestinos, isto é, contrahidos sem a presença do sacerdote, em quanto
a Egreja os não declar~u irritas•: Ma.s segundo o
uso de fallar ccclesiastlco, matnmomo r~to q~er
dizer o mesmo que sacramento do matnmom~;
pois diz Im10ce1~cio ~ll (1. c.) =. ((p<_>sto _9U~ ha1a
verdadeiro matnmomo entre os mfie1s, nao e r.ato,
porém entre os fieis é verdadeiro e rat?; p~n~so
que o sacramento da fé que uma vez foi adm1tt1do
nunca se perde, mas ton1a rato o sacra~ento do
matrimonio, para que permaneça nos coniuges emquanto durar)) 2 •
•
•
•
Logo, segundo o Tndent ~, os matnmomos celebrados, sem a presença e benção do ~acerdote,
podem ser ratos, isto é, ser ~m ~erd~d~1ro sa~ra
mento. Logo os sacerdotes nao sao m1mstros d este sacramento mas os contrahentes.
.
(b) Por outro lado, s.endo apresentada a duvida,
se os matrirncmios realisados no tempo da revc;>lução franccza, sem a presenç_a do sacerdote, deviam
ser revalidados ~orn a bençao do sac_crdote, a Co~
gregação deputada yara os n.egoc1os da E~reJ.ª
y,allicana, respondeu 1~'.2 de abnl 17~i2) que os ~eis
deviam ser cxhortados, a que, tendo opportum~a
de de encontrar um s;Kcrdote, lhe peçam a bc~çao,
0 qual comtudo lhes dcclm:arâ ~z11c t~:l be11çao de
maneira ncnlumza pertence a JJa/zdade .
--1.. T;rnetsi duhitandum non cst clande ~ tina matri~onia .libero contrahcntium conscnsu f<icta, '."ª'ª el 1•c1:a, cs;"e matrimonio\
. E.e cl es..
· · 1·~ e~.. 1·rrit •·1 nnn fc.:w' ct pro m ~k ·1.ure- dnmmmdt
q uam d m
.

.
1·10Jus
• •·1n·11hcmat·~
•
,
.Jamnat,
.
. qm ea .~era ac
smt
1·11·1, ut eos- s .s~·
1
rata esse negant» .. . (Sc.;s . XXIV _de J,e.L )1 '.i t:~n~:.~·. ').
_
2 Et~.i matrimoniwn vernm mt<'r mhd ck.s c ~1st.1t,non .ta
rnen est 1-.1t 1!m, mkr autcm l't'n1111. et r .11111;; cx1,;nt : 9u1~ sacrac-<t
·1dn11 ·<,•
.1m, nunq•
.iam· am1tt1tur,
1- <JllO<,. ···
rnentum fiJ e,
~-·nini
·
'
• ·
·
·h ·1 sed
d
ratum c_fficit conjugii sacra111rnt11111, 11t 'f"'.lm m con1ug1 us 1 lo urance perdurei.
. , .J • , ·
h b
:1
Fidele~ ho :· tanJos es·;e ut .::um ::-a ler' 011~ l op1a111
a ere
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Na verdade, se o Pontifice Romàno duvidarà
seriamente da validade do sacramento do matrimonio contrahido sem sacerdote, para que faria
uma tal admoestação?
25. Ras. theo!.
Pelo q~e se. disse na these precedente, o contracto matnmonu:il é inseparavel do proprio sacramento, e porisso ctfectuam verd&deiramente o sacramento aquellcs que fazem simultaneamente o
contracto; mas os proprios contrahentes e não o
sacerdote, realizam o contracto matrimonÍal como
é claro; logo os mesmos contrahcntes etfectuam o
sacramento ou, por outras palavras são ministros
do sacramento.
26. (0) Princi'pios para resolver as dijficuldades.
Send~ nimiamentc fastidioso refutar um por
um. os vanos argumentos apresentados pelos adversanos, basta expor alguns princípios por onde se
podem resolver.
(1) Os argumentos a priori tirados dos outros
sacramentos, pouco ou nada valem, tendõ cada um
dos sacrat?~ntos a sua materia propria e tambem
os seus ministros. Debalde pois dizem os adversarias que, regularmente, só os sacerdotes são ministros dos sacramentos, e porisso mesmo do matrimc:>nio ;_nega-se, portanto, a paridade, sendo o
matnmomo um contracto e seguindo as leis do contr~c~o ; mas alem d'isso, não é valido o baptismo
ministrado pelos leigos :1 E porque seria invalido
o matrimonio ministrado por leigos ?
(b) Porem,
é o minútro do sacramento, e outro é o ministro de solemnidade; e porisso, se nos
documentos ecclesiasticos se tracta de sacerdote

um

po~sunt, ~b eo ben.edictionem petant, qui tamen illis declarabit
hu1usmod1 bened1ct1011em ad 1•al1ditatem minime pertinere.

oo MATiu?.àoN1b

5o~

êomo ministro do matrimonio, ~eye determinar-se
pelo contexto se se tracta do ministro q~e f ª\ ou
que só confirma o sacramento com bençao especial.
(C) Os matrimonios, c_el_e~rados sem a presença
do sacerdote, diziam-se 1lhc1tos, ou algumas vez~s
illegitimos, porque eram contra~idos contra as leis
da Egreja, mas J'aí.JUÍ de maneira nenhuma se segue que foram invalidos. Em segu_ndo Jogar ~lgun~
attribucm á benção sacerdotal a virtude ~aCI a_mental . mas examinado o contcx~o, o senudo e que
um'a tal bcni,:iio é uma certa coisa sac~ame~tal. Affirma-se algumas vezes que o matnmomo, s7m
aquella benção, não é sacrament_o de verda~eiro
nome, porque os contrahentes, v10lando a lei da
Egreja, não rcc_ebi.ª1? a graça do sacramento. ~o~
meio d' estes prmcipios, podem resolver-se as prm
cipaes difficuldadcs ; porem, se houv.erem_ algu=
mas auctoridades contra a nossa these, ~ao po
dem infringir a força das decisões da EgreJa.

III. Da materia e forma•
27. Todos os theol~gos ~cg~em que a materia
do•sacramento do matnmomo,.c o mesm~ contract;_ Porem alguns, com Melchzor ~Cano, JUigaram
que a for ma deve pôr-se na bençao do
. , Sacerdote.
d"
Esta opinião fica refutada pelo que Jª. issemos.
Portanto, a doutrina commum e c~rta e que a materia e forma do sacramento co_ns1ste n<:> mesmo
contracto matrimonial. Porem isto explica-se de
diverso modo .
.
(A) Alguns, com Navar~d1sseram que o c~n-

1
S ThSupn. q. 5 f.1• J ; Bellarminus, e. 6; Droum, 1.
· om... diss .I'.:J. a. 47 ;' Carrzere,
• •
X, q. 3 ; Bitrunrt
P· J'. se ct · 2 · e . 3 ·' de Au·
pti11is, a. 4; Bsllot, th. 37, Corol. I, p. 344
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sentimento interno é ma teria, e que a forma consiste nos signaes externos que exprimem o consentimento ; o que não pode admittir-se, porque a materia deve ser de algum modo sensivel, independentemcnta da forma ; mas o consentimento meramente interno não é de modo nenhum sensível.
(8) Outros seguiram, com Vasque:r, que os corpos dos contrahentes ou o dominio sobre elles são
a materia, e que a forma se constitue pelas palavras que significam o consentimento. Admittimos,
na verdade, que o dominio sobre os corpos é materia remota, sobre a qual versa o sacramento, mas
negamos que cllc é matcria proxima; porque um
tal domínio de maneira nenhuma significa a graça, e, na verdade, a materia proxima do sacramento deve significar d'algum modo a graça por
elle produzida.
(C) E' portanto commum a opinião que a materia remota é o direito sobre os corpos em ordem
aos actos conjugaes, e a materia proxima é o consentimento, emquanto exprime a entrega reciproca
dos corpos, e que a forma é o mesmo consentimento emquanto significa a sua acceitação mutua.
(1) Isto foi primeiramente declarado por Bento
XIV t: .<cO contracto legitimo é a materia e ao
mesmo tempo a forma do sacramento do matrimonio; a entrega mutua e legitima dos corpos
com as palavras e signaes que exprimem o consentimento interior, é a materia, e do mesmo modo a
acceitação mutua e legitima dos corpos é a forma)).
Legitim~s contra;:tu~ materia insimul ac forma est sacra·
Matnmonu i mutua nempe ac legitima corporum traditio
vcrb1s ac nutibus in1eriorem usensum exprimentibus, materia, et

.•

men~1

MATRlMONfô

(h) Confirma-se pela razão : porqu~ é tido por
modo de materia aquillo que é determrnavel, e por
modo de forma aquillo que é determinan~e; mas
a entrega mutua dos corpo~ é som~nte qwd determinabile, sendo somente a mchoaçao do contract.o
e permanecendo suspe_nso,~ até.que ~hcgue a ~cce1ta ~ão; porem a acce1taçao e quid determmans,
coli-mplt:tando o contracto e tornando-o cfficaz ;
~~-

Objecla-se, na verdade,

q~e

.

o contracto matrimonia\ :1ão é materia e forma d este sacramento, porque
de modo nenhum significa a graça .. M~~ sem fun~~men
to. Porquanto, um t_al contr~cto s1gmhca a • uma~ de
Christo com a Egre1a, que e como a fon~e e causa da
graca propria d'este sacramento, e porisso a mesma
graÇa com que os conjuges se sancuficam. Mas alem
d'isso este consentimento direc,tamente repre~en_ta a
união espiritual das almas que e uma das prmc1paes
graças annexas a este sacramento.

Corollarios
28. Das tres thescs acima expostas já podemos

tirar os seguintes corollarios.
.
.
(A) O matrimonio é um co~tracto suz genens,
que apresenta caracteres espec1aes ; por_qua_nto ~
(8) é : natural, cmquanto se funda na mclmaçao
natural dos homens, e é ordenado para o bem da
natureza, a saber, a propagaç~o e a ~ducação do
genero humano ; porem, é mmtu mais e~cellente
do que os outros contractos, já porque foi est~be
lecido por Deus, já por versa~, não sobre coisas
materiaes mas sobre as propnas pessoas dos contrahentes 'e sobre os seus affectos, já porque não
pode ser dissolvido por consentimento dos contramutua pariter-;c legitima corporum acceptatio forma . Tlecrct. Ep.
, ad Archiep. Goanum, 19 mart. 1758.
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hcntes, mas é de sua natureza indissoluvel éon\ó
abaixo se mostrará;
. . .
·(b) sagrado e sacra1~1ental, pois sigmfica ~ ur~1ao
de Christo com a Egre1a, e foi elevado á d1gmdade de sacramento ;
(C) ecclcsiastico, .ernquanto é or~cnad~ pa~a o
bem commum da Egreja 1 e em muitas c01sas e ordenado pelas leis da Egreja ;
.
(d) cii,il, porLiuc tende ao bem da repub!•C:ª• e
n'alguns acccssorio_s cst~ sujeito ao po~er ~1v~l.
. (8) O matnmom_o entre os Jnfieis nao e sa29
cramento, sendo o Bapt1smo a porta de todos os
sacramentos, de maneira que nenh~m pode servalidamente recebido pelos não hapttsados. Comtudo os seus matrirnonios são validos corno contr~
cto natural : "p, >slo que exista verdadeiro ~atn
monio entre os infieis, todavia não é rato)), diz lnnocencio III (1. c.). Porem, os herejes que foram validamente baptisados, e legitimamente contra~em,
recebem validamente o sacramento do Matnm.onio, ainda mesmo que ignorem ou neguem a ex1stencia d'estc sacramento. Porquanto, umà vez q~e
tenham a intenção geral de casar segu?do as leis
estabelecidas por Christo, tornam vahdo o co~
tracto natural do matrimonio, e, como nos bapttsados não pode separar-se do sacramento, recebem tambcm verdadeiramente o sacramento.
3o. A este proposito· agitam-se duas questões
entre os thcologos.
.
.
.
(a) A primeira é se. o matnmomo contrah1do
pelos que não são ba~ttsados, s_e torna s~cramen
to, se um e outro coniuge dep01s se bapt1sar. Al_guns negam-no e entre outros Vasque\, Sa~mant1censes, Carriére 1, etc ... porque o consentimento
1 s.~; 11 mitic., .:. 3 n. !h ; Col/et, e. IJ, n. 178; Carriére, n.
1

!.L\TRIMONIÕ

tnatrimonial JÚ validamente dado, não pode ser renovado : porque uma coisa que foi já dada não pode qar-se de novo, pois já não está em poder do
doador. Outros, porem, mais commum e mais provavelmente, affirmam-no com Sanche{, Bel/armino, Perrone e outros 1 ; porquanto, posto que se
não ponha um novo contrm;to simpliciter, effcctuase, comtudo, um novo contracto moralmente distincto do primeiro, porque os infieis convertidos
consentem que o matrimonio antes contrahido se
torne indissoluvcl e represente a união de Christo
com a sua Egreja. Nada obsta portanto a que o
consenso assim renovado explicita ou implicitamente, seja materia e forma do sacramento e confira a graça. E nem até mesmo se requer a renovação do contracto, mas basta o primeiro consentimento dado na infidelidade.
Porquanto, a razão porque este contracto não
foi ao mesmo tempo sacramento, é porque faltava
aos contrahentes o caracter christão ; por conseguinte, logo que recebem o caracter do Baptismo,
remove-se o abice, e nada impede que o contracto se torne ao mesmo tempo sacramento.
Por outro lado, isto mesmo se apoia na auctoridade do Apostolo; porque na Epistola onde
t~acta do sacramento do matrimonio, falia aos Ephes1os recentemente convertidos, a maior parte dos
quaes tinham contrahido matrimonio antes de receberem o Baptismo, e todavia, suppõe que os mesmos foram sanctificados com o sacramento do matrimonio.
3 1 • (b) A segunda questão, é, se é sacramento
1.

Sanche;, 1. Ili disp. IX, n. 5; lVirceburgenses, n. 285;
XI V, de Synodo dioeces. 1. VIII, e. 13, n. 8 ; de Augus-

Jl.e~ed1ct.us

tinrs, a. '.
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o matrimonio d'um fiel com um infiel. Supp6e-sé
na verdade que um tal matrimonio fôra permetti-.:.
do pela Egrcja: aliás seria invalido.
Posto isto, muitos negam-no como Sanche\,
Bi/luarl, Theolo§ia Wirceburg t, porque o matrimonio é um contracto, e assim como para uro contracto se requerem essencialmente duas pessoas habeis para contrahir, assim para o sacramento se
requen~m duas pessoas habeis para dar o consentimento sacramental; mas no caso de que s·e tracta só um dos contrahentes e habil para o sacramento.
Porem outros, e segundo o nosso" parecer com
mais probabilidade, affirmam que um tal matrimonio é sacramento na parte fiel ; assim os Salmantice11ses, Tuumely, Perrone' etc. Porquanto,
o fiel que, por disposição da Egreja, effectua matrimonio com o infiel, realisa um verdadeiro contracto matrimonial, e por outro lado, elle mesmo é capaz de graça; mas todo o contracto matrimonial
feito pelo baptisado, foi elevado á dignidade desacramento.
Logo, no caso presente, o contracto é verdadeiramente um sacramento. Nem se diga que os~
cramento não pode claudicar, ou ser valido n'um,
e invalido n'outro; porque uma tal affirmação é
inteiramente gratuita, e apesar de confessarmos
que a coisa depende da vontade de· Deus, comtudo, ex se nada impede, que um e o mesmo sacramento seja valido n'um, que não labora em nenhum impedimento, e invalido n'outro, que é incapaz Cio sacramento. E, na verdade, a absolvição
Sm1d1e:;,
11, (lisp . Vfll, n. 2; Billuart, d. . I, a. 5 . pet.
7 ; lVircebur
K . n. I.288.
z S.-1!111.1•r1i.·· . ca p. 111,n. S2; To111·11ely,q . l1, a. 2, eu.
1

Veneca •i3~ r.

+' .
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dada simultancament~, po~e ser valida ~~;aq~eq~=~
está bem disposto, e mvahda para aque
rece de contricção.
,
t r se que era durissiPode lambem accrescen a . .
. - q uc nos primeiros
mo para as mulheres e hnstas,
_ se0
culos deviam contrahir ma~ri'_11oni~n~~l~~;y~~s~ra
ficarem privadas da graça sa1.:ram
tão necessaria.

lV.

Do poder de promu;gar leis sobre o
matrimonio'

3
Tendo sido o contracto do matrim~nio
1 • ~~ á dio-nidade de sacramento, está. ponsso

e c\.a
.. º
oder da Egreja. Todavia, negamesmo sujeito ~o I' ··. .
- ·ó os Innovadores, que
ram este poder a Egreia, nao s
tio mas tam.
. 1e não era sacrarne1. '
tmham para si qt
. .
· - poucos. Reb
M A de Domims, Launoz, nao
. .
e~ . assim
. . c~m~ os Jansenistas que assistiram
galzstas,
ao Concilio de P1sto1a ( I 786).
h am de ensiE com effeito não se envergon ar
t .
e o oder de promulgar leis s~~re. o ma rt-

::,~n~ chri~tãO, princi paimente pa~~i~~1;~ ~:e~::
J

trimonios, pa~ten.ce som_ente aop~i indulgencia dos
res, e não á Egrcia; nao ser

ª

~~~'isto, não poucos auct~res catbolicos, ':á:~

pri1f

i almente cm França, persuadiram~se q~e o p
impedimentos
.com.
- s·ó á EgreJ·a ' mas tambem aos prmc1pes'
pete nao

~:estabelecer

matrnnoma~s,

.
y
1 5 . Bellar111i11us, e . 23 ;
1
s.1 \T/10111111, QuodhDbct
.. • ª· x
'q VI e. ; Billuart,
1. 1. ' . ,
1 'i
eg
Sanche;,. ·'li, dip
"',· IH.
..', rou111,
fJ( . secc.11e.2,n . . 2oe s .
. . \ ·' 1, :i. ~-:··3 1• (·•.
arl"lt"r<.
' endu...mserus,
' . n . ' Jo e se11'?"'.
drss
• d r Com
cum emendatrombus !d_?
~ ·~ e s~g.; de Angelis, Pr:e.lec.t . 1u~errone, 1. II; 'P,1/imr' 1• . \ • - e seg. ;e Cai<agnis, lnstit. )Urts pt.1rrs can., tom . Ili, p .8 'r 4. Billot th. 47-48.
bl. 3• ed. !. v, n. 1 4 e seg . ,
>
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porque o matrimonio é um contracto · já civil, já
ccclesiastico.
Hoje em dia não pode admittir-se uma tal opinião, depois das repetidas declarações da Santa
Sé.
As seguintes proposiçõ~s declararão o que pode decretar a Egreja, e o que pode decretar o poder civil sobre o matrimonio .
33. These 1.ª: .11 êgreja fem por arreifo pro-

prio " àireifo ~e estabelecer impeàimentos airimenfes e ae julgar as causas mafrimoniaes ((Ut aizem
respeito ao vinculo ào matrimonio.
E' de fé, segundo o 7i·ident.: «Se alguem dis-

ser, que a Egrcja não podia estabelecer impedimentos dirimcntes do matrimonio, e que errou em
os estabelecer: seja anathema. Se alguem di~ser,
que as causas matrimoniaes não pertencem aos
Juizes Ecdesiastirns: seja excornmungado» •.
E na verdade, estes canones são dogmaticos,
digam o que disserem em contrario alguns poucos.
Porquanto, aqui tral'.ta-se, não de rnateria disciplinar, mas que diz respeito á fé, a saber, do poder
da Egreja e da sua infallibilidade no exercido d'este direito.
Alem d'isto 1 que a Egreja possue este poder
por direito proprio, e não por concessão dos principes, colligc-se da condcmnação da proposição do
Synodo de Pistoia, na qual se defendia o erro opposto: porquanto, uma tal proposição foi reprovada como contraria ao Tridentino, e partindo de principio herelico ~ .

.· 34. (A) Pela praxe da égreja.
Si quis dixerit f':cclesia~ non pot.uisse c~nstituere imped1menta m;itnmomum dmmcnt1a, vel in us constituendis errâs;e'
A. S . Siguis. dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices eccles1asttcos, A . S .
:t
Ap. Den1ing . n . 1.p2-23.
.

1

5r t

Porquanto, a Egreja gosa d'est: p~der, do qual
usou frequentes vezes desde os primeiros seculos;
masconsta historicamente que já desde o sec. IV a
Egreja estabelecera, por seu proprio direito, irnpe. dimentos dirimentes,e, quando se lhe offereceu a occasião, julgou das causas matrimoniaes quanto ao
proprio vinculo :
. .
. . .
(8) Primeiro que tudo e lei a~1t1qu.1ss1ma da _Egrc~
ja, por força da qual os matnmornos das v1rgens
que solcmncmcntc tinham . feito a D:us _v?t_o. da
sua virgindade, foram com1dcrados nao so .11l1utos
mas tambcm invalidos. Assim v. gr. Gelasw l escreve t: «Conhecemos alguns que temerariamente
se associam ás virgens sagradas, e depois de terem
feito as suas promessas a Deus, misturaram all~an
cas incestuosas e sacrilegas•i; e, na verdade, as alhanÇas incestuosas, não podem chamar-se casamento
valido.
E com effeito, uma tal lei não foi tirada de nenhum codigo civil; logo, foi promulgada pela Egreja por direito proprio.
..
.
(b) Do mesmo modo, o Conc1\10 Neocesarzense
(3 14), no can. 2, estabeleceu : «Se uma rn.ulhcr ~asar
com dois irmãos, seja lançada fóra do seio da Egrcja até á mortc>i !_ Porem cm pontos de morte, por
motivos de humanidade, se disser que quando convaleccr, dissolverá o matri111011io, fará a · penitencia.
.
.
~'e s tas palavras suppóc-se que o matrimonio
de que se tracta fôra considerado como nullo.
1 . Virginibus sacri.; ten:iere s~ quosda;~ so::iare c?i:;no\·im~s,
et post d1catum Jl_co propos1tum rn,;es.tcr .rmJera et saLnlega m1s cere . Ep. 20 <1d l:p1scopus J'"r .L u.:anwm..
.
2 Femina, s1 <luohus tratnhus nuj)se nt, cx~rudatur usque a~
mortem. Sed in morte, propter human1tatcml s1 J.1xcnt quoJ ub1
çonvílluerit, sobrei matrinronium, habebit pcennenttam ·
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E na verdade, este impedimento não foi pedido de emprestimo á lei civil, pois esta só o estabeleceu no anno 355 1 •
(C) O synodo Matisconense (5o5).can. 16, ~e
clarou irri tos os matrimonios contrahrdos pelas vmvas dos clcrigos: a A mulher do subdiacon_o, exo;cista ou acolvto dc1Jois da morte do mando, nao
2 o
ouse associar-se a um segundo matnmomo» . ra
esta determinação não se encontra em nenhuma
lei civil. .
(d) Finalmente, no Tridenl. os_emb?ixadores d?
rei da França pediram que os matnmomos clan.dest1nos e os casamentos contrahidos sem o consenumcnto dos pacs fossem declarados irritas: A primeira coisa foi concedida ; a segunda negada, o qu_e prova
evidentemente~ que a auctoridade da Egre1aem estabelecer impedimentos, foi inteir?mente r~co.nhe
cida e independentemente do direito dos prmc1pes,
Leã~ Xlll (Arcanum) estabelece assim com toJo o
rigor o argumento: «A qual exerceu o poder sobre
os matrimonios dos christãos em todo o tempo e
logar; e o exerceu de maneira que fosse m?nifesto
que o exercia como proprio, e n~o. como vindo da
auctoridadc dos homens, mas d1 vinamente alcançado pela vontade do seu auctor .. Ninguem ignora quão grande numer9 de decisões, que muitas vezes se afastavam 1mmenso
das !ci imperiaes, foram tomadas pelos Pastor~s
da Egreja com relação a impcdi~entos de matrimonio resultantes dos votos, da d1fferença dos cultos, d'alguns crimes e da honestidade publica, nos
.J

1
2

'

•

Cod. Theod. !. JII, tit. n., Etsi liciturn ..

•

.

Uxor subdiaconi, exorcista: vel acolyth1 1 mortuo 1110, secundo se non audcat so..::iare matrimonio.

Concilias de Granada, de Arles, de f'hakedonia,
no segundo Concilio de .\1ileto ' e em outros.
Os principes, longe de arrogarem a si poder
algum sobre os matrimonios christ~os, antes reconheceram e declararam que esse poder pleno pertence á Egreja. E na verdade, Honorio, Theodosio Junior e Justiniano, não hesitaram confessar
que no que toca ao matrimonio lhes não competia mais que guardar e defender os Sagrados Canoncs. E, se publicaram alguns editos relativos aos
impedimentos do matrimonio, não vacillaram em
declarar que obravam com permissão e auctorisação da Egrcjan ~.
3 5 . (8) Ra\ãu theul.
O mntrimonio entre christãos é um sacramento, e, cm virtude do que ficn ditoi o contracto tem
corniexão tão intima com o sacramento que um não
pode existir sem o outro; mas o sacramento é uma
coisa inteiramente sagrada, que vac alem do poder
da auctoridadc civil, e pcrmanel.'.e todo sob a alçada do poder da Egreja.
~cm digam os adversarias, que o matrimonio
1 . Q~;re ;Ecclcsia) potcstatia i.n conjugi!l Christia!'lorum~ omni .:um tcmporc rum loco, excrcmt, atque tta exercuit, ut !llam
propri.1111 1:j11s esse apparcret., ncc hommum concessu qu~sltam,
scd auctons su1 vohmtatc d1nn1tus adeptam . .. Nemo 1gnorat
quam . n.rnh.a de . imredimenus lif.!aminis~ v.oti, Jisr~.ritatis c.ulttls,
sa11~u1111tat1s, c rurnms, puhlt.::e honcstat1s m concilus lllebentano,
Arclatensi, Chakcdoncns1, Milcvitano 11 D'Ag11irre, Cone . Hisp.
tom . 1, can. 13, 15-1 i ; fl,1rd1ti11 . Act. Concil. tom . J, can. 1 1,

1it-17 .

.

.

-

-

..

.•

z Alnsque, tuermt ab Ecclcs1re prresul1ous cons1nu1a, qure
a decrr:tis. jure ir:nper~to.rio san~ilis !onge s~pe distaren.t. Q~in
tantum ahtu1t,ut vm pnnc1pcs s1h1 adsc1sserent m matnmon.1a chnstiana poteslatem, ut potius eam, quanta est, penes Eccles1am esse
agnoscerent ct declararent. Revera Honorius, T~eo.t~osius, junior,
Justinianus . 1: Novel. 137j fat~n non dub1taru~t, m ns rehus, qu~
nuptrn s att1ngunt, n~n . amphus quarn custod1bus et. defensorib~s
sacrorum canonurn s1h1 hcere. Et de connuh1orum 1mped1men11s,
si quid per edicta sanxerunt, causam doc?erunt non inviti 1 nimirum, id sibi sumpsisse ex Ecclesiae perm1ssu arque auctorllate.
Theologia Dogmatica-Vol. 7.•
33
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é um contracto naturàt e como tal sujeito á auctoridade civil. Porquanto, Christo elevando este contracto á dignidade de sacramento, tornou-o urna
coisa sagrada e subtrahiu-o á auctoridade civil por
isso que ella nenhum poder tem sobre as coisas sagradas: <<Por conseguinte sendo o matrimonio por
sua propria força, por sua natureza e indole, uma
coisa sagrada, é muito conveniente que seja regulado e temperado não pelo imperio dos principes, mas
por auctoridadc divina da Egreja, pois só ella tem
o magistcrio das coi'<ls sagradas» 1 (Leão Xlll,
l. c.)
Nem tem valor a objccção de que a Egreja não tem
poder nenhum para fazer mudança sobre a substancia
dos sacramentos e porisso, não pode accrescentar impedimentos que tornam o sacramento invalido. Porquan·
to, a Egreja nada pode sobre o rito sacramental, tomado forma/me11te, segundo foi determinado por Christo.
Mas tem muito poder sobre o rito sacramental tomado
materialme11/e, cmquanto foi deixado por Christo á determinação da Egrcia: E, n~ v~rdade, Christo~ elevan~o
o tont'"acto matrnnonial á drgmdade de sacramento, nao
determinou por tal maneira as condições necessarias
para a sua validade que não deixe nenhum Jogar a determinação mais ampla pelas leis ccclesiasticas. Portanto, a Egreja pode deter~inar estas condições, para promover o bem da republica christã, e nem n'isto muda
a substancia do sacramento, mas faz somente com que
o contracto religioso, que aliüs fôra legitimo, já não seja mais valido, e porisso, se não torne materia sufficiente do sacramento do Matrimonio.
36. Tlzese 2.ª ô poõer civil não poõeesftrhelecer

leis que digarrt respeito ao viqculo. do rrtafrimonio.
111as so17'/ente ácerca õos effeifos femporaes ti coq•
tracfos separaveis.
E' certo.
1 Igitur cum matrimonium sit suâ vi, tuâ naturft, sul SP<?nte sacrum, consentaneum est, ut regutur ac temperetur non principum imperio, sed divinâ auctoritate Ecclesiae, quae reru"' sll·
'r~rum_sol<i_habet ma15isterium.
'
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Para comprehcndcr isto é conveniente notar
que os effeitos temporaes do matrimonio, são de
duas especics: uns inseparaveis do mesmo contra. cto, v. gr. os direitos e os deveres mutuas dos conj uges quanto ao tóro e habitação, legitimidade da
prole ; porem, os outros são seperaveis da proprià
substancia do contracto, v. gr. os dotes, as doações cm razão das nupcias, succcssão hereditaria,
etc.
37. (Â) A primeira parte prova-se
(a) pela pnxe da Egrcja ; pois a Egrcja nunca
reconheceu um tal poder nos principes, mas pelo
contrario, julga que as leis civis não teem nenhuma fon;a sobre o vinculo matrimonial. E assim,
Grcgorio J.fag110 reprovou os matrimonios dos
primos, permittidos pelos príncipes. Bento XIV•,
foliando da lei, pela qual Theodosio tinha prohibido os matrimonios dos Christãos com os Judeus,
diz: <e Esta lei, por ter sido feita por um príncipe
leigo, não deve ter força nenhuma nos matrimonios 11 ; do mesmo modo Urbano VIII, e Pio VI/Jt,
declararam que a lei civil, que irrita os matrimonios
realisados sem o consentimento dos paes, não tem
força no fôro da consciencia.
(D) Pela auctoridade dos Pontífices; basta referir as palavras de Pio V/3: «E' um dogma de fé
que o matrimonio, que antes da vinda de Christo,
1

Litt. íJ lebr. 174íJ ad CarJ. Eboracensem.
Litt. 27 jun. 18o5 ad Napoleonem.
J
Do 0 ma est fidei ut matrimonium quod ante adventum
Christi nihif aliud crat nisi indissolubilis quidam contractus, illud
post Christi adventum, evaserit unum ex septem legis Evangeli~ .
cae sacramentis ... Hinc fit ut ad solam Ecc/esiam, cui tota de
sacramentis est cura concredita, jus omne ac potestas pertineac
suam adesignandi formam huic contrnctui ;id sublimiorem sacramenti dignitatem evecto, ac proinde de matrimoniorum validitate
aut invaliditate sententiam ferre. Rrev. ad Episc_ Motulenscm 16
Sept. 1788.
i
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nada mais era senão um certo contracto indissoluvel depois do advento de Chris.to, tornou-se
um dos sete sacramentos da lei Evangelica ...
D'onde resulta que sá á Egreja, a quem foi confiado todo o cuidado dos ~acramentos, pertence todo
o direito e poder de assignalar a forma d'este contracto, que foi elevado _ü dignidade mais su~lime
de sacramento, e, ponsso mesmo, pronunciar a
sentença sol:m~ a validade ou invalidade. dos matrimoniosn . Alli mesmo rd11ta os que dizem que
o canon Tridcntino (acima, n. 33), não falia sómente dos juízos ccdcsi[lsticos, ou de todas as causas
matrimoniacs: «porquanto, as palavras do canon,
são por mi modo gcraes, que comprehe??ern e
abrangem todas as causas: porem, o espmto ou
a razão da lei é, por tal modo, lato, que não dá togar a alguma limitação ou excepçáo» 1:
.
(C) Ras. 171eol. Porquanto, o matnmomo, corno diz Pio Vl, 1. cit., não é um contracto meramente civil ou natural, mas é um dos sete sacramentos; mas sómente a Egreja, por força do po·
der que lhe foi divinamente confiado, pod~ fazer
leis sobre os sacramentos; logo. Nem se diga que
nas sociedades modernas, que são de religião mixta, que o poder civil deve fazer leis sobre a propria essencia do matrimonio, para, por este modo,
se manter a uniformidade para todos os cidadãos.
Porquanto, para se consi:rvar esta uniformidade, basta que o Estado determine as condiç?es e .os
effeitos civis, que nascem do contracto matrimonial
e nem se requer que attinja o proprio vinculo matrimonial. E ate a propria liberdade de conscien' Verba enim canonil' ita gcneralia sunr, omnes ut . causas
compreheodant er complcctantur ; spiritus vero sive ratio Ies1s
adeo late patet 1 ut nullum exceptioni aut limit<'ICioni loçum relmquat,

'

·. .

.
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'
tia exige, que, nas ~ociedades rnixtas, se não prom.ulgu: nenhuma lei sobre o proprio vinculo matnmomal ; porquanto, não sendo os mesmos os
estat~tos das varias sociedades espirituaes a este
respeito, de qualquer lei civil que se fizesse sobre
o vinculo, resultaria que alguns cidadãos tivessem
como invalido um matrimonio, que seria valido segundo a sua consciencia, ou vice-versa.
'
~ Resta, portant~, uma só coisa, a saber-que 0
Estado attcnda umcamcnte aos effeitos civis do
contracto matrimonial.
. 3.8 . (8) A sc~u?da parte declara-se e prova.se,
isto e, o poder civrl pode estabelecer leis sobre os
ejfeitos temporaes e separaveis do matrimonio, v. gr.
os dotes, as heranças e geralmente a posse dos
bens tcmporacs que resultam do contracto marital.
(8) Pode prohibir, não sob pena de nullidade,
mas sob outras penas, v. gr., multas pccuniarias
pcrd~ dos direitos civis, que se não fa1tam matri~
momos s~m se. observarem as condições que 0
bem pubJrco exige, v. gr. que os menores não contraiam m?~rimonio sem o consentimento dos paes,
que os militares não casem sem o consentimento
da auctoridadc militf.lr, etc.
(~) Pode tamben_1 negar aos casamentos, que
p~oh1bc, o rcconhec1mcnto de alguns effcitos civis, por exemplo, o reconhccimen to Jo Jole do di. d e. succeder nos privilegios do pae, onde
' tacs
re~t~
prrvrlcg1os são reconhecidos, etc.
. (C) ~rambcm tcn~ o direito de registar os matnmonins e d~ cons~dcrnr estes registos como prova legal da exrstenna do supradicto matrimonio
posto que, p0r equidade, seja recebido, qlle est~
prova pode ser suprida por uma equivalcnté, se
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faltar a legal. A razão porque o Estado pode estàbelecer !odas estas coisas, é porque~ d'uma parte,
estas c01sas :ião affectam a substancia do contracto, mas são-lhe accessorias, e por outro lado o
pode: civil pode determinar sobre tudo aquillo
respeita ao bem publico. Porquanto, não pode negar-se que todas as coisas que enumerámos, podem contribuir para o bem publico da sociednde.
Disputa-se, porem, entre os theologos, se o Estado pode negar aos filhos gerados de matrimoni?s, que de si súo validos, mas prohibidos por direito civil, a legitimidade civil e o direito de successão na herança paterna ah inteslato. A razão
d' esta duvida, é porque estes dois direitos, em parte, são da natureza, e cm parte do direito civil.
Comtudo, todos re<.:onhccem que a negação d'estes direitos, é irracional e cruel, havendo outras
p~nas mais efficazes para impedir estes matrimomos, e não sendo conveniente punir nos filhos os
delictos dos paes 1.

que

Corollario do direito da auctoridade civil no
matrimonio dos 1nfieis
39. Alguns theologos julgam que o Estado não tem

~ !?º.der de promulgar leis sobre os matrimonios dos

mhe1s, porque estes apesar de serem um mero contracto, apresentam alguma coisa de religioso e por outro
lado, é muito para temer que o Estado, s~ se lhe conceder um tal poder, ultrapasse os justos lirr:ites e invada o sanctuario da familia e da religião 2 •
Çomtudo, a opin~ão. commum segue~ que este poder so compete ao pnnc1pc secular de maneira que pode estabelecer impedimentos dirimentes para o bem
commum.
1
Cf. _de Angeli.~. oh. cit. p. '43 e seg.; Palmieri, th. 31.
2
.
~ss1m J.'crronc·, Oe Matrim. li, '439 e sei. ; Feije, de lmpe<l1menus, n. 07.
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(a) Porquanto, isto já foi declarado daramente pela
S. Congr. da Pr-opaganda Fide, na Instrucção que foi

publicaaa em 182 1 1 : «Posto que entt e os infleis haja
verdadeiro matrimonio, todavia, somente pode referirse ao offic10 da natureza e da communidade, e poris~o,
pode ser moderado inteiramente pelo direito natural e
civil. D' aqui se segue que os principes seculares, que;;

fieis 'l"e'· ;,!fieis, manteem poder plenissímo sobre o$
matnmonios dos subditos ir!fieis, de ma11eir·a que, pondo impcdinu.•11/os que mio sejam oppostos ao direi/o 11d/111"a/ e divino, o ,.esci11dam inteinlmente não só qua11to
aos ejf'eitos ciz•is, mas lambem quanto ao vi11cu/o co11Ju7a/D. Isto mesmo foi tambcm confirmado por muitas
decisões da Sa~rada Congregação da Prnpaga11da Fide e do S. Ojf1cio.
(b) Porquanto, os príncipes podem determinar todas as aquellas coisas que pertencem ao bem commum
da sociedade civil, comtanto que a coisa de que se tracta, por ser sagrada, não tenha sido subtrahida da sua
auctoridadc, mas é da maxima importancia para a sociedade civil, que assista certa norma estabelecida por
auctoridade publica, segundo a qual os matrimonios sejam convenientemente contrahidos·; porquanto, por lei
de natureza, não foi isto determinado em certas circumstancias. Por outro lado, o matrimonio dos pagãos,
posto que n'algumas regiões seja accidentalmente consagrado por algum rito religioso, não é per se uma coisa sagrada, nem foi sujeito por Christo ü auctoridade
da ~wcj _a, não ten.d o a Egrcj'.1 nc~lrnm direito directo
a re1vmd1car para s1 taes ma trimornos.
Lo~1, o poder civil, pode promulgar leis sobre este
ponto. ~ nem na verdade, pode negar-se o direito dos
príncipe:., puri~::.ú •1u..: pvdeiii abu sar d'clk; pois a não
t
l.icet inter inlidclcs vcrum sit nrntrimonium, illud tamen
ad naturae et communitatis otlicium rcforri tantummodo poi:est, ac
proinde a jure nuturali ct civili plane cst moderamlum. Sequitur

hinc principes saecularc•s, sive jideles sfre injideles, plenissimam potesta~em retinere in m!Ttrimonia rnbditorum infidrli11m,ut scilicet appos1t10 m1ped1me11t1s, quae Jllri n.1tura/1 ac d1~·mo adversa non sint,
eadem 11011 solum quoad ci11iles e_ffectus, sed etimn quoad conjuga/e
vi11culum penitus resci11dant . Ap. Co!lectanca_. n. 1447, cum notii .
Cfr. Resema11s, De competentià ci\'.li in vinculum conjugale infidelium, Romac, 188;; Cav,'tg11is, J. e. n . 185; Gasparri, ob. cit,
p. 2B7 e seg.; Sa~St·, li, p. '47º·
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! . Da. polygamia eimulta.nea

1

41. Luthem ensinou que a polygamia simultanea, ainda mesmo sob a N. Lei, é licita (in Gen. c.
16), e, com approvação de P. Melanchton e M.
Bucero, Philippe Landgrave de Hesse, condescendeu benignamente que, ainda na vida da sua legitima mulher, ·casasse com outra, Margarida de
Saal.
Os Anabaptislas defenderam o mesmo erro, e
no nosso seetllo, os .1.l-formóes 2, os quaes ultimamente declararam que nada queriam com a polygamia, para assim se suhmetterem ás leis do Estado.
E por outro lado, Calvino affirmava que a polygamia simultanca, ainda mesmo sob o Velho
Test., fôra illicita, e que porisso os velhos patriarchas, que tinham simultaneamente muitas mulheres, foram reus de adulterio.
Para refutar esta calumnia, disseram alguns
theologos, que a polygamia, não era opposta ao direito natural, nem fõra prohibida por direito divino antes do Evangelho. Na proposição seguinte
declararemos o nosso modo de pensar sobre esta
questão.
42. These: .li po/ggamla simulfanea contraria á insfitulç6o primitiva, mas pt1rmilflda aos
pafrlarchas depois do õiluvio, foi prol/lblda por
Chrlsfo, • eppõe-H aos preceitos secund«rlos da
/1/ natural.
t
S. Thom. Supp. q. 6S, a. 1 - 2; Bellarm. e. 10- 11; Drouiti,
1. IX, q. Ili, e. 1; Billuart, diss. V, a. 1; Perrone, 1. Ili, e. 1, a. 2-4;

Carriere, .P· li, sect. 2, e. 1 ~ de Aug11stin~s, a. 7; Palmieri, th. 13
e seg . ; Brllot, th. 40; Watkins, Holy Matnm. eh. IX, p. 591 e seg.
~ De Mormonib11s, qui seipsos vocant nThe Church of Jesus Christ of Latter-l.>ay Saintsu vid Book of Doctrine a11d Covenaut ( 1&so), Book of Alormon,( 1881 ); Encyclop. Britan. with Ame·
rican Supplemeni; l! . Lyon, A Study of the Sects, p. 187 e seg.
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(A) A polygdmia simultauea é conirarla d i11stÍ..;.
tuição primitiva do matrimonio. E' opinião commum. Porquanto,
·
(a) quando Deus creou o homem, fez um homem e uma mulher. 1 E na verdade, como rectamentc observa S. Chr)'soslomo i, se Deus guizera
que um ho:ncm se unira com muitas mulheres, em
vez d'mnn, teria crcado muitas mulheres. Porem,
depois, Adão, vendo a Eva, cxdamou: ((Por este
motivo, o homem deixará seu 1)ae e sua mãe e
r '
'
adherirá á ma mulher, e serão dois n'uma só carne »3 (24).
Porem, alli, como diz Innocencio III', ccnão
diz trcs ou muitos, crns dois; e nem disse que adherirá ás mulheres, mas á mulheri>; ora estas palavras
excluem a polygamia.
(b) Porisso, antes do diluvio, só Lamech ~e diz
que tivera duas mulheres, e é porisso severamente
reprehendido pelos Padres; e assim escreve Nicolau I ~: 11 O tlagicio do adulterio que lamech foi o
primeiro a praticar cm duas mulheres, só foi abolido com o sangue de Christo•> ...
(C) Alem d'isso, lmwcencio III diz (1. cit.): «Nem
jámais foi licito a algucm ter muitas mulheres, senão áquclle a quem foi concedido por divina revelaçãoll6.
Ge11. li, 7, n .
Horn. ti~, ai. (13 in l\lau., n. 1.
l Q_·~a môh.r· cm n:lin4t1<:t homo patrem suum et matrem et
adhaerebn 11xon .111.1e; ct crunt d110 m carne uná .
' .
• Non Ji~it trcs vcl rlurcs, sed duo; nec dixit adhaerebit
uxoribus, seJ uxori . Car . Gmide11111s de Divort.
.
~ Ad11/terii aut~m tiagit_ium, quo.d L:: m~ch omnium primus
m d~ab~s uxorrhL!s pcq1ctrav1t, nonms1 sangume Christi abolitum
e:-stuen,t. .. AJ l.onsulta l\u '. t;ar . , n. 51 ap . H,1rdui11, Act. Conc11. t . \., p. 37 1 .
• &_ N_ec t~lli 1111;Jlrarn licuil insimul plures mi:orcs haberc, nisi
cu1 ÍUH d1vm~ revd;1t1onc coni:essum .
1

2
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Ora estas P'!lavras suppõem manifestamente,
que a polygamia fôra prohibida por lei primitiva.

43. (8) Todavia, depois do diluvio, a polygamia foi permittida aos patriarchas e aos Judeus sob
a lei mosayca e até muito provavelmente aos proprios Ge11tios.

(8) Porquanto, dos patriarchas que gosavam da
a'.llisade de Deus, como Abrahão, Jacob e outros,
lê-se que tiveram muitas mulheres, e nem porisso
são reprehendidos, mas antes são apresentados
como varões insigncs pela sua piedade.
(b) A l~i mosayca suppóc cgualmente que é licita a plurahdade de mulheres, pois determina que
os filhos que nasceram d'uma e outra mulher sejam equiparados. 1
Realmente, Elcana ',David 3, Joas ',e muitos outros homens, tiveram muitas mulheres, e emquanto
que David é gravemente castigado por causa do
adulterio com Betzabé, mulher de Urias, nunca é reprehendido por ter outras mulheres com quem tinha casado. E nem se diga que algumas d'cstas
mulheres se chamam concubinas, e porisso mesmo
não foram legitimas; porque algumas vezes as mulheres legitimas dizem-se concubinas e vice-1•ersa:
e assim Agar e Ccthura, ora se dizem mulheres,
ora concubinas 5.
E na verdade, entre os Antigos, distinguiam-se
Juas c!>pc\..it:.:. Jt.: mulheres : umas eram tomadas
não só para a procrcaçáo da prole, mas tambem
para a sociedade dos bens e governo da casa, e
estas eram chamadas mães de familias, outras po1 De11t. XXI, 1 5 .
z l Reg. I, 2.
3
/J Reg . ll, 2.
· ~ /! Parap., XXIV, 3 e seg .
~ Ge11. XVI, XXV.
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rem eram somente tomadas para a geração da
prole, e e~tas chamavam-se mulheres secundarias
ou concubinas.
(G) ~ razão, . porem, porque a polygamia foi
~erm1tt1da depois do diluvio, era a multiplicação
a pro~c que dcv~a s~r educada para o culto divin~. ~ois, como diz -~. Thoma{ (l. e. ~. 2): «O fim
prmupal s~mpre deve ser mais observado do que
o ~cc~ndano. Porisso, sendo o bem da prole o fi
prmc1pal
· quan d o era nccessana
. ma
. . do_ míltr·
' •momo,
mult1phcacao
d
· . da tnrole ' teve que pohr-se d e parte
a tempus o i_m pcdimcnto que poderia dar-se em
fins secundar. os» t.
. Ensinam c_ommummente os theologos que a
d1.spen~a d<.~ 1~.1 primitiva sobre unidade
matrm~o1110, su fora concedida depois do diluvio: todavia, nada pode definir-se como certo a este respeito.
. Nem f~i. ~1~1..'.<.!ssario que a dispensa fosse exprimida por csL.npto; porquanto, a lei da unidade da
mulher,
adverte S. Thom.a7 (1 u,·t . ) nao
- u.
h ·d como
d
n a s~ o . ada por palavra ou por e5cripto, mas tinha sido ·~pressa no c?ráç~o, e porisso, a dispen~ª· po~d~ ser dada por mspJração interior a qual
o1 prmc1~~almcnt\! dada aos pacs santos, e pelo seu
exem~lo ~ que passou para os outros.
. D aqui tambcm pode colligir-se, com Bellar1n1nu e outros
• ' n n t r •' <.:,.,,,../. nqU\.:. a n1csma d"15,..
' .... ....,u ... ""' '-'"''" .... H"'''
pensa fura_ dada aos Gentios. Porquanto, tendo sido :onccd1da no t<.!mpo dos patriarchas, não ha
razao nenhuma porque se limitasse somente aos
~-~~~s. E tanto mais, que era mais difficil aos

a

do

i_

•

1 Sem per pri11 ·i . j" . I" ·
llnl. . • !'·' 101 ims !11ª!?1·s observandus est quam se..:undarius
1 11
~bi rr?li;;. ;u1',j 1~,. , 'ir~' 0~1~~~s!::·~~;e~~t~~~~i~l~emlit~i~d>nii fio is,
.. fi ni.b us evemre.
g g.
tempus
1mped1menturn quoJ J)Osst:t in se ~· und arus

0

1 11

pagãos do L1lle aos Israelitas, observar a unidade
perfeita do matrimonio. E' porisso que Esther se
uniu com Assuero, que já tinha mulher, e nem por
isso é rcprehcndida; do mesmo modo Abimelech,
qlle tinha mulher, quil'. casar com Sára, e não foi
ccnsur::ido sen5o por ter tomado para si uma mulher que cm de outro .
44 . (C) A polyg,nnia simuitanea foi

prohibida

por direito dil'ino sob a J.Y L.
R de fiJ, se~undo o 7i·idcnt .: ,,se alguem di::>ser, que J licite; aos christáos o ter muitas mulheres, e que isto nüo é prohibido por nenhuma lei,
seja mia thema l> 1 .
(a) Porquanto, Christo chamou o matrimonio á
sua primitiva instituição. Pois, sendo interrogado
sobre se era licito repudiar a mulher, respondeu
que não cm licito, e accrescentou a razão: ccNão
lestes que desde o principio fez o homem, e o fez
macho e fcmca 11 e disse : Porisso, o homem deixará seu pac e sua mãe e adhcrirá á sua mulher, e
serão dois n'l\rna só carne : e assim não são duas
mas uma só carnc»i. Mas a instituição primitiva
do matrimonio, exduia a polygamia, em vista do
que já fica dito, e em virtude das palavras de Chris3
to: «serão dois n'uma só carnc» •
Tambem se confirma com as outras palavras
do Senhor: "Aqucllc que repudiar a sua mulher e
casar com outra, adultérai> ~; porquanto, adultéra

-------1 Si quis dixerit licere

Chri;;ti3nis r!ures simul habere UXl)re>, et hoc nullâ lege divinâ esse prohibitum, A. S . (Sess . XXIV,
can. 12.) Non lcgh,tis q•ii fecit hominem ah initio, mascu\um et feminam fecit eos ? et dixit : Prnpter homittet homo patrem et matrtm et aJhaerebit uxo1·i wac, et erunt duo in carne unâ : itaque
jam non sunt Juo, sed una caro. lo.fatt. XIX, 3 seg .
l
Erunt duo in carne unâ .
• Qui dimiscrit uxorem suam, et aliam duxerit, mc:echatur.

L11c. XVI, 18; Afatt. XIX, 9·
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poryuc despede a sua mulher e casa com outra,
porque a primeira núo deixa de ser sua mulher;
mas, a fortiori, quando não é repudiada, fica sendo sua mulher; logo, aquelle que casou com outra,
adultera l'erdadeiramente.
Porisso, S . Paulo, todas as vezes que falla do
matrimonio, suppóc que cite é d'um homem com
uma mulher, e diz: «A mulher que na vida do marido tem rcla~ócs com outro, chama-se adulte-

ra))'.
E na vcrdndc, segundo o mesmo Apostolo, são
cgum:s os direitos dos conjuges ! : «A mulher não
tem direito sobre o seu corpo mas o homem: do
mesmo modo tambcm o homem nãó tem o poder
sobre o seu corpo, mas a mulher». Logo, tambem
o homem, durante a vida da mulher, não pode casar com outra .
(b) A mesma coi-;a se prova com o testemunho
unanime dos Padres, e com a praxe constante da
Egreja. Assim S. Agostinho 3 escreve: «que ha na
Egreja o preceito de que não é licito abandonar a
conjuge esteril, para tomar outra que seja fecunda.
E se algucm fizer isto, é reu do adulterio, segundo
a lei do Evangelho•.
Porisso, os Pontifices romanos, foram s1m1pre
strcnuos vingadores da unidade do matrimonio, ainda mesmo contra a lascívia dos principes. Assim,
no scculo IX, Nicolau I, rcprehendeu publicamente o rei Luthario, lJUC tinha esposado duas mulhe---,-~i~i"ier vivente viro vocabitur adultera, si fuerit cum alio
viro. Rom . VII, 3.
.
, ..
2 Mulier ~ui corporis potestatem non habet! sed vir: s111:11h·
ter aurem er vir sui corporis potestatem non habet, sed muher.
I Cor. VII, 'l e sei:;.
.
.
.
.
J lit ncc mmlcm coniugcm fas s1t rehnquere, ut aha fecunda ducatur. Quod si quisquam fecerit ... lege Evangelii reus est
adulterii. De Nuptiis, !. J, .:. 10, n. 11 •

res ao mesmo tempo, e depoz os Bispos que no
Concilio Metensc tinham dissolvido o vinculo do
primeiro matrimonio .
Allegam-sc, com tudo, dois factos cm contrario:
o primeiro, é o de Socrates 1 que refere, que o imperador Valentiniano, tivera simultaneamente duas
mulheres, e que era licito fazer o mesmo quem
quizessc. Porem, um tal testemunho, é commummente rcgcitado pelos eruditos, já porque se encontram n'esta narração algumas falsidades, já
porque A111mia110 ilfarrel/n 1 :iprst1r de bastante inimigo de Valcntiniano, o louva 2 porque, «dentro e
fora de casa, se mostrava muito caston.
Por outro lado. um tal facto, apesar de verdadeiro, nada provaria contra a tradição unanime de
todos os scculos.
O segundo é a resposta de Gregorio II 3, que
declara que é licito ao homem tomar segunda mulher, quando esta, por motivo de enfermidade corporal, não pode pagar o debito . Tambcm· se duvida cgualmcntc da genuidadc d'esta resposta, que
cuidadosamente se buscou nos archivos romanos,
sem ser possivel encontrai-a . Porem, se fôra authentica, talvez que podcssc entender-se da impotencia que torna o matrimonio invalido .
Por outro lado, os corrcctores romanos notaram a respeito d'este decreto: uQuc aquellas palavras de Gregorio, são inteiramente contrarias aos
sagrados canones, assim como á doutrina evangeJica e apnstolir11 » ~ .
Histor. !. iv, e. 31.
Omni puc.licitiae cultu domi castus et foris esset. Lib.
XXX, circa finem.
l
Epist. 13 ad S. Ronif. ap L.7bhe, t . Vf, col. 144i;:.
1 Illud Grcgorii sacris .:anonibus, i1110 evangelicae et apos•
tolicae doçtrinae renitus invenitur adversum .
1

2

. ~-

http://www.obrascatolicas.com
~·~

! >.

Sz.~

DO MATRIMONIO
DO MATRIMONIO

Por \:Onseguinte, nada pode colligir-se d'aqui
proximamente contra a doutrina ou praxe da Egreja.
45. (O) A polygamia simultanea oppóe-se, não
ao direito natural primario, mas ao secundario.
E' opinião cornmum. Porquanto, a coisa é assim, se a polygamia, não obstante salvar o fim primaria do matrimonio, prejudica os seus fins secunda rios; mas a polygamia
(8) nem tira totalmente, nem impede algum tanto o fim primaria do matrimonio, bastando um homem para fecundar muitas mulheres, e para educar os filhos que d'ellas nascerem;
(b) Tira porem os fins secundarias, não totalmente, mas impede-os muito. Porquanto, não é facil haver paz. na familia, onde se juntam muitas
mulheres a um só homem; não bastando só um homem · para satisfazer os desejos de muitas mulhe- ·
res: isto é, cada uma d'ellas procurará attrahir a
si o affecto do marido, e se o homem não amar a
todas egualmentc (o que não pode fazer-se) d'aqui
surgirão recriminações cúntrarias á paz.
E' tambcm para receiar que o marido, todo attento a cuidar dos filhos da sua mulher predilecta,
não faça caso dos outros. Finalmente, o terceiro
fim do matrimonio, isto é, o remedia da correu·
piscencia, não raras vezes ficaria frustrado, não
podendo um homem só satisfazer a muitas mulheres. Porquanto a plllralidade das mulheres não se
opp6c ao direito primario, mas ao direito natural
secundario (S. Thom. 1. e. a. 1).

rr. Da polygamia suocessiva
46. A polygamia successiva ou as segundas
nupcias e ulteriores foram antigamente condem-
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nadas como illicitas por direito divino pelos Montanistas, aos quaes adheriu Tertuliano (Oe Monogamia), assim como tambem os J\'ovacianos. Alguns Padres, principalmente gregos, foliaram d'uma maneira excessivamente dura das terceiras nupcias e ulteriores. E até mesmo entre os gregos,
já desde o seculo X, por direito ecclesiastico, a bigamia é julgada, a maior parte das . vezes, invalida, e a tctragamia sempre.
..J. 7. 111esc : fi polyga"1ia successi"va, posto que
111eqos approYada pela €greja, é licita por direito
divi'lo e quqca foi Ul/i"Yersal,,,enfe prohlblda pela
€greja /afina.
.
E ' certo 1.
(A) l:.script. S . Paulo affirma claramente que
as segundas nupcias, depois de morto o segundo
conjuge, são licitas : "A mulher depois do fallecimento do marido fica livre da lei do marido, de
modo que não é adultera se tiver relações com outro homem" t ; «Digo, porem, aos solteiros e aos
viuvas: E' bom que fiquem no mesmo estado que
cu. Porem, se não forem continentes, cazem-sc;
pois é melhor cazar, do que arder no fogou 3 •
E até mesmo n'outro logar ' cxhorta as viuvas, se
forem jovens, a casar segunda vez : «Quero, porta a to, que as mais jovens se cazcm, criem os filhos e sejam m<ícs de familia, e que não dêem nenhuma occasíão de mulidicencia ao inimigo n. D'on1
S. Tlwm. Su1'1'· q. ti:i ; Drouin, 1. 1X, q. IJI, e. 2 ; Billuart
tli ss. V, a . 1, ~ 3; C:.lrriàc, n. w :i e se~ . ; "Perrone, 1. III, scct. 1:
e . i; de Aug11st1111s, 1• .:11.; •J ' ,11m1err, tn. 1~ .
, Mulier, si mortuus fu~rit vir e jus, lihcrata est a lege vi ri
ut non sit atlultern, si fuerit cum alio viro. Rom. VII, 3.
'
1
Dico autcrn non nuptis et vitluls: bonum est si sic permanserint sicut et e~o . Quod si se non continent, nubant · melius
est enim nubcre quam uri . l Cor. VII, 8.
'
i
Vol0 ergo juniores nuherc, filíos procreare, matrcsfamiJias esse, nullam o.:casioncm dare athersario maledicti gratia. /.
Tim. V, q .

Theologia Dogmatica-·Vol. 7.•
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de se vê que, segundo a. mente do Apostolo, ,é,
com effeito, melhor permanecer no estado de virgindade ou viuvez, mas todavia as nupcias são licitas ás virgens e viuvas, e até mesmo, algumas
vezes, convenientes para refrear a concupiscencia.
48. (8) Tradicçáo.
(8) Explicando~ este texto do. Apostolo, escre,:e
S. Agostinho 1 : «Sobre as terceiras, quartas e mais
nupl:ias costumam os homens mover questão. Por
isso, responderei brevemente que não me atreverei
a condemnar nenhumas nupcias. Pois quem sou
eu para definir o que o Apost?lo não. ousou de~
nir !' Pois diz: A mulher está ligada, emquanto vive o seu marido. Não disse o primeiro, o segundo,
o terceiro ou o quarto, mas diz : A mulher está ligada emquanto viver o seu marido ; porem, se
morrer fica livre : case com quem quizer, mas no
Senhor~ Será porem mais feliz se assim ficar.~ O
que pode accrescentar-se ou tir~r-~e a esta sentença no que respeita a esta matena~ ignoro-o». Confessamos na verdade, que alguns Padres, espe. nupc1as,
.
cialmente' gregos, reprovaram as terceiras
e as ulteriores; porem, obrando assim, não reprovavam in se as nupcias repetidas, mas antes o affecto d'aquellcs que não se contentando com as
primeiras e segundas nupcias, ~ão com ~ntenção
de conceber prole, ti.ias por motivo de satlsfazer a
1 De tertiis et de quartis et de ultra r!uribus nuptiis solent
homines movere quaestioncm. Und~ et ~rev1ter respondeam, nec
ullas nuptias audeo damnare ... _Quis em~ ~um,_qm. put~m definiendum, quod ncc Apostolum_ vide.o _defimv1ss_e ! A1~ emm : muJ1er alligata est, quamd1u vir e1us vivlt. ~.cm ~1x1t pnmu_s, aut secutidus. aut tertius aut quartus ; sed, muhcr, 1~qu_1t, ~lhga_ta est,
quarndiu vir ejus vivit : si ª'-!tem m<;>rtuus fui:r1t vir e1us, !•be_ra!a
est : cui vult nubat, tantum m Dommo. Beauor autem erit, st s1 e
permanserit. De bono viduit. e. 12.
_
.
2
Quid huic sententiae, quantum ad hanc rem awnet, ad dl
rçl qctrahi \'Ossit 1 i~nor9. Cor. VII, 3•J-4º\
·

lascivia, querem realisar terceiro e quarto matrimonio 1•
(b) Eugenia IV~ declara assim a doutrina da
Egreja a este respeito : «Declaramos que não só
as segundas mas as terceiras, quartas e mais nupcias, não obstando algum outro impedimento,
podem licitamente contrahir-se. Procederão, todavia, d\1m modo mais digno, se, abstendo-se de
matrimonias ulteriores, permanecerem na castidade 11.
(C) Ra-;. t!zcol. Considerando somCi]te a natureza das coisas, nada impede que sejam repetidas
as nupcias; pois, por um lado, foi dissolvido o primeiro vinculo, depois do fallccimento de um dos
conjugcs, e por outro lado, pode dar-se um novo
consentimento matrimonial entre as partes que
aliás são habeis ; e até algumas vezes a propria
natureza persuade que se realise uma nova alliança, quer para a crcação da prole, quer para evitar
a incontinencia.
§ II. Da indissolubilidade do matrimonio
0

49. A' indissolubilidadc do matrimonio oppõese. o divorcio, que pode distinguir-se de tres modos: divorcio quanto ao vinculo ou pleno, pelo qual
n 1111i;lo matrimonial •w di""ºlve de tal maneira que
podem realisar-se novas nupcias; divorcio quoad
torwn ou separação do tóro, permanecendo o vinculo conjugal, os conjuges ficam isemptos da obrigação de restituir o debito conjugal ; divorcio
1 Quanto ao~ principacs textos dos Padres que parece :ondemnarn as nupcias rcitcrnJas, cf. Drouin e Perrone, 1. cit.
2
Declaramus non solurn secundas, sed tertias et quartas
atque ulteriores, si aliquod impedimentum non obstat, licite contrahi posse. Comrnendauorcs ramen dic1mus, si ulterius a conjugiis
abstinentes, in castirntc pcrmanscrint. Dccret. pro ,lacobitis. ,
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quanto á cohabitação, pela qual os conjuges são libertados da obrigação de cohabitar juntamente.
Aqui tracta-sc do divorcio propriamente dito, ou
quanto ao vinculo, pois os Canonistas e Moralistas disputam bastantemente da separação a toro et
mensa.
Tambem o matrimonio pode distinguir-se de
tres modos :
Legitimo, o que se ctfectua entre dois infieis,
salvas as leis, quer divinas, quer humanas ;
Rato ou recebido, o que se celebra entre os
fieis, segundo as leis divinl!s e ecclesiasticas, e por
isso é um verdadeiro sacramento;
Co11s1m1mado, o que se completa pela copula carnal perfeita, que é de si apta para a geração. Posto isto, foliaremos: 1 .º da indissolubilidade do vinculo matrimonial por direito divino;
2.º da mesma indissolubilidade por direito natural; 3.º dos casos em que o vinculo pode dissolver-se, ainda mesmo sob a lei evangelica.

ttimonio pode dissolver-se tambem quanto ao vinculo pelo adulterio, ou tambem, segundo muitos,
depois•do abandono obstinado de um dos conjuges 1 .
5o. These 1.ª: ô matrimonio segundo a primitiva insfifuiç(Jo de .,beus foi indissoluve/, 111a.s .sob
a lei mosayctt,podia dlssolver-se pelo libello de repuõio, alnõa 117esmo no fôro ôa conscitmcia, sob algumas condições deferminaõas.
E' opinião commum.
5 1. (A) Prova-se a primeira :
(8) Porquanto, perguntando-se aos Phariscus,
se é licito ao homem repudiar a sua mulher por
um motivo qualquer, Christo respondeu que o proprio Deus é o auctor do matrimonio, e nem é licito ao homem dissolver esta união: «Não separe
o homem aquillo que Deus uniu». Mas insistindo
elles que o libello de repudio fôra permittido
por Moysés, o Senhor accrescentou: •Que Moysés tinha permittido que repudiasseis as mulheres
por causa da dureza do vosso coração: porem,
não foi assim desde o principio»'· Estas palavras
suppõem manifcstamc:nte que, desde o principio, o
matrimonio não foi instituído de maneira que fos-

S32

I. Da indiss:ilubilidade do matrimonio por
direito divino 1
E' commummcnte reconhecido que o matrimonio fôra indissoluvel desde o principio; que no
tempo da lei mosayca podéra dissolver-se sob certas condições, mas que fôra chamado por Christo
á primeira indissolubilidade. Comtudo, os Gregos,
Schismaticos e os Protestantes ensinam, que o ma' S. Thom . Supp. q . 67; Sancher,I. X,disp . I; Drouin,
J. IX, q. IV, e . 1 : Bel/,1r111i1111s, e. 1õ; Bi//uart, diss. V, a . 2,
Digressio histor . ; Carrier~, n . 228 e seg.; Perronc, 1. III, sect.
2, e. 1-4; de Augustinis, a . 8; Palmieri, th . 17-22; T. '1-Voolsey,
Dívorce and Divorcc Lc~islation, 18lh, e. 1 ; J. Cauviere, Le Lien
conj~gal et le nivor-:c, Paris, 18<!0; Coogrés sdent. intemat. 18%
1und.
133 e sc5 .

sç.

r·

1 Quanto <Í doutrina. dos grcg?s sobre esta ma teria, vê Jos.
Seli111{er, Oivorce a vinculo m thc sch1smaucal churches ap ·. Amei-.
Eccles. Revi,.w, apr. 11:Í~)'.2, P. lÓ4 e sc:g. _ Pun:i!'.• a Joutrrna Jo.s
Protestantes, apresenta -a assim a _Confissa_o Jc te lVest!no!lasterrensis fcap. XXIV, 5-G): nQuo~I s.1 ad~lterium post con1ug1um a~
rnittatur, licebit parti innocentl d1v?rt1u.m lege i:ios~ulare ?C o.bt~
nere; atque quidem post factum d1~ort1um con1'-!g1~.a~ten soc;1an,
perinde ac si mortua essct pcrsona ilia q';lae con1ug11 tid.em \'IO~a
bat . . Nihilominus tamen extra adultenum ac Jeseruonem lta
obstinatam ut cui nullo remed10, nec ab Ecclesiâ nec a Magistra·
tu civili suhveniri possi~, sufficiens caus~ nullo esse potest c~nju
gii vinculum <lissolvend1» . Ap. S~~ajf, Crei:ds, \•oi: III, p ·. ~.:>6).
i Quoniam Moyses ad dun.u ~ ~1 cord1s vestri per_
m asn vobis dimittere uxores vestras : ab 1rnno autem non fuat s1c. Mali.
XIX, 3 e seg.
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~e permittida ao homem a faculdade de repudiar
a mulher.
(b) E o 1i·ideut. confirma isto mesmo (na sess.
XXIV): 1c O primeiro pae do genero humano, · por
instincto do Espírito Santo, pronunciou a perpétuidade e a indissolubilidade do vinculo matrimonial, quando disse : Este é o osso dos meus ossos
a carne da minha carne• .. . t
5 2 . (8) A segunda parte consta ; porquanto lêse no Dcutcr ~: :eSe um homem tomar urna mulher, e a tiver comsigo, e clla não fôr agradavel a
seus olhos por causa d'alguma fealdade : fará um
escripto de repudio, e lh'o dará na mão, e a despedirá de sua casa. E se ella depois de ter sabido
casar com outro, e este tambem a aborrecer, e lhe
der escripto de repudio, e a despedir de sua casa,
ou se e11e veio a morrer : não poderá o primeiro
marido tornai-a a tornar por mulher» . E, na verdade, n'estas palavras, ou se concede ou se supp6e já concedida a faculdade do divorcio quanto
ao vinculo; pois a mulht:r se dá corno despedida,
para poder casar com outro homem, e alem. d'isso prohibe-se ao sacerdote o receber em matrimonio uma mulher repudiada 3; d'onde se deduz que
isto fôra permittido aos outros.
(a) Disputam, porem, os Padres e os theologos,

sé uma tal concessão tinha valor, não somente no
fôro externo, mas tarnbem no fôro interno.
Parece-nos porem mais provavel a opinião que
affirma que esta concessão fôra u~a ':erdadeira a
permissão valida no fôro da consc1enc1a.
Porquanto, aquelle que casa com uma mulher
repudiada, chama-se marido, e elle mesmo pode
dar o libello de repudio; e este direito só competiaa o marido 1egitirno : alem d'isso prohibe-se que
o primeiro marido receba, finalmente, a mulher repudiada. Ora, se o vin~ulo ~~o estivera d~v~r~s dissolvido, a que proposito vma esta proh1b1çao?
Alem d'isso, se uma tal prohibição não tivera
valor no fôro da consciencia, a lei daria occasião a
muitos adulterios; tornar-se-hia iniquissima a condição das mulheres, devendo observar perpetua
continencia, depois de receber o libello de rei.:udio.
Finalmente todos os Judeos abraçaram esta interpretação; e posto que as dua~ escolas, a saber, a
de Schammai e a de Hillel disputassem sobre as
causas porque pode conceder-se o. divorcio, estavam todavia de accordo em que era algumas vezes licito.
(b) Somente, sob algumas determ~nada~ cond~·
çóes, era concedida a faculd~dc do d1vorc10; primeiro que tudo não competia ú ~ulher mas .s~
mente ao homem; e até mesmo nao era perm1tt1da ao homem, quando, antes de matrimoni~, .tinha
tido commerl:io i.:arni:ll l20lTi. a mulher, ou miustamente a accusara de não ser virgem t. Alem d'isto
o marido não podia repudiar a mulher por qualquer causa 1 mas somente. por alguma torpe~a ('erva!
dábar), cuja palavra designava alguma coisa t<>rpe
e deshonesta.

t
Matrimonii nerrictuum indissoluhilemaue nexum nrimu~
humani gcneris parens Jiv ini Spiritas instinctu· pronuntiavlt, cum
dixit : Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea.
2
Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos ejus propter aliquam foeditatem, scribet libellum repudii, et dabit in manu illius, et dimittet eam de
domo suâ. Cumque egressa alterum maritum duxerit, et il\e quo·
que oderit eam, dederitque ei lihcllum repudii, et dimiserit de
domo suâ, vel ccrtc mortuus fuer it, non poterit prior maritus re·
cipere eam in uxo rem . .. Deut. XXIV, 1 e seg.
l
Levit. XXI, 7.

1
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E nem era pcrmittido que a repudiasse sem

lz~eilo ~e repudzo escripto, pelo qual não só se providenciava sobre o estado da mulher mas se tornava mais difficil o divorcio.
. Finaln:ientc, quando a mulher assim repudiada
tmha realisado um novo matrimonio não podia
fina~mente, s~r rc~ebida por mulher p~lo primeir~
mando : e d agut resultava o marido obrar com
mais cautella.
.

Com estas varias formalidades o sagrado le-

g~slador mos~rava. sufficientemente que os divorc1os eram qu1d mmus perfeclum, e o coarctàvam
dentro de certos limites.
A razão porque Deus dera tal faculdade indi.
ca-se nas seguintes
palavras de Christo «ad' duritiam cordz~,,.' ou, c~mo explica S. Thomar.. (a. 3)
((para co~1b1r o maior mal, a saber, o uxoricidzo,
a que os /Udcus eram muito inclinados em razão
da corrupção do irascível» t.
53 · These 2. ª: ô mafrlmonlo dos lnfiels ralo e
consummado, nt!Jo po~e, sob a lei evangellca, dissolver-se qttanfo ao vmcu/o ainda mesmo por causa do adulferio.
E' certo e proximo á fé contra os Gregos e Protestantes, segundo o Trident. (sess. XXIV, can.
7): .«Se aJgue?l disser, que a Egreja erra, quando
ensinou ~ cns1 na, conforme a doutrina evangelica
e ªP_?stohca, q.uc pelo adulterio de um dos esposos
se nao pode dissolver o vinculo do matrimonio e
qut: ambos, e ainda o innocente, que não deu ca'usa ª? adulterio, não podem contrahir outro matrimomo, sendo vivo o outro consorte · e que é adultero o que, deixada a esposa adu!tcr'a, receber ou-

Pr~pter f!lajus malum cohibendum, sei!. UKoricidium, ad
quod JuJae1 pront erant propter corruptionem irasc:ib1lis.
1

tra · e a esposa que deixar o adultero e se casar
com, outro: seja excomrnungado» •.
Este canon dirige-se directamente contra os
Protestantes, que accusavam a Egreja catholica
de erro a este respeito ; e porisso é de fé que a
Egreja não erra quando. ensina que, P.ºr motivo
do adulterio, não pode dissolver-se o vmculo matrimonial· só indirec/amente contra os Gregos, por'
.
que o Concilio
não quiz condemnar a sua doutnna como hcretica ~ t: norisso empregou a formula
' ~ cm scguran~a a doutnna
.
de maneira que posesse
da Egreja, sem estabelecer estas coisa~ co?1o de
fé ; pois uma coisa é de~nir ~u~ a Egre1a n_ao en·a
quando ensina, outra coisa e dzi_t!1· .que aqui li o .que
ensina e de fé. Porquanto, a Egre1a pode ensmar
verdades q~1e são certas, apezar de não serem de
fé.
Dissemos na proposição matrimonio dos fieis
rato e consummado, pois se se tracta do matrimonio dos inficis ou do matrimonio dos fieis, somen.tc rato e não consummado, podem dar-se cxcepçóes, como abaixo se dedararú.
54. (A) Escriptura.
(1) Em tres Jogares C~risto declara abertamente que commettc adultcno aquclle que ~asa com
uma mulher repudiada : «Mas eu vos digo : Que
- - - 1- -Si -~is <lixerit Ecclesiam errarc, cum docuit et d~cet,
iuxta cvangelicam ct apo~tolic_am. Jo~trtnam, propter a~ulc,e~~um
·a Jterrns
·
11un pu:»<: J1~:.01v1, cl
e·on 1·ugum matr1mon11 vmcutum
.
d 1 ·
d ·d·
utrumque, veJ etiam innocci:item, qu1.causam a U t~rlO non e ll~
non posse, ahcro conju~e vivente, alt!ld matnmom':lm contrahere,
mc:e~hariqu e cam qu_i, d1m_i~s[i _adult~ra, aham Juxerlt, et eam qure,
d1m1sso adultero, al11 nupscrit, A . ~.
.
.
2 Segundo Pallavicini 1:Hisc. Conc1l. Tnd . 1. XXII, e . .4•
n . 27 ) 0 canon tinha siJo acabado, de mo~o que até mesmo ferisse os gregos com anathemas; mas a peJ1do dos orado!es de Veneza foi reiormaJo tal como agora está, para que se nao poscsse
um ~ovo obsrnculo á união dos gregos .
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todo aqudl que repudiar a sua mulher, a não ser
por causa de fornicação, a faz ser adultera» t : e o
que t01nar a repudiada, commette adulterio : 1< Todo o que larga a sua mulher e casa com outra,
com~ettc adulteno, _e o que casa com a que foi repudiada do seu mando, commette adulterio1> i.
Ma~ se o matrimoni? podesse dissolver-se quanto ao vinculo! de maneira nenhuma seria commcttido adulterio por aquclle qne se casasse com a mulher repudiada.
(b) Isto deduz-se claramente das palavras do
Apostolo 3 : ,,~fas áquclles que estão unidos em matrimonio, m~ndo, não eu, scn~o o Senhor, que a
mulher se nao separe do mando, e se se separar
que fique sem casar ou que faça paz com seu marido».
. Na verdndc, estas palavras são inteiramente genen~as, e suppócm manifestamente que a mulher repudiada por qualquer motivo, não pode casar segunda vez.
(C) Objectam, na verdade, as palavras do Senhor:
<<Todo aqucllc que repudiar a sua mulher a não
ser motivo de fornicação, e casar com outr~ adul.
'
tera: e o que casar com a renudiada adultéral) 4 •
'estas palavras, quer os Gregos
t
'
quer os Protes-'
d
1 Ei;c ~utcm. di~o ~ol>is . ~<iui<i ?mnis, qui dimiserit uxorem
suam, exceptn. forn1cnt1oms causa, facu eam mcechari : et qui di·
missam duxerit, adulterat. !vfatt . V 32.
2
~mn_is, qui di_mittit ~xorem' suam, et aliam ducit imrecha·
tXur: et qu1 missam a v1ro.duc1t,mc:echatur. Luc. XVI, 18; cf. Marc.
, ll-12.
1
l~s

autem quí matrimonio j~ncti sunt, prrecipio non ego
sed Don:imus, uxorem a ~iro non <l1scedere; quod si dissecerit
~uere 1miuptam, auteu viro suo reconciliari . Et vir uxorem no~
d1m1ttat. l Cor. VII, 10.
. 4 Quicumque tlimiserit uxor~m suam, nisi oh fomicationem ·
et aham duxern, !nu:~·ha.tur: ct qui dimissam duxerit, mcechatur~
/lfott. XIX, 9 ; cl r. F1llw11, Evang. sei . S. Matthieu, in h. loc,

539

tantes colligem, que, no cas~ de fornica~áo u? adulterio, pode dissolver-se o vmculo matnmomal.
Confessamos, na verdade, que este texto, tomado só por si, sem o context~ e os legares parallelos, é obscuro ; porem examinado o contexto .e
os \ogares parallelos, não pode entender-se .de d1von.:io quanto ao vinculo, mas só do rcp~d10 sem
a dissolução Ju vinCL1lo. Isto mesmo se Vt! do contexto.
.
Porquanto, os Phariscus int~rrogayam a Chr~sto, somente a respeito do r~p.ud10, por~sso que, disputando entre si, se era ltc1to repudiar a mulher
por qualquer motivo ou somente por causa de adulterio, Christo responde que a mulher somente pode ser repudiada (para. sempr~) po~ cau~a de fc:>rnicação, e porque quena abohr º. ~1vor~10 do vinculo, accrcscenta que não era hc1to, am~a mesmo n'este caso, casar com a mulher repudiada sob
pena de adulterio . Por outra~ palavras, as palayr~s
(( isi ob foniicatiollem» consutucm uma propos1çao
11
incidente, que se refere ás palavras ~recedentes <~ dimiserit uxorem» mas não ás seguintes: •el aliam
duxeril• de ma:1eira que o sentido é: Todo aquclle repudiar a sua mulher (o que não é licito senão
por motivo de fornicação) e casar com outra, adultéra.
. .
E porisso, a furnicação e o adu~tcno, e, na v~rdade, razão sufficiente para repudiar a mulher, isto é, que se faça a separação a toro et. me:isâ, m~s
não para que se realise uma nova alhan\Ya matrimonial t.
- ---;- )~~~--pode illustrar-se com uma analogia . Suppunham~s
que se concebe uma lei n'cstes te_rmos: "Todo aquelle, que fer~r
filho a não ser por um deltcto grave, e o matar, será puni~o:~~a verdade, a proposição incidente _n'este caso, ~ffecta son~c~
ie a' primeira parte da senten~a, mas nao a segunda , nem sera h-
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E, n~ verdade, tinha dito pouco antes : «O ho~
mem não separe o que Deus uniu» •, e tinha declarado que o libello de repudio não mais se conceda sob a 1. Nova, mostrando sufficientemente
com estas palavras, que o vinculo matrimonial em
caso nenhum é dissolvido.
Accrescem ainda os Jogares paralielos já citados, onde se affirma, sem restricção alguma, que
aquellc que despede a mulher e vae casar .:om outra
commettc adultcrio! e tambem que aquelle que ca~
sa com uma repudiada, adultéra.
E na verdade, é principio inconcusso que os togares obscuros devem explicar-se por outros mais
claros'· Finalmente, toda a duvida que ainda resta
desapparecc pela tradicção Apostolica.
'
5 5 • (8) Tradição.
E' permittido distinguir tres coisas na historia
d'este dogma.
(8) E' c~rto que os ~adres nos tres primeiros
s:culos~ c~smara.m ~mammemente, que o matrimonio chnstao era 111d1ssoluvel, ainda mesmo em caso de adulterio. Basta referir alguns poucos teste- •
munhos 3 .
Hermas escreve as seguintes palavras a respeito do modo de obrar para com a mulher adul~~ra 4 : uMas o que fazer, se a mulher permanecer

no seu vicio? E disse: despeça-a o marido, e e/le
por si.fique. Porem, se despedir a sua mulher e casar com outra, tambem elle adultera». No mesmo
sentido S. Justino 1, Athenagoras ', Clemente Alex. 3
e muitos outros.
·
(t) Desde o quarto seculo até ao decreto de
Graciano ( 1 1 1 5) deve fazer-se distincção entre a
Egrcja Occidental e a Egrcja Oriental.
No Oriente alguns cscriptores nimiamente condescendentes com as leis civis que permittem o divorcio por causa do adulterio, d'uma longa ausencia do marido, e outras causas, ensinaram, primeiramente com certa timidez, e depois com mais audacia, que devia tolerar-se o divorcio, dissimulando primeiramente os bispos e depois approvando,
principalmente depois de consummado o schisma 4.
A Santa Sé não poucas vezes reprovou estes abusos; e no C. Florentino, onde se tractava da união
com a Egreja Romana, Eugenio IV, no decreto
aos Armcnios, declarou, cm segundo logar, a doutrina sobre a estabilidade do matrimonio: «Posto
que seja licito, por motivo de fornicação, fazer a
separação a toro, todavia não é licito contrahir
outro matrimonio, sendo perpetuo o vinculo do
matrimonio legitimamente contrahidon 5•
Porem, os Gregos pro tempore deram assentimento a esta declaração, e nem quando se tractada união, cnumernram esta <'nlr~ as causas dll
dissensão, mas pouco depois voltaram á sua pra-

cito con~luir que o pae pode matar o filho, em razão de der1 t
graves. Cfr. Re11t! de Keralfain, Revue gén. du droit i88 p ~gos
; Quod Dc.us conjunxit, homo non separet .
·
' · r.
l~to entenderam-no alguns Protestantes, \'. gr. E. J.
Phelps, ro!um, _Dec . _1889, p. 359.
·
.
3
Vc a d1~cussao d'csta questão em Perr011e l. III e ~.
Roskovany_, o~ Clt . De lndi_ssolubilit. matrimonii, ~. IV, Do~t:i:
n.a Ec.cles1re ~ .181 e seg . ~,f. A. Esmem, Le Mariage en n~oit
Cano~1quc,.Pans, r~>r ; H:1tki11s, ob. cit . p. 1g8 e.seg.
. .
9u1d er.go SI rermanserit in vitio suo mullier? Et dixit :
d1m11tat iliam v11-.,· et vir per. se ~aneat. Quod si dimiserit mulierem suam, et .1!1.1111 Juxerit. et 1pse m~chatur. Pastor, Ih". IJ
~tandat. 4.
1

"ª

1 Apol. l, n . 1.i; Apol. 11, a. z ,
Leg. pro christ. n. 32.
3 Stromat. 1. 11, e 23 .
.
4 Cfr. Perronc, ob. cit. t . IH, p. 359-376; lllatkins, oh .
cit. p . 346-362.
; Quam,·is autem ex caus:i fornicationis liceat tori separationcm face1 e, non tamcn aliuJ matrimonium contrahere fas cst
~um matrimonii vin.:ulum legitime c;ontrncti perretuum sit.
'
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xe .. Hoje, ~orem, alguns Orientaes, que abraçaram
a fe cathohca, posto que especulativamente admittam a nossa doutrina, na praxe teleram o divorcio
por causa do adultcrio.
Porem, na Egrcja latina, que com fortaleza resistiu aos imperadores, principalmente em coisas
de fC e de costumes, a indissolubilidade do matrimonio foi felizmente conservada.
Po:qua~to, posto que o direito civil permittissc o d1voruo, os Padres não quizeram admittir a
sua força e auctoridade, unindo-se a S. Jero11ymo
que escrevera na Epist. 77 ad Ocean. n. 3: «Uma
coisa são ns leis dos Cesares, outras as de Christo? uma co!sa ordena o nosso Papiniano, outra
c01sa preceitua o nosso Paulo. Entre nós aquillo
que não e licito aos maridos, tambem não é licito
ás mulheres, e a sujeição está posta nas mesmas
condições)) 1.
Isto observou-se, principalmente na ltalia, onde os Pontifkcs Romanos vigiaram com tanto cuidado pela indissolubilidade do matrimonio, que até
os mes~os Protestantes confessam que. a Egreja
de maneira nenhuma vacillara n'este ponto'·
\la França, na Irlanda, na Inglaterra, houveram poucos concilios particulares que favoreceram
.
'
ma1s do que era pcrmittido, a auctoridade dos reis
e das leis civis, e admittiram outras causas do di-

\'orcio, como o adulterio incestuoso, a lepra incuravel e a entrada d'um conjuge em religião«.
Porem, os outros concilios provinciaes regeitaram a causa do divorcio, e defenderam constantemente a indissolubjJidadc do vinculo contra os
costumes dissolutos do povo e as vexações dos
principes, de modo que as poucas excepçóes acima allegadas servem antes para confirmar a regra
geral.
(G) Finalmente, desde o tempo de Graciano, podem encontrar-se algumas variações ainda mesmo
nos Concílios particulares. Porquanto, a auctoridade
do Decreto foi por toda a parte recebida. E, na verdade, a respeito da indissolubilidade do matrimonio,
diz o seguinte: •Ü vinculo do matrimonio não pode
ser dissolvido pela fornicação . Por motivo nenhum
se dissolve o matrimonio que se provou estar effectuado. E' adultero aquelle que presume casar
com uma mulher que foi repudiada pelo seu marido 11 ' · E nunca se louvará bastantemente a firmeza inabalavel da Egreja, que sempre se empenhou
cm defender a perpetuidade dos matrimonios reprovando publicamente as leis civis sobre o divorcio, fulminando com anathcma a heresia dos Pro-

1•

Alix sunt lcges Ca::sarum et alire Christi

aliud Papinia·

n~s •. al1ud P;:iulus noster. rrrecipir. .. Apud nos, q~od non licet fe-

mm1s, reque non licet vms, et eadem servitus pari conditione censetur.
2
Assim IV,1thins, oh. cit. p . 380, o qual accrescenta comtudo, guc ~1m 11nico Pontificc Gregorio li, admittira uma unica
ex~epçao num c~so particular; a respeito d' este e.aso, já fallamos
a~1ma, n. 4'1:: aqtu hasta ac.:rescentar que 11 'outro Jogar, na /nstruct1one matrm10111orum (an. 7:l2), o mesmo Gregorio expõe claramente º. seu rcnsamemo a respeito da indissolubilidade absoluta
do matnmon10, çomo ~e po,tc ver cm Mm1si,_t . XII, p. 259.

•

A~sim

Synodo Vermertense (753) et Cone . Compedie11se
19()0
e seg , 2005 e scg .; Synodo secundo S. 'Patrício, cm Mansi, t.
Yl, p . 526, o qual po~to que n:1o po ;~ a ::ittrihuir ~ e :i S . Patri::io,
é muito antigo Pamite11t1ale Theodori ap . Haddan and Stubbs
Councils, vol. Ili, p. 188 . -Alguns thcologos pretenderam enten~
der os ditos Canones em sentido catholico, mas em vão, como
poderá averiguar quem os ler attentamente, nem é para admirar
~ue alguns concilias particulares errassem: sendo somente infal livel a Egrcja catholica universal, fallando por meio do Concilio
ecomenico ou pelo R. Pontífice. Cfr. Perro11e, ob. cit. p. 323-359;
H'atkins, ob. cit . p . 3fo-4J7 .
.
2 Vinculum conjugii tornicatione dissolvi r.on potest. Nullâ
ratione dissolvitur conjugium quod semel initum probatur. Mo~ ··
çhatur '\ui a viro dimi~s;1m ducerç praçs\1mit,
•. 1

(75b) reah5ado no tempo do Pepmo em Hard11i11. t. III, p.
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testantes sobre os repudias, quando pediam com
am~aças que a Egrcja approvasse os divorcias que
realisaram. cr Por este motivo, toda a posteridade
se admirará das provas de animo invencível de N icolau 1 contra Luthario ; de Urbano II e Paschoal
~I contra F!lippe I, rei da França, de Celestino III
e Innocenc10 Ili contra Filippe II, príncipe da França ; Clemente VJI e de Paulo III contra Henrique
Vlll, e finalmente do Santissimo e fortissimo Pio
VII contra Napoleão 1, que se achava no apogeu
da gloria» 1• (Leão Xlll, Arca11um).

II. Da indissolubilidade do matrimonio por
direito natural~
. 56. 1 .º Eç/ado da questão. A maior parte dos
philosophos pagãos, julgaram que o matrimonio era
dis~oluvcl por direito natural, e porisso, os divorcios
mais ou menos reinaram na maior parte das nações.
Todavia, esta praxe sempre foi tida geralmente
como ignominiosa, e nem ficou sem reprehensão
Spurio Carvilio, que foi o primeiro dos Romanos
que, segundo se diz, despedira a sua mulher, por
motivo de esterilidade, para casar com outra. Porem, a religião christfl tractou de abolir os divor1 Qu;im mi rcm ornnis adrnirahitur posteritas invicti animi
documenta ;i Nkolao 1 ctlirn aJversus Lotharium ; ab Urbano li
c.l Paschali li advcrsus Philippum 1 re~em Galliarum: a Caelesttno Ili ec lnnoccncio Ili advcrsus Philippum li principem Galliarum; a Cl..:tliclilc Vil d Paulu lll aJv.:1-sus Hc::nricum VIII· denique a Pio VII sanctissimo fortissi~oqi:c ~ontifi-:e adversus' Napolconem 1, secund1s rebus et magmtudme 1mpern exsultantem.
2
S. Tlwm . Supp. q. ii7, a. 1-2; C. Gent. l. Jlf, e. 123; Bel-.
larrtz. e. 16; de. Rast11r11ac, Accord de la révélation et de la raison contrc lc tliv~rcc, 1790; .Barruel, Lettres sur le divorce, 1789;
de Bonald, nu D1vorce cons1déré aux XIX s., 1801 ; Hum's Essays, XIX ; C.irrit!re, n. 2 d e se~.; 'Perrone, lib. Ili, sect. li e. t
a ..1 ; Palmieri, th. 16, 23; U~rw/!~"'.• Divorce and Divorce Legis~
lat1on, 1882, ..:, VI; Mo11.rnbre, Careme-1887, 86-87 Confer. aiiglice Confer. on .\tarriage, IJ-lll.

cios, wmo já o provámos. Porem, os Protestantes
abriram novamente o caminho para os divorcias
ensinando que elles são lícitos n'alguns casos:
e muitos Racio11alistas ensinaram que a dissolução
do vinculo matrimonial não só era licita, mas, em
muitos casos, util e digna de louvor. Entre estes
llmnet na Gallia, Werkmeister et Braun na Allcmunhu, Bentham na Inglaterra, .Ferrari na )!alia e
outrus; porisso, os Politicos cm varios estados fiz.eram leis, ond·..! permittiram os divorcias por vanas causas 1• E', portanto, nccessario que exponhamos o que ensina a rccta razão sobre a indissolubiliJallc do matrimonio.
. 1 «Juanto ;Í frequcnL·i<1 Llos tlivorcios nos Estados Fnidos
;1,lv1rta-sc o.sci.:u!ntc: "l>o rclat~rio especial a respeito do nume'.
ru. dos nrn.trimomos e dos d1vcrc1m apresentado no mcz de fevercu·o a<• Congrc:;~o por Carrol D. \Vright, colhemos, cheio de
trislcz;i os dados sei;umtcs; :

Dil•orcios

dislribuido~

1:-:<i7 . . ' . .. ~1,~137
11-itiX .. .. . . 1n,150
l~l1q . . ...

1Xiil.. .. .
1871 . .. . .
18i'! .. ...
t8i1 . ,, '

10,~1~9

10,•>1•2
11,581i
12,:l t)O
t

3,1 ~()

por annos 1ws r:1tados da União

1.-:74 . ..• ..
1~7-~ .. ....
1K7h .. . , ..
1877 ... .. .
1 ~7:~ .

13,3X~1

14,212
14'8oo
15,687

.... .

16,~1

18711 ... . ..
188o ......

17,0X3
1!),<iti:J

18R1 . ... '
188:z. ......
1883 ..... .
1884 . . . ...
1885. ....
1&% ... ...

20,76:.i
2~ 1 1n

23,1!)8
22,qq4
23,472
ü,~35

1l\:sta tabclla se vê que nos Estados l lnidos no espaço de vin te annus, d c:s dt! o anno de 18()7 at<i
anno de 11{1'fi, houve
J t1' 1711I tlivor..:_io~. C:ontan:-sc 1n, 121 na primeira metade d ' este
pcr~odo, e 201,,'.!15 na segunda. Portanto, o numero dos divorcios
'.":ub:u d~ !;c~;:; cnta..; nove ~ ~cni. () nuff.i.;rü \.tos hdbitant~~ Jc;:,Jc
11'70 a 1~Xo augm.entou na. razão de 3o por 100. No anno de 1R7o
contaram-se 10,ry12 d1vorc1os e no anno de 1R8o, 19,663 ; e como
.:?nst<1 tia tabella, <:m 1!181i1 houve duas vezes e meia mais divorc1os do que em 18h7. Que es!<I peste do divorcio, grassou rapidam~nte . no nosso paiz, hem o mostram dolorosamente estas notas ...
r<;:?tdmal Grbbons, Our Christian Heritage, p. 487-488). De mais
d isso, de todos ~s- documentos partic ul;ires que podemos lêr, desde o ~mno de 188b, o numero dos divorcies augmentou muito .-Na frança tarnbem se mukiplicarum os divorcies. No anno de ·
1:-l~1ti computavam-se cin 7,0)1, cm 18()7, em 7,460, e assim cm todos os patzes onde a lei pcrmitte o dÍvorcio civil.
TheoloBia ~mHtica-Vol. 7. 0
~,S

http://www.obrascatolicas.com

''°

DO MATtlMONlO

DO

s7 . E, na verdade, é ce:t~, que o div?rcio simplesmente pcrmittido a arb1tno. d~s c,on1uges, p~r
qualquer motivo, repugna ao direlto natural, pois
8 educação da prole exige sociedad~ est~vel dos
conjuges. Porem,. se se trac.ta de d1vor510, co~
cedido por auctondade publica, por razoes particulares alguns theologos, como Sanche{, Bellarmino, S111arl\ 1 negam que elle seja prohibido s.omente por direito natural; ~utr<~s, reto contrario,
como Abule11se, Scoto, S . Ligorio, affirmam-no ;
outros finalmente, com Perrone, fazem distincção,
e estabelecem que a indissolubilidade do matrimonio não pertence ao direito natural primaria mas
dimana do seczmdaríu. Esta ultima sentença parece que é a que deve-se abraçar-se. Porquanto
(1) por um lado, o fim primari~ do matrimon.10,
a saber, a procreação e a educaça<? da prole,. amda mesmo que algumas vezes se çhssolva o vmculo çonjugal, strictamente follando, pode otte~-se;
e até n'alguns casos, v. g~., quando a mulher c.esteril ou labora cm enfermidade perpetua, que impede o uso do matrin~onio! consegl!e-se. melhor o
.
fim primaria do matnmomo pelo d1vorc10.
(9) Por outro lado, são tantas as consequenc1as
depravadas que resultam .d~ divorcio, que com ~a
zão se diz contrario ao direito natural secundano,
como vac dedarar-sc.
58. z.º 11rcse · fi ;qdissolubiliõade do "1afri1110nlo principa/f'lenfe depois de consUf'lntªdo, apoia·
~o direito natural secunõario e, porisso, o
vorcio deve ilffeiramenfe regeifar-se, em rtr~ão das
consequencias õepravaõas que fra3 contslgo.

s1

a;-

1 Sa11che ·, !. I', di sp. XIII ; Bellarm. e. IV, n. 2; Swart;,
lnstit. juris ruh1ici, [><lrt. li, til. 1, n. 3 e sei::.
•
· :i S . Alphonsus, Thcol. moral is, 1. VJ, n. l56 com os aucto·
f~~ n'outra parte allegados.
·
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Porquanto oppõc-sc ao direito natural secundaria aquillo que mais ou menos se oppõe aos
fins do matrimonio, isto é, repugna á egualdade
do contracto matrimonial, á união e á felicidade
dos conjuges, á educação da prole e ao bem da
s1Kiedade; mas é isto o que succede com o divorcio.
J 9. (A) Repugna á egualdade perfeita do contracto, porguc para observar-se uma egualdade
perfeita, é necessario que, succedendo o divorcio,
um dos conju~;.:s não ficasse cm peior condição
que o outro; mas isto é moralmente impossivel ;
porisso que o homem nada ou pouco perdeu da sua
dignidade, e facilmente pode realisar um novo matrimonio, cmquanto que a mulher, que foi casada
por muitos annos, depois de ser repudiada pelo
marido, a maior parte das vezes decahe da sua dignidade e é dcspresada como uma ftôr murcha, e
é difficil poder esperar contrahir um novo matrimorno.
Por outro lado, como diz S . Thoma'{_: aa mulher carece de marido, não só por causa da geração, como nos o :tros animacs, mas tambcm para
Sl! governar, porque o murido é mais perfeito do
que a mulher e mais forte pela virtude; porem, a
mulher é tomada para companhia do homem por
causa da geração ; cessando, porem, a fecundidade da mulher e a be!lern, ficu impedida de ser recebida por outro. Porem, se alguem, tomando a
mulher no tempo da juventude, quando ha belleza
e fecundidade, podessc repudiai-a depois de velha,
cansaria damno d mulher contra a equidade natural•> 1 .
1
Fcmina indiget marc non so lum propter generationcm,
si.;ut in itliis animalihus, scd etiam propter gubernationem, quia.
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6o. (8) Obsta egualmcntc á união e felicidade
dos conjuges:
.
.
.
. (1) E' favoravel ao.s matnmomos des1guaes e
realisados com demasiada pressa ; porquanto, se
fôra licito romper o vinculo matrimonial por algum tempo, muitos d.e cora5ão ligeir~ e sem diligente e madura constderaçao, entrariam pa~a. o
estado matrimonial 1, cmquanto que os matnmonios serão instituidos com maior cuidado e só depois de madura ~ ~iligcntc dc~iberação, se se conhece que da clc1çao dos conJugcs depende a felicidade ou infelicidade perpetua.
E com cffcito, nada é mais prejudicial á união
dos conjugcs, do que aqucll~s casame?tos ~~ que
os esposos, <lcsigu?es por md?le, d~spos1çoes e
condição, se unem iuntarnentc, tmpelhdos por um
amor ou antes paixão cega.
(D) Rcstri11g~ o.amor mutuo. ~'isto consis~e principalmente a fcl11.:1dadc dos coniugcs, o umrem-se
para sempre com u~1 amor pe~petuo, e se_:em um
só coração e uma so alma, assqn como sao uma
só carne ; e porisso, guiados pelos instinctos da
natureza, promettcm um ao ou~r~ amor t;ler~o, e
n'aqucllc amor .encontram o alhv1? das mtsenas e
a felicidade, pois onde ha amor nao ha trabalhos,
mas est et ratione pcrfcctior, ct virtute !ortior; mulie_r ".ero ad
viri societatem assumitur pr?r~er neccss1tat~m gei:ierattoms : ce~
sante igitur fccunditatc multe.ris ct decore, 1mped1tur n_e ah al~o
assumatur. Si 'lui> igil'!r mu~1crcm ;;:;:;umcn~ t~mporc 1uvcntut1:;,
quo et dccor et fecund1tas_ e•. adsunt, c_am d1m1tter_c posset postquam aetatc provecta _fuc.nt, di~mnum mf-er.,ret muhert ~ontra n!lturalem acquitatcm ..<-. (,cnt. hb. 111, e. 12"; Monsabre, ob. cn.
87 Conf. p. 1 q .111g/1cc p. 7~·
.
t .. A maior parte º':1. gente do _povo ~~ntrahe~ matm~o
nio dizendo comsigo, se nao conseguir ª.felicidade nesta umao,
está na minha mi'to o <l1ssolvel-a e experimentar nova f~rtuna. E,
na verdade, um certo ministro me _affirmou que alguns 1over:is da
• sua parochiíl assim \iiscornam". TI-oolsey, protes1ans, op. c1t. P·

z77.
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ou se os ha, ama-se o proprio trabalho. Mas é difficil que possa subsistir aquella união intima das
almas com a faculdade do divorcio; porquanto, o
verdadeiro amor quer ser perpetuo, e logo que suspeitamos que o amor hade ser infiel, desde logo
deixamos de .amar singularmente. Quem adherirá
intimamente ao conj uge que, depois de alguns annos
e talvez depois de alguns mczes, espera que se hade
separar d'clle P Porventura taes suspeitas não destruirão ou retardarão a amizade perfeita i' Com
razão pode, pois, dizer-se com S. Thoma{ : «Quanto e maior a amisadc, tanto mais deve ser firme e
diuturna. Parece, todavin, que a amizade entre o
homem e a mulher deve ser n maior; pois que se
juntam não se> no acto da copula carnal que até
entre os m1imaes constitue urna sociedade suave,
mas tambem para o consorcio de toda a conversação domestica ; porisso, cm signal d'este consorcio, o homem, por causa da mulher, chega até
mesmo a deixar o pac• e a mãe, como se diz (Gen.
. 11, 24). E', portanto, conveniente que o matrimonio seja inteiramente indissoluvcl» 1•
t . Amicitia quanto major est, t.anto <lchc~ esse .fi~~ior et
<liuturn1or. Inter v1rum autcm ct muherem max1ma am1c1ua esse
vi<letur ; a<lunantur enim non solum in actu c~1rnnlis copulne, quae
ctiam inter bestins quam<lam suavcm societatem facit, ~e<l .etiam
ad totius domesticae conversationis consortium; unde, m s1gnum
hujl.!", hnmo pr0nrer l_!'J)r':rn, eti:.1!!! rrnre!"!1 ~t m:ttrern dimittit,
ut <licitur (Ge11. h, :q) . Conveniens igiwr est quo~ _matrimonium
sit omnino inJissolubilc. Nem se diga que não é licito. ao homem
ligar-se com votos pcrpetuos, por ser a sua natureza inconstante
e mudavel: porquanto como diz judiciosamen.te Paul _Jaaet (La
Familie, .I'· Jooí : cSi ofticii vinculo amo: adstnngatur,, 1,ta ut perpetuam h<lem promittcre teneatur, amons natnrae fam_1ha non adversatur, immo in.Julget. Adeo amuris natura perpetu1tatem rostulat, ut nihil amans auderet exposcere, quin perpetuitatem promitteret. Jurejurando lidem in aeternum firmare, eamdemque tum
quoque cum ficte loquitur, simularc, primi sunt amoris actus, qui
si deficiant, operam perderet.-Cordis jura et votorum perpetuitatem objiciunt. Amoris jura ad conjugum unionem adstnngen.
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(C) Augmenta as discordias ligeiras, em razão
de esperança de encontrar a felicidade n'outro casamento. Porquanto, importa maximamente á ~o
ciedade domestica, que os conjuges perdoem muitas faltas um ao outro, e sotfram um ao outro os
seus defeitos com paciencia e até mesmo se · previnam com obseqnios mutuos.
·
Na verdade, se o matrimonio fôr indissoluvel,
os conjuges temem que pelas discordias preparem
para si um jugo intolcravel que não podem sacudir, e assim mais pacientemente perdoam um ao
outro os seus defeitos, e como diz o poeta fi.t levius
patientiâ quidquid corrigere esi nefas; e pelo contrario, a cspernnça do divorcio é uma provocação
ás discordias, ús rixas e aos adulterio~; porquanto,
aqucllc que pensa em encontrar um conjuge novo •
e melhor, logo ficará preso por um amor estranho
e, para romper os vinculos d'urn matrimonio que
se lhe torna oneroso, abandonar-se-ha ás conturnelias, aos vitupcrios, a pancadaria, aos adulterios, de maneira que, segundo o attesta a experiencia, o divorcio é occasião e causa dos maximos crimes . 1

~em se diga que o adulterio é tão torpe e abominavel que ao menos em razão d'aquelle crime
deve dissolver-se o vinculo do matrimonio; porquanto, se fôra assim, não raras vezes se praticariam adulterios com o fim de conseguir o divorcio,
como os jurisconsultos o tecm conhecido pela expericncia 1. E', por tanto, conveniente para o bem
publico que, ou os conjuges cohabitem pacificamente ou se separem quanto a tôro et cohabitatione,
sem esperança de realisar novns nupías.
6 1. (C) O divorcio pr~judica a educação perfeita da prole; porque o infante carece do auxilio de
um e outro pae, n5o só no tempo cm que nasce,
mas por muitos annos. No principio é, na verdade, alimentado pcb mãe, mas o pae deve facultar
á mãe o que é ncccssario para viver; crescendo os
filhos cm cdadc, é preciso para a sua educação,
não só o amor suave e o cuidado provido da mãe:
mas tambem a auctoridade severa do pae e a sua
prudencia eximia.
E, na verdade, para isto requer-se a perpetua
união dos conjuges; porquanto, antes de se ter
completado a educação de todos os infantes, a
maior parte das vezes os pacs jú não serão habeis
para um novo matrimonio.
Alem d'isto, se realisarem uma nova alliança,

dam, minime aJ Jissolvcn<lam lihentcr agnoscimus. Liberta ti fiJclitatem opp~namu~; atguc it;~ pracclariore!? dignitatem, folgidioremque gloriam cor s1h1 vmdt•'<1V1t, quam s1 fas esset, alteri prout
lihucrit adhaererc, et amor is ohjeccum continue permutare . .. Fateor vero nonnisi ob gravia argumenta, indissolubili vinculo cor
esse vinciendum . 1lacc duo irrcfutabilia mih1 videntur: uxoris di·
gnitas filtornmq11e honum " ·
.
l
.. Qu?t futilia jur!!i<t, quot t~d~~ facili obliyi~ne conterunt
qa1 commum tantum poHent prudentia, hac pouss1mu111 ratione
dl!cti quod .neces~orio .vita c?njunctim a~en~a. sibi sit perpetuo!
Mmusculae 11lae d1ssenuones m summam mv1d1am cessi~·sent fa.
cili divorti spc ad sur.remum gradum perductae. Itaque perpendendum no~1s est nih1I periculo plenius quam duas ita inume co·
f)UJare, Ut ~·1r .ct UXO!' copuJantur inter ~e) quin hanc .uni~nem per•
f~cta~ et md1ssolub1lcm r~~damus. M1mma st!parat1oms probabiluas d1ssens1onum et susp1cwnum fons evaderet uberrimus, uxgr
de suo statu minus tuta separationis consilium animo quotidie agi-

tnb!t 1 et .vir .sibi tan~um consulens majorique f~etus potestate in
ma;~ :; d 1sc r:r:-:~r! un!n:-1~D.1 ~d t.h.:::e!'"e! •" (HH!n!', E ~ say

XJXi ·

«Ümnihm compcrtntn est dcsidcrium ah eo statu qui sra·
vis factus sit scse eximcndi, plures homincs et nonnullas fa:mmas
ad eam vitae rat1onem adduccre quae divortium pariat, aut saltem
suadeat, il!ud, si contingat, conjugibus ingrntum non fore . Virum
aliquando adulteratum fuisse, divortii .o btinendi causa, ex pluribus
de divortio latis judiciis, cancellarius Kent merito aJnotav1t. Apud
alias gentes matrimonii historia nos 1H.lmonet eo scelestos augeri
mores quo plures praesto sunt divortii causae, quae nedum prohi·
beant, immo viam divortio parant•. (E. Plwlps, Forum, Dec. 1~ 1
p. 363; cf. J.-Vools<'y, ob. cit. p. 261 e seg.)
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os filhos ficarão com o pae ou com a mãe ~ no primeiro caso carecerão do amor terno da mãe e terão muito que sotfrer da madrasta, que applicando-se toda a cuidar dos seus filhos, faria pouco
caso d'elles e os affligiria por todas as maneiras.
No segundo caso. ficarão privados do goso do
amor paterno e terão muito que soffrer da: parte
do segundo marido que terá a temer que os seus
filhos não sejam despresados. Logo, em qualquer
das hypothescs, a sua educação ficará imperfeita.
62. (O) O divorcio finalmente, oppóe-se ao bem
da sociedade:
(a) perturba a paz das familias; porquanto, as
familias reunem-se entre si por meio dos matrimonios, extinguem-se as demandas e as inimisades,
formam-se vinculos de concordia entre varios membros da sociedade; emquanto, pelo contrario, do
divorcio nascem divisôes, odios e vinganças entre
duas ou mais familias que se manteem por muitos
annos, e multiplicando-se, chega a perturbar-se a
propria paz da sociedade.
(b) Corrompe os costumes; porque a faculdade
do divorcio de pouco a pouco converte o matrimonio em concubinato: porquanto, attenta a inconstancia do homem, o vinculo conjugal pode
romper-se não duas ou tres vezes, mas quatro e
ainda mais vezes, e tanto mais que a inconstancia
vac crescendo com os actos repetidos.
Isto mesmo já consta evidentemente da historia ; porquanto, Sencca falia de mulheres que
«Contam os seus annos não pelo numero dos consules mas pelo dos maridos que tiveram» t; e JuNon consulum numero, seJ maritorum nnnos suoscompulant. De l3encficiis, 1. Ili, e. ili.
1
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v~nal t diz : cc E a~sim se fazem oito maridos, por
cmco outonos: e isto é coisa digna d'um epitaphio
sepulcral".
. E na verdade, o que são os matrimonias por
dois
. ou tres annos,, se tanto duram ' senão concubmat?s pa_liados :1 • '\'em aproveita o dizer que pelos d1vorc10 se diminuem as discordias e as sepa~-;1çóes; porquanto, consta por factos inJubitave1s que estas augmentaram á maneira que foram
p~rmittidos os divorcios, e cada dia tomam mais
vigor.
Alem d'isso 1 uma tal lei dú occasião a muitos
crimes, muito principalmente aos verdadeiros adulterios que alguns commettem ou se permittcm com
o fim de mais facilmente poderem dissolver o vinculo conjugal cm face dos tribunaes.
E, na verdade, quem não vê que com tudo isto,
os costumes se corrompem de pouco a pouco :1

l.cSo XIII, assim expõe tudo isto na Encyclica
Arca1111m :
cc Em verdal~e é ~ustos? t~r necessidade de dizer quan-

tas consequenc1as tuncst1ss11nas encerra em si o divorcio. Pelo divorcio as allia111:as matrimoniaes tornam-se
instaveis, enfraquece-se o 1-irntuo affecto, a infidelidade
recebe perniciosos incitamentos, ficam compromcttidas
a P_l'~Jtccção e ~ educação dos tilhos, proporciona-se occas1ao de se dissolverem as sociedades domesticas. sem~iarn-se no seio das familia os gerrnens da discordia', dimmuê-S~ e abate-se a dignidade da mulher, porque cor~e o pe~1go de ser abandonada, depois de ter servido
as pa1x~1es do hom~r.11. E como nada contribue mais para arrumar as farrnhas e para enfral1uecer os Estados
do que a corrupção dos costumes: facil é de reconhecer
que o di_v.orcio é, sobre tudo, o inimigo dei prosperidade
d_as famthas e dos povos, visto que, sendo a consequenc1a dos costumes depravados, abre a porta, como a ex1 Sic fi.unt o.:to mariti, quinque per autuamos: titulo res
.
digna scpukri. Sat. VI, v. 229.
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periencia o demonstra, a uma depravação, ainda mai~
profunda, dos costumes particulares e publicas. Todos
reconhecer5o que estes males serão ainda muito maiores, se rellcctirem que, desde o momento em que o divordo haia sjdo auctorisado, não haverá freios bascantemente fortes para o manter dentro de limites fixos,
que a principio podesscrn ser-lhe assignados. E' muito
grande a força do exemplo, maior ainda a das paixões;
e~ graças a estes incitamentos, forçosamente deve succeder que, tornando-se cada dia mais geral e profundo
o desejo infrenc do divorcio, invada maior numero d' almas. corno uma doença qu;.: se propaga pelo contagio,
ou ü maneira das aguas accumuladas que, tendo triumphado dos diques que as sLstinham, irrompem por todas
as partes» 1 .

matrimonio do que perpetuamente passarem
assim uma vida tão miseravel. 1
Porem, tudo isto são fallacias; porquanto, o
bem publico de toda a sociedade deve ser anteposto ao bem dos particulares; mas pelo que fica dicto se vê que o bem publico exige que se não abra
o caminho ás consequencias depravadas que resultam do divorcio; porquanto 1 não obstante os particulares terem algull)as vezes a sotfrcr muitas coisas por motivo da indissolubilidade do contracto,
nem porisso deve mudar-se a lei que muito aproveita á paz das familias, ao bem da soCiedade e á
felicidade da maior parte dos conjuges.
Porquanto, depois de abrogada a lei, muitos
outros cidadãos terão que sotfrer incommodos
maiores, cm vista do que fica dito.
Exige, portanto, a prudencia que se adoptem
outros remedios, a saber: ou a pacicncia christã, ou
a separação temporaria; pois o tempo cura muitas
feridas, e muitas vezes uma longa paciencia diminue as discordias dos espíritos, ou inteiramente as
faz dcsapparcccr, principalmente se fôr auxiliada
pela virtude da religião : <e a qual faz com que os
vícios que ha nas pessoas, como são a diversidade
dos costumes e das índoles, o pezo dos cuidados
maternaes, a sollicitude operosa da educação dos
filhos, os trabalhos que acompanham a vida, os
casos adversos, não só se soffram moderadamente
mas até mesmo de boa vontade'' t.

63. Posto isto, fica aberto o caminho mais facil para resolver as difficuldades dos adversarios:
porquanto, estes descrevem com as mais vivas côres os infortunios dos conjuges que já se não amam
mais um ao outro, mas abandonam-se ás rixas e
ás disputas, e exclamam que é muito melhor qu~
estes se separem uns dos outros e realisem um no1 At vero quanti mntcriám mali in se divertia contineant,
vix nttinet dicere. Eorum enim causâ fiunt maritalia fcedera mutabilia; cxtenuatur mutua benevolentia; intidelitati perniciosa incitamenta suppcditantur; tuitioni atque institutioni liberorum no·
cetur, dissuenJis socictatibus domesticis prrebetur occasio; discordiarum inter familias semina sparguntur: minuitur ac deprimitur dignitas mulierum, qux in periculum veniunt ne, cum hbidini
virorum insen·icrint, pro dcrelictis habeantur. Et quoniam ad perdcnJas familias, frangendasq·Jc regnorum opes nihil tam valet
quam corruptela morum, facile :1erspicitur prosperitati familiarum
ac civitatum ma.ximc inimica esse divertia, qure a depravatis populorum moribL1s nascuntur, ac, teste rerum usu,ad vitiosiores vitre
pri\·altt d puhii-tc ..:u11sucluui11es aclitum januamque palefaciunc.
Multoque esse f;raviora ha:c mala constabit, si consideretur, frenas nullos futuros tantos, qui concessam semel divortiorum facultatem valeant intra certos, aut ante provisos limites coercere.
Magna prorsus cst vis cxemplorum, maior cupiditatum : hisce incitamentis fieri Jebet ut ,\ivortiorum libido latius quotidie serpens
plurimorum animos invadat, quasi morbus contagione vulgatus, aut
agmen aqunrum, sureratis aggeri::ius exudans. Estes avisos salutares renovou-os o !'-tinimo Pontifice na Encycl. Longinqua ad Epis·
copos Fccder•1t<11 u111 Americ.:e civitatum, 6 jan. 1895.

\ro

1 Estes aq~umcntos repisou-os lngersoll, !\. American Re·
view, novembr. 1889 1 p. 529 e seg.
2
Qure effic1t ut vitia, si quae sint in personis, ut distantia
morum ct ingeniorum, ut curarum maternarum pondus, ut educationis liberorum operosa sollicitudo1 ut comites vitae labores, ut
casus adversi non sol um modcrate, sed etiam libcnter pcrferantur,
(Encycl. Arca1111111.)

•
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III. Dos casos em que p:::>:ie dissDlver-se o
matrimonio

t

O matrimonio <los fieis rato e consummado não
pode dissolver-se por nenhuma auctoridade humana; porem o matrimonio contrahido pelos infieis,
por não ser sacramento, não tem a mesma firmeza;
do mesmo modo o matrimonio rato dos fieis, mas
não consummado, pode dissolver-se de dois modos; a respeito d'cste vamos agora discorrer b"revcmente.
64. Thesc 1." : ô matrimonio dos infieis, ainda
mesmo consum111ado, poáe õissolver-s•. quanfo ao
vinculo, se, convertido um õos conjuges para a fé, o
outro n8o quizer cohabitar pae11icamenfe, ou sem
injuria õo <!rt1ador ou damno espirifuttl dD fifi/.
E ' certo, cm virtude da declaração de Innocencio 1112: «Se um dos conjuges infieis se converter
para a fé catholica, não querendo o outro ou de modo nenhum cohabitar com elle ou não se·m blasphemia do divino nome, ou pretendendo arrastai-o
ao peccado mortal; aquellc que é abandonado, se
assim o quizcr, passará a segundas nupcias. E' n'este sentido que entendemos as palavras do Apostolo: se o infiel se aparta, aparte-se tambem ... n
6 5. (A) Escriptura.
Porquanto, Paulo, depois de promulgar a lei geral da indissolubilidade de m3trimonio, acccres- - 1 - 5;,;~~;;-í,

1. VII, disp. 74; DYoui11, l. IX, q. IV, e. 1, § 3,_dic.
2 · H1l/11m·t, Diss. V. a. 2, ~ 2; Be11edict11s XIV, De Synodo, I. VI,
e'. 4, n. 3; J. l.eplat, C:ollectio variarum dissertationum casum
;\posto li illustrantium.; <:arriére, n. 256 e seg . ; Perrone,, 1. II, se~t.
1, e. 7, a. 2; Pa/1111en, th. 26-27; Egger, n. 670; Watkms, p. 438
-

t: seg ·2 s i a Jter mhJe
· ·• Jium coniugum
·
a d fid em, cat ho 1·1cam com·ertatur, altero vel nullo mo<lo,vcl non sine blasphemiâ divini nominis,
vel ut eum pertrnhat a<l mortale peccatum, ei cohabitare volente;
qui relinquit11r, atl secunda, si voluerit, vota transibit : et in hoc
casu intelligirnu,; quod ait Apostolus: si infidelis discedit, discedat ... Decretai. I. 1V, cit. 19' e. 7.

centa estas palavras: n Pelo que toca, porem, aos
mais, eu é que lh'o digo, ?ã~ o senhor.' Que se algum irmão tem mulher infiel e esta consente ~m
cohabitar com elle, não a largue ... Porem, se ~ mfiel se retira, que se retire: porque n'este c~so J~ ?
nosso irmão ou a nossa irmã não estão mais su1eitos á escravidáo» 2 •••
E, na verdade, n'estas pa 1avras_ o Apostolo ~on
cedc a faculdade de dissolver o vmculo matnmonial para os casos exprimidos na thesc; porquanto,
.
.
(8) aqui Paulo concede ao fiel_ conver~1do um
privilegio especial e para dctermmadas circum;"tancias; mas, se se tractasse somente da scparaçao
a toru ct mensà, e não da dissolução do vinculo,
não se daria privilegio especial, sendo a separação
remedia commum cm semelhante caso. Por outro
lado, não ha necessidade de ~enhuma decl~raç~o,
para que o conjugc fiel se livre da cohabitaçao,
sendo clla impossível segundo a hypo•hese; logo,
tracta-se da solução do vinculo.
.
(b) Acrescenta-se que a parte fiel não está ma~s
sujeita á escravidão; e na verdade, uma tal es~rav1dão, depois de feita jú a separação d~ parte rnfie_I,
nada mais pode ser senão o mesmo v11~culo matnmonia l, que realmente o Apostolo, abaixo, .chama
figamen; confirma-se pelo fa~lo d'um tal discurso
ser dirigido aos não-convcrudos, entre os quaes
1 N;1m cctcris ego dico, no Dominu s. Cor:i mais. probabili~
tladcs esta s p<•lavras nfo se rcfercl!I ú sentença seguinte, mas a
precedente, onde. o Apostolo tinh~ dito a rcspello das viuvas e ~as
virgens, e o scnudo e, que ~s coisas. que escreveu sobre a observancia da virgindade, nflo mo preceitos, ma s conselhos. Cf. Corlriy, Spicile~ium, YOI. li, p. 48•) ·
.
_
·
i
Si quis fratcr u:rnrcm hahet mhdelem,, et haec consen~1t
hahitare cum illo, nem lfimittat cam ... <iuo d s i mfidehs .d 1sce.d1t,
discedat: no11 ,,,,;m servituti sr1bjcct115 <;Sl fratçr aut soror m hu1usmodi ... / f;or. Vll 1 12-1 ~,
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vigorava a dissolução do matrimonio, mas não a
simples separação, e os quaes porisso mesmo entendiam naturalmente pela palavra discedat a dissolução do vinculo.
(C) Augmenta, finalmente a força do argumento, se se attender á anthitese que Paulo estabeleceu
entre os matrimonios dos fieis dos quaes diz: «se
o homem se retirar, a mulher deve permanecer innupta», e os matrimonias dos infleis a respeito dos
quaes escreve : «porem se o infiel se aparta, aparte-se 11 1; porquanto~ por esta opposiçã0 mostra sufficientementc que no ultimo caso se tracta da verdeira dissolução do. vinculo.'
Confessamos na verdade que o argumento não
é apodictivo, se não accresce a auctoridade da praxe da Egrcj a.
66. (8) Por auctoridade e praxe da Egreja:
(8) E na verdade, a maior parte dos Padres
guardarem silencio a este respeito, por se lhes não
offerecer opportunidade de escrever a este respeito. Comtudo alguns, como Ambrosio, Chrysosthomo, Theophi/ato e outros, foliaram, de modo que
parece seguirem a doutrina acima exposta. 3
(b) Jmwcencio III ( 1 160- 12 1 6) declarou abertamente a coisa, e desde o seu tempo esta praxe tornou-se commum cm todas as Egrejas fundadas no
meio dos povos recentemente convertidos.
E, na verdade, uma tal praxe correlaciona-se
com o dogma da indissolubilidade do matrimonio

e com os bons costumes; muitas vezes foi approvada pelos Pontífices Romanos que ensinaram as
regras que n'estc caso deviam observar os missionanos.
Logo, é um argumento invencível da verdade,
não podendo a Egreja errar em coisa de tamanha
ponderação.
67. Co11troversia. Perguntam alem d'isso os
theologos, com que direito se dissolve no dito caso o matrimonio dos infieis.
(A) Alguns como Navarro, Sauchet e Palmieri t,
julgaram que isto se faz por auctoridade do S. Pontifice: porquanto, dizem, se o Pontifk:c ]lo mano pode dissolver o matrimonio rato, que é sa:.::ramcnto,
tambem a forliori pode dissolver o matrimonio
consummado dos infieis o qual tem menos firmeza. Alem d'isso, os Pontífices Romanos acostumaram-se a usar d'este poder, a saber, Pio V (Pontífice Rumilno) e Gregorio XIII (Sa!pe contíngit);
porquanto este concedeu aos ordinarios de alguns
lagares a faculdade de dispensar que qualquer fiel
,.ainda mesmo sobrevivcndooconjugc infiel e sem
de maneira nenhuma exigir o seu consentimento,
e sem receber resposta, pode fü:itumcnte contrahir
matrimonio com qualquer fiel, segundo o rito, e
n'elle poder permanecer licitamente depois de consummado com copula carnal, cmquanto viverem.
68. (8) E' todavia mais comnmm a opinião,
~ segue que o matrimonio
que, com Bento X
consummado dos inficls pode dissolver-se por direito divino, como o expõe S. Paulo. Porquanto, é

1

Quod si infidehs discedit, discedat.

2

O Apostolo não falia Jirectamente senão do caso em que

o infiel não quer hnhitar com o conjuge convertido; porem, estes
dois ultimos casos estão incluídos no primario: pois aparta-se
moralmente, aqucllc que nflo quer cohabitar senão com injuria do
Creador, ou arrastando o .:onj uge fiel ao peccado.
J
Estes testemunhos vê-os em Carriere, n. 2581 not. 1.

n·:

1 Navarri1s, consil. 3, liv. Ili, n. 1 z e seg" tit. de Conversione infi,lclium; S,mch<'i, liv. li, disp. XVII; Palmieri, th. 26.
2
Be11edrct . .\/ 1', De Synodo, 1. VI, ;;. IV, n. 3 ; lib. XIII, e.
21 ; d. de Angelis, ob. cit. 1. IV, tit. 1~, p. 327 e seg.
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pelo menos muito duvidoso o principio, de que o
matrimonio consummado entre os infieis é menos
firme, do que o matrimonio rato entre os fieis :
porquanto, apesar de não ser sacramento, é todavia um verdadeiro contracto matrimonial; e todo o
contracto d'esta natureza foi elevado por Christo
á sua antiga indissolubilidade. Nem o contrario
pode deduzir-se das Letras de Pio V e Gregorio
XIII que se explicam de dois modos:
(a) segundo alguns, entendem-se não do poder
de dissolver o matrimonio fóra do caso Paulino;
mas só da dispensa de fazer a interpellação; pois
lê-se no Breve de Pio V : «maximamente, porque seria muito dillicil achar o primeiro conjugc1i 1; nas Letras de (ircgorio XIII: <•Comtanto que conste ainda
mesmo summaria e exira-judicialmente que o conjuge ausente, não pode ser legitimamente avisado,
ou que o marido não significara a sua von\ade, dentro do tempo determinado para a mesma admoestaçiion 2. E todas estas coisas mostram, na verdade,
que aqui se tracta da dispensa da intcrpcllação, e
que os ditos Pontifü:es a concederam, não fóra do
privilegio Paulino, mas como interpretes do direito divino.
(b) Segundo outros, porem, o privilegio Paulino funda-se com cffeito no direito divino, mas a
dispensa concedida pelos dois Pontífices citados,
diffcrc inteiramenh~ do privilegio Paulino; porquanto, Grcgorio Xlll concedeu a faculdade de
dissolver os matrimonias contrahidos na infideli-

dade, ainda mesmo no caso do conjuge ausente
ter sido regenerado pelo Baptismo 1 : rc E, na verdade, estes matrimonios, posto que depois se venha a averiguar que os primeiros conjuges infieis
justamente impedidos, não poderam declarar a
sua vontade, e se converteram á fé ainda mesmo
110 tempo do segundo passado matrimonio, todavia,
não devem nunca rescindir-se)). E, na verdade 0
privilegio Paulino não se estende certamente a ~s
te caso. Logo, deve dizer-se que o Pontífice concedera esta di.;pensa especial, não por virtude
do privilegio Paulino, mas por força do poder minislerial, pelo qunl pode dissolver os antigos matrimonias dos ncophitos ainda não consummados
depois da conversão d'um conjuge: este poder
semelhante üqucllc pelo qual se dissolve o matrimonio rato e não consummado (abaixo n.º 70 e
scg.). Porquanto, o matrimonio, de que se tra1.:ta:
tinha sido consummado na infidelidade, mas não
desde o tempo cm que tinha sido ·rato pela conversão d'um e outro conjugc.
6q. Corollarios.
(Á) O vinculo conjugal não "C dissolve no mcsno instante cm que um dos conjuges se converte
para a fé ou é baptisado; porquanto, como diz
lm10ce11cio Ili,, (1. e.) «pelo sacramento do Baptis-

560

1

J\laximc, quia difficilimum foret primum conjugem inve-

2

I::ummodo constei _etia.11'! summario et extrajudicialiter

nire.

m?r~cri leg1ttme non posse, aut maritum intra tempus cidem moo1uom praefixum suam u<;>lun\atem non $Íi;nificass e.

conj ugcm ahscntcm

J

1 bto acontece principalmente no tempo em que os escra'"r . Hli ~.,nJu1.1Ju ."' J\1 Atf~~d )• ..1111 ":\11u.:1.i"'a t 1!1uiius J't!ii~s jú
1111ham, na ,·er,fodc, contr.ih.Kto o matnmomo, e tmham si<lo vio·
lentamente SCpnraJos do l"Olljuge, l)Uando SC tinham convertido
para a fC, era 1mpossivcl a imcrpellaçiío, ignorando-se absolutamc~te onde.> cstm·;i o outro conju~c; tamhcm algumas vezes acontecia, que o outro ..·~n1u~e, 9u.:: unha lic~Jo .na Africa, se conver tesse para a verdadeira fc. Neste caso nao unha togar o privile gio Paul_ino. E, na vt:r<la0e, o _Pontitic_e p,;rmittiu, que taes sen·o 5
contrah1ssem n?vo matrimonio e por1sso, por SLta auctoridade dissolve':! o pr1me1ro matnmonro. Cfr. Gury-BC11lerini, not. ad n. 759,
p. 73b cd. 4•; B1lfot, th. 44 .
Theolosia Dosmatica-Vol. 7
36

''.º;'°'
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mo, não se dissolvem os matrimonios, mas perdoam-se os crimes»; porque só se dissolve, quando
o conjuge convertido recusando o outro cohabitar
pacificamente, realisou novo matrimonio ; porquanto, lnnocencio~III supp6e isto claramente (l.
c.): «porem, se a convertida seguir o convertido á
fé, (isto é, a mulher que primeiramente se tinha
recusado a cohabitar), antes que, em razão das
prcdictas causas, traga para junto de si a mulher
legitima, seja obrigado a recebei-a»; permanece
portanto, o primeiro vinculo emquanto se não contrahir uma nova alliança. E consta portanto, da decisão da S. C. do Concilio 1680, 1726, que Bento
XIV refere e approva no 1. cit. A razão é porque
o privilegio e sl') em favor do convertido, para que
nãc "eja obrigado a ficar cclibatario: basta portanto, que o primeiro vinculo se dissolva no instante em que se forma o novo. Porem, logo que a
parte catholica re<ilisou o matrimonio, o outro conjuge quer permaneça na infidelidade, quer se converta, pode realisar um novo matrimonio 1•
(B) Pcló que fica dito na these, por uma triplice causa o conjuge convertido pode passar a
outras nupcias :
(1) se o infiel se recusa a cohabitar com elle :
todavia se o infiel se affastar por causa do adulterio do fiel commcttido depois do baptismo, não
se dá logar ao privilegio;
()) Se quizcr hahitar, mas não sem injuria do
Creador, v. gr., conservando as concubinas, cdu-"
cando pagãmcntc os filhos menores ;

(C) se quer attrahir o fiel para peccado mortal
contra a fé e contra os costumes; pois n'estes casos não quer habitar pacificamente. Porem, o convertido pode usar d'este privilegio não só immediatamente depois do baptismo, mas tambem passados muitos annos, se o infiel, que primeiro tinha
consentido em cohabitar pacificamente, mudando
de proposito, já não esteja resolvido a fazcl-o. (S.
O. 5 de agosto de 1 579).
\C) Pélra sélber se o fiel quer converter-se ou
ao menos cohabitar pacificamente, deve fazer-selhe uma interpellação depois do batismo, e sobre
dois pontos: se o infiel quer converter-se ou pdo
mcno~ habitar pacificamente !) Porque a não ser
assim, será invalido o matrimonio subsequente.
Assim a S . C. da Propaganda Fide, de 5 de março de 1 8 1 ó. Com tudo se a interpellação fôr moralmente impossível ou muito difficil, só o Pontífice a pode dispensar. Alem d'isso n'alguns casos
dispensa do rigor da intcrpcllação, permittindo
que só se pergunte ao infiel se quer converter-se
sem se accresccntar se quer cohabitar pacificamente: o que se faz para não expôr o fiel ao perigo de
perversão que algumas vezes é de temer, ainda
mesmo depois da promessa de cohabitação pacifica .
(0) Se o fiel, depois de obter a dispensa, effcctuar o matrimonio com o infiel, não pode usar
dn privilegio P:111linn, por1]1W 1•spont;ineamente se
expõe a um tal perigo, e nem porisso tem de que
se queixar. Do mesmo modo se um dos conjuges
cahir em heresia ou apostasia, o conjuge fiel não
pode correr a segundas nupcias, como expressamente o declara Imwce11cio 111 (1. c.) porque o matrimonio çontrahido e consummado pclosfieis não

t
Dissemos a parle c.11/iolica, para separarmos as coisas certas Jas incertas. Julgamos, todavia, que o privilegio Paulino· se estende não só aos que ahrnçam a fé catholica 1 mas tambem ·a seita:herctica ou schismatica, comtanto que sejam validamente b~
ptisados. Assim Talmicri, th. 27"
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pode ser dissolvido por nenhuma auctoridade humana.
70. These 2.ª: ô matrimonio do$ fieis rato e mio
co111um111a~o. dissolve-se pela profissão solemne
de um dos conjuges tm religião approvada ou por
d/6penstt do Sllnt"IO })ontif/ce COTfCfldfdtt p01' CtlU•
#ti

grwe •.

7 1. (A) A primeira parte foi definida pelo Cone.
Trid. (Sess. XXIV can. 6): <1Se alguem disser, que
o matrimonio rato e não consummado não se dissolve pela profissão solemne da religião de um dos
conjuges, seja anathema,,". Prova-se, alem d'isso,
pelas declarações bem daras de Alexandre lll
( 1 1 80) e de Jnnocencio III ( 1 2 1 o) o qual escreve :
"~ão querendo nós affastar-nos dos vestígios dos
nossos predecessores, os quaes sendo consultados,
responderam que antes do matrimonio ser consumado por copula carnal, é licito a um dos conjuges, abandonado o outro e sem mesmo o consultar, passar á religião, de maneira que o outro po-de desde já casar-se então legitimamente 1>. 3 D'onde se vê que esta doutrina já fora recebida antes
do seculo XII, pois o Pontífice appella para os
seus predecessores.
()) Pela praxe da Egrcja; pois é certo que, já
desde o seculo XII, esta praxe vigorara commummentc na Egrcja, com approvação dos Bispos e
S. nwm., ~.Jup. lJ. ti t ; s ,111che;, 1. li, disr: 18-23 ; Drouin,
1 ; Hil/11art, dis~~· V, a. 2. ~ 4 i G_arner~, n. 3o2 e seg:;
Perrone, 1. III, sect . :i, cap. u, a. 1 ; Pa/m1err, tb. 2) ; de Aullustinis, th. 1n.
z Si quis dixcrit matrimonium ratum, non consummatum,
t

q. IV, e. 3, ~

per solemnem religionis profcssioncrn alterius conjugum non dirimi, A. S.
·
J Nos nolentcs a pr.wdece.1sorum nostrorum vestigiis declinare, qui respondcrt: consulci, antcquarn n.atrimonium sit per carnalem copulam consummatum, licere alteri conjugum, relicto inc~nsult<?, ad reli~ioncm transirc, ita quod ex tunc legitime pote·
rn jl}teri copulm.
.
•
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dos Pontífices Romanos. E, na verdade, aquillo
que é usado em toda a Egreja e pertence á fé e
aos costumes, não pode ser erroneo.
Deve notar-se que o matrimonio rato somente
pode dissolver-se no tempo em que se emitte a
profissão so/emne, e não quando qualquer entra .
para ª. religião. Alem d'isso não se dissolve pelo
voto simples de castidade nem pela recepção da
ordem sacra, ou por votos emittidos em Congregação que não tenha sido approvada pela Santa
Sé. O direito concede dois mezcs aos conjuges para deliberar sobre a entrada em religião, e durante este tempo não são obrigados a pagar o debito.
Se durante os dois mezes, a mulher fôr violentada por força pelo marido a copula carnal, ainda assim pode entrar cm Ordem religiosa, mas o
homem é que mais provavelmente não pode passar a
segundas nupcias, por o matrimonio já ter sido consummado.
'
Passado o bimestre, o privilegio de entrar em
religião permanece inteiro, emquanto o matrimonio não fôr consummado, ainda que culpavelmente a copula tenha sido negada.
(8) A segunda parle, posto que negada por alguns, hoje tornou-se certa pela praxe da Egreja :
pois consta que, já desde o tempo de Martinho V,
( 1417) que o poder de dissolver os matrimonios ratos fõra exercido pelos Summos Pontífices por razões graves, e ainda é exercido nos nossos dias,
como consta dos Aclos da Santa Sé 1, onde se lê terem sido concedidas algumas dispensas de matritrimonio rato em qualquer anno.
·
E, na verdade, seria coisa nefanda dizer que
.• L:fr . S . ,\.J!u11inus, in Sum. theol. p III, tit. J; Navarrus 1
Enchtr. e. 22 j Perrone, vol . li 11 [l · 471 ed. 1861 .
·
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o~ Pontificcs Romanos usurparam este poder, prln-

e1palmentc, quando, obrando de tal modo, fizessem
injuria ao sacramento e permittiram adulterios •.
Deve portanto concluir-se com Bento XÍV
(Qrest. can. 479): <t Não se pode mais mover questão sobre o poder do Summo Pontifice no que respeita á dispensa do matrirnoni9 rato e não consummado, sendo hoje commum a opinião affirmativa
entre theologos e canonistas, e acceita na pratica,
como é notorio» !.
Para o exercício d' este poder, requerem-se duas
coisas: prova jurídica de que não foi consurnmado
o matrimonio, e causa legitima como é a 'nullidade
provavcl do matrimonio, a impossibilidâde moral
dos conjuges poderem cohabitar simultaneamente,
o temor do futuro escandalo e adulterio 'jr.'ao menos
da parte de um dos conjuges etc.
73. (C) Disputa-se entre os theologos, com que
d~·eito .º.matrimonio rato é dissolvido pela profissao religiosa, a saber se por direito natural divino .
ou ecclesiastico :>
~a) Alguns, com Bellarmino, julgaram que isto
podia foz~r-~e por direito divino natural; porquanto, por d1re1to de natureza, é permittido passar
~-'um esta~o menos perfeito para um mais perfeito,
1 ·~ane ..si hrec pote~ta s deesset, per hujusmodi dissolutionem matnmonn rat1 Ecclesia causa esset ut contra id quod per se
honestum est agcrctur, ~u.m sic di~soluti alias c.ontrahunt nuptias,
qure reap.s e ncn forcnt. nm con.c ubmatu s ; atqui.D<:u;., c:tsi pt:rmitte_re posstt ut h1c v~I 1lle_ Ponufex sec11ndum suam privatam opimone m agens. al1qu1d m~nus hoi:iestum admi_ttat in suo regim ine,
attamen perm1uer~ nequ1t ut ~nt\• crs11 Eccle~ia s~u Pontifex agens
secund~1~ Eccles1re ~ensum sn harum turp1tudmum promotor• .
(Tafmrerr, 1. e.)
2. Null~m de potcstate S.. Pontificis moveri amplius posse
q~re > tmnem rn eo quod attinet ad dispensandum super matrimomo rato. C! non consummato, cum hodie opinio affirmativa sit
comfl?ums mter theologos et .:anonistas, et iR praxi sit recepta ut
notonum est.
'

.

56j

se isto se poder fazer sem detrimento alheio;

mas o
estado de religião é mais perfeito do que o estado ào
matrimonio, e por outro lado não se causa damno á
prole, que não existe,ou a algum dos conj uges, achando-se ambos em egual condição; logo. Esta opinião
é commummente regeitada; pois é falso que seja licito, por lei de natureza, abraçar um estado mais
perfeito, oppondo-se a este e~tado a obrigação que
já se tomou. Porquanto, posto que o Episcopado
seja um estado mais perfeito do que o matrimonio,
não é permittido tomai-o, contra a vontade do conjuge, nem pela sua recepção se disso1ve o matrimonio rato.
(a) Outros, depois de Suare{, seguem que isto
se faz por direito ecclesiaslico; porque a Egreja pode~ por uma causa grave, dissolver o matrimonio
rato, como consta do que fica provado. E na ver- _
dade, usou d'estc poder quanto á profissão religiosa; o que consta do facto de clla mesma determinar as solemnidades da profissão religiosa, e de ter
e1la mesma determinado que o matrimonio se dissolvesse pelos votos solcmnes mas não pelos simples.
Todavia, esta opinião não se concilia muito
bem com o rnnon do Tridentino jü citado. Porquanto se é de fé que o matrimonio se dissolve pela profissão religiosn, esta verdade deve ser rev!!lada por Christo, e porisso a dissolução pode fazer-se por direito divino, e não simplesmente pelo
ecclesiastico 1•
t Nem serve o dizer que o canon Tridentino é disciplinar,
e não dogmatico; porque a verdaJe proposta pelo Concilio não é
que a Egrcja tem o poJer ,le dirimir o matrimo nio rato, mas que
realmente se ,lirime o matrimonio pela pro fi ssão religiosa : esta
verJ;iJ" é·, : e;i!.11.:111,-, ex se dol?mati.:a, e deve ser sempre ,·erJadeira i e, na verdade, se por direito ecclesiastico foi concedidG
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(G) Porisso, a terceira opinião é a que afiirnià,
com Bento XIV 4, que a dissolução se faz por direito divino, em quanto que á lei da indissolubilidade Christo accrescentou a excepção em favor do
estado religioso, assim como vimos que fôra açcrescentada uma ao matrimonio dos infiéis. Pois
assim se entende como o Tridentino poude definir
a coisa como de fé, e como tambem os Pontífices
que ' foram os primeiros a fallar d'este privilegio,
supposeram a praxe já inteiramente estabelecida,
sem surgirem então nenhumas reclamações. Objectam na verdade os advcrsarios que a solemnidade
da profissão religiosa fôra instituida pela mesma
Egreja ; mas a difficuldade desapparcce se se admittir que n'cstc caso o matrimonio se dissolve, em
parte por direito divino, e em parte por direito ecclesiastico.
A coisa pode conceber-se assim: Christo somente determinou em commum que o matrimonio
pode dissolver-se pelo estado religioso, deixando á
Egrcja o poder de detrminar em especie as condiç?~s que constituem o estado religioso; e porisso
dmmem o matrimonio rato: pois assim se entende
de que modo, por determinação da Egreja, os votos solemnes e não os simples, produzam este effeito.
. (d) .Porem, a quarta:opinião segue que o mat~1momo pode dissolver-se por direito divino impliczto, _ou por aquelle poder ministerial, pelo qual a
Egre1a dispensa do voto, do juramento e de outros
imped.iment.os, em razão da necessidade grave:
9~~~_1~º dizer que no pqder amplissimo das cha-

ves conferido por Christo se comprehendc à facul·
da de ministerial ou instrumental de dispensar de
certas obrigações introduzidas por direito divino,
quando a utilidade espiritual das almas assim o
reclama. E, na yerdade, a obrigação que resulta
do vinculo do matrimonio rato e não consummado, posto que nasça d0 direito divino, não é assim
tão perfeita, que de maneira nenhuma possa dissolver-se, dando-se causa grave. Esta sentença é
bastante provavel e explica sutficícntemente a razão porque o matrimonio póde dissolver-se não
só pela profissão religiosa, mas tambem por dispensa do Pontífice, posto que a este respeito coisa
nenhuma se encontra explicitamente na Escriptura
ou na Tradicção primitiva '·
74. Objecta-se, na verdade, que com estas excepçóes

u~ tal p~ivi~egio, _pelrt mesma auctoridade poderia ser tirado, e
d~sde entao Já sena falso o que se declara no canon . Cf. Palmie·
r1, 1. e.
·

1

Benedict. XI V, q urest. can. et moral., q. 546.

se destroe a indissolubilidade do matrimonio; mas sem
fundamento; pois aqui tracta-sc so1T.entc do matrimonio
rato, e porisso os males que se seguem do divorcio por
parte dos conjugcs e da prole, não tem aqui logar. Alem
d'isso a dissolução não se faz por auctoridade privada,
mas pelo Pontífice romano, depois de longas investigações, se se tractar d'um caso particular e só por causas
graves ; porem, se se tracta do caso de profissão solemne, os poucos mcommodos que talvez dºahi se sigam
são compensados pelo bem mais excellente da vida religiosa, e por outro lado não h<1 a receiar que sejam
muitos os que renunciem aos prazeres da carne para
abraçarem as austeridades da religião.
Logo, por estas poucas cxcepções não periga a iúdissol11hihdade do matrimonio.

Art. IV. Doa effeitoa do aacramento 2
75. Sendo o Matrimonio um dos sacramentos
1

Para mais larga exposição d'esta materia vê Billot, th.

44-45.

2 Drouin, l. X, q. 4; L. Habert, Theol. dogm. et moralis, de matrim. e . 5; Carriére, n. 58 e seg.; Bona/, n . 84.
.
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da L. Nova, produz a graça habituai ex opere opérato, como foi claramente definido pelo 1 ridentino
(Sess. XXIV, can. 1): «Se alguem disser que o matrimonio não é verdadeiro e propriamente um dos
sete sacramentos da lei evangelica, instituido por
Christo Senhor ... e que não confere graça, seja
anathema» 1 .
Porem, a graça que confere, não é a primeira,
mas a segunda, pois segundo attesta o Tridentino,
foi instituído não para perdoar peccados, mas para
sanctificar o~ conjugcs.
· Em segundo logar a graça propria d'este sacramento consiste no direito a receber, em tempo opportuno, as graças actuaes necessarias aos
conjugcs christãos para desempenharem convenientemente os seus officios : 1 • 0 para a procreação e
educação christã da prole; 2. ºpara o mutuo amor
e consorcio da vida ; 3 . º para reprimir a concupiscencia.
76. 1 • º Para a procreação ·e educação da prole; pois é este o fim principal do matrimonio: porquanto, assim como Christo se não uniu á Egreja
com outro fim senão para que do seu divino connubio, nascessem filhos adoptivos de Deus, assim
os esposos devem unir-se para gerarem e educarem sanctamcnte os filhos, que não só possam
ser uteis á patria terrestre, mas tambem optimos cidadãos da Egreja, e candidatos do reino dos ceus.
E na verdade, para isto, requer-se uma graça
especial, a qual se confere pelo sacramento do matrimonio: porquanto, os homens, viciados pelo peccado original, procuram naturalmente, antes a sua

voiuptuosidade do que o bem da prole; mas, pela
graça sacramental,1levantam mais alto as suas mentes, e podem dizer com o piedoso Tobias: ((E agora, Senhor, tu sabes muito bem que não recebo
por mulher a minha irmã, não por causa da luxuria, mas só por amor da posteridade, na qual o
teu nome seja abençoado pelos seculos dos seculosii 1 •
Nem se requer menor graça, para educar sanctamentc os filhos, pois como diz Leão XIII (A1·canum): <<Pelo que respeita aos filhos, devem submctter-se e obedecer a seus paes, honrai-os e venerai-os por dever de consciencia; e por outro lado,
os pacs devem applicar todos os seus pensamentos e cuidados cm proteger seus filhos e sobretudo,
em educai-os na virtude: Paes . .. educae os vossos
filhos na disciplina e nos mandamentos do Senhor 2.
D'ondc se entende que não são poucos, nem leves
os officios dos conjuges; comtudo, não só se tornam toleraveis para os conjuges bons, pela i•irtude que se recebe no sacramento mas até agrndavcis• 3.
77. 2. º Parajomenlar o amor casto; pois muitíssimas vezes as discordias dos conjuges vem perturbar as nupcias, quando cada um segue as suas
proprias inclinações: o homem, abusando do seu
poder não olha para a mulher como para um auxiliar semelhante a cllc, mas antes como uma ser-

t
Si quis dixL·rit Matrimonium non esse \'ere et proprie
unum ex .cptcm lcgis ~vangelicre sacramentis, a Christo Domina
institutum ... 11eq11e gratiam conferre, A. S.

1 Et nunc, Domine, tu seis quia non luxurire causâ accipio
sororem meam wnjugem, sed sola posteritatis dilectione, in quâ
benedicatur nomcn tu'um in srecula s~culorum. Tob. VIII, 9 .
l
ln liberis tuendis atque ad virtutcm potissimum informandis omnes parentum curas co~itationesque evigilarc necesse esl:
Patres, ed11cate i/los ;,, disciplmâ et co1-reptione Domini. Ephes.
VI,4.
·
3
Ex quo intelligitur, nec pauca esse conjugum otlicia, ncquc levia; ea tamcn conjugibus bonis, ob virtutem ii_uae sacra111e11to percipitur, non modo tolerabilia fiunt, verum el1am j11ru11da,
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va que maltracta; a mulher por seu turno despte.:.
sa o marido e recusa-se submetter-se-lhe: d~aqui
surgem rixas innumcraveis .que destroem a paz da
familia, e tornam a vida miseravel para um e outro conjuge.
A este mal vem remediar o sacramento do matrimonio, por força do qual o homem ama a sua
mulher como Christo a Egreja, e a mulher está
sujeita ao marido como a Egreja a Christo, e ambos soffrem mais alegremente as mutuas fraquezas
e mutuamcn te as perdoam: «De tal sorte que, diz
Leão Xlll (1. e.) leem elles obrigação de nunca
se olvidarem e de manter reciprocamente grande
profundo atfecto, de guardarem constante e mutua
fidelidade, e de rnnservarem uma convivencia reciproca, dedicada e assidua.
O homem é o chefe da familia e a cabeça da
mulher: esta, todavia, porisso que é a carne da
sua carne e o osso dos seus ossos, deve submetterse e obedecer a seu marido, não á maneira d'uma
escrava, mas na qualidade de companheira, para
que não falte nem a honestidade, nem a dignidade na obcdiencia. E cumpre que assim elle, que é
o chefe de familia, como ella, que deve obedecer,
tenham sempre presente a caridade divina no cum~
primento dos seus respecti\ os deveres, porque ambos os conjuges são a imagem um de Christo, o
outro da Egreja » 1.
1
Eos scilicet ipsos, ait Leo X/li(!. cit. ), necesse est sic
esse animo scmper affcctos, ut amorem maximum, constantem fidem, solers assiJuumque prresidium alteri alterum debere intelligant. Vir esta fomilire princips, et caput mulieris; quie tamen,
quia caro ~st tle carne illius ec o~ de ossibus. ejus, sub1iciatur par~atq_uc viro,, m morem non a~1llre, sed soc1re; ut scilicet obe~
d1ent1ll' pr~s11t~ nec honestas, nec dignitas absit. ln eo autem qui
prreest, et m hüc que paret, cu.m irna5i11e:n uterque referant alte~ Chris~.1, altera Ecclesiae, divina car1tas esto perpetuo modera-

tr1 x officu .

.

E, na verdade, a graça sacramental opéra todas rutas coisas n'aquelles que estão bem dispostos.
78. Para moderar a concupiscencia; porquanto,
aquelles que se abandonam ás propensões da sua
natureza corrompida, deturpam com toda a immundicie o tóro nupcial, e não se contentando só
com uma mulher, inclinam-se a mnitas, e, se se lhe
prohibir a polygamia, recorrem ao divorcio) e entregam-se a todo o genero de libertinagem, como
se conta dos pagãos. Porem, para este vicio é remedia a graça do sacramento, ajLJdados pela qual
os conjuges christáos fogosos podem reprimir os
ímpetos da libertinagem, e usarem castamente dos
seus direitos, não tanto pelo desejo da voluptuo:.idade, como pela ancia da prole ; pois a graça de
Deus faz com que se unam pcrpetuamer'lte um ao
outro de tal maneira que nenhum fomente amores
adulterinos; porquanto, assim como uChristo amou
a sua Egreja, e se entregou por ella afim de a santificar» 1, assim o homem christão ama castamente a sua mulher, e a mulher o seu marido, de maneira que se tornam mais santos por aquelle amor
mutuo.
79. Comtudo para que o sacramento do matrimonio opere os ditos clfci tos, deve ser recebido
com intenção recta e cm estado de graça.
Tractcm pois os Pastores, quer em particnlnr>
quer public:amenle, de exhortar os adoleccntes a
que se não apresentem a receber sem as devidas disposições o sacramento do qual podem receber tantos fructos que lhe são tão necess<.1rios para todo o
decurso da sua vida .
·

1 Lhristus dilexit Ecclcsiam et seipsum tradidit pro eâ ut

illum sanctifi;;arct. r,phes. V: 2!>-i6.
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80. Não podemos fechar melhor esta breve exposição da doutrina catholica sobre o matrimonio
christão, do que referindo as seguintes palavras de
Leão XIII (1. c.): « Empregae todos os esforços e
toda a Vossa auctoridade para que entre o povo
confiado á vossa fé, nada venha corromper e quebrantar a doutrina que foi transmittida aos homens por Jesus Christo, Senhor Nosso, e pelos
Apostolas, interpretes da vontade celeste, doutrina
que a Egreja Catholica conservou religiosamente e
que ordenou aos fieis de Christo a observassem do
mesmo modo cm todos os seculos. Convirjam os
Vossos principacs cuidados e attenções para que
os povos sejam abundantemente instruídos; para
que tenham sempre na memoria que o matrimonio
não foi instituído desde a sua origem pela vontade
dos homens, mas sim pela auctoridade e preceito
de Deus e com a lei absoluta de ser celebrado entre um sú homem e uma só mulher; para que s~i
bam que Jesus Christo, auctor da nova alliança,
elevou a instituição natural do matrimonio á dignidade de .sacramento e que, pelo que respeita aos
vinculas conjugaes, deu á sua Egreja o poder legislativo e judiciario» •.
1
Quantum contentiDnc assequi, quantum auctoritate potcstis, J;ite operam, ut apud i-;cntes fiJei vestra: commcnJatas, integra atquc inc.:01-rurHa doctnna retineatur, qu:im Christus Dominus ct crelestis vo!untatis interpretes Apostoli tradiJerunt, quamquc Ec.:dcsia c.:atholica rcligiose ipsa servavit, et a Christi fidelibus
senoari per omncs ~tates jussit. Pra:cipuas curas in id insumite, ut

popuii abu11Jc11l p1 ·;cc.:cptis s<1pi.:11lia: d1ri>lÍa11a:1 >cmpcl'quc lllc-

mori:i. tcncant matrimonium non voluntate hominum, sed auctoritate nutuque nl,i fuissc initio constitutum, et hâc Jege prorsus ut
sit unius ad unam : Christum vero novi Frederis auctorem illud
ipsum ex olfü:io na tlim.! in sacramenta transtulisse, et quod ad "in·
culum spectat, lcgiferam et judicialem Ecclesire sure attribuisse
potcstatcrn.

])e ])eus ~emuneraõor
HoGlores aConsultar
Entre os Padres : sec. li, .finfhenagoros, de
Resurrectívne mortuorum; sec. JII, ?:ertullianus, Líber de Rcsurrcctione Carnis; S; l(ippolyfus, Demonstratio de Christo et Anti-Christo; Liber advcrsus Grrecos, ubi de futuro hominis statu disscrit ; sec. IV, S.
]defnoaius, Líbcr de Rcsurrectione contra Origenem;
S. Cyrillus Hl.· erosol., Catech. XV, XVIII; S. Çregorius Jlyss., Tr. de Animâ ct Resurrectionc; S . .)'fmbrosius, Libri V de Fídc, liv. II, e. 11-14, ubi graphice
dcscribitur extrcmum judiei um; Libri II, de Excessu fratrís sui, ubi de corporum resurrectionc ; S. 3eno, Tr.
de Resurrcctionc; S êphrem, Sermoncs polcmici 14,
4G, 52; Par;cneses 7'3, seu hortat. ad pccnitentiam, ubi
vividc describuntur mors, judicium, infcrmus ; Sermoncs XII de Paradiso Edcn, ubi etiam de paradíso coelesti; S. Chrysosfomus, Homil. V de Lazaro; Homil.
in Ep. ad Thessa lonic.; Scrmoncs duo de Consolatione
mu1'li:.; Humil. Jc [\<.:~urn:diu11t: Ulut luut lllH

; .sei;. VI,
S. C811sarius fire/af., Sermones de judicio divino ct
prenit.; sec. VIIJ, S. Joa. 2Ja:nascenus, Expos. Orthod. fideí, liv. IV, e. 26-27; sec. XI, S. j)efrus 2Jamianus, Hymnus de gloriâ Par~disi.
Entre os Theologos: si:c. XII, j)etr. .Combardus, Scntentiarum liv. l V, circa finem, ejusquc Commentatores; sec. Xlll, S. Jnomas ...flq., O. P., Sup-
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69 81; Cont. Gentil. !iv. IV, e. n-97, ejusquc
Commentatores, prresertim Ca.fetmws et FetTanensis;
S. ]Jonavenfura, O. :'\l., Comment. in liv. IV Sentcnt.; .:fégidius lfomanus, O. Aug., De divinâ in-

tluentià in Beacos; De praedestinatione, praescientiâ,
paradiso ct inferno; sec. XIV, Fr. }Ylayron, O. M..,
De Vitimo judicio; sec. XI', )lic. <1usa, De Novíssimo
dic liv. 1; :/Jionysius earthus., De quatuor Novissimis; filpq. 7osfaf. r,ibcllus de statu animarum post
mortcm; }Ylarsil. Ficinus, De caritatc, De immortalitatc animorum ac a:tcrnâ fclicitute; sec. XVI, Çulielmus }Ylercier, De sacramcntis, irregularitatibus, induigcntiis, purgatorio ct extrcmo judicio.-- - Sec. XVII, Gh.
}Ylalvenda, O. P., De Antichristo libri 11, Romae,
1()o1; jac. Çrefser, S. J., Dissertationes dure de subterraneis animarum reçcptaculis et de statu Beatorum ;
SuG rez, S. J., De An~dis, liv. VIII; J>elavius, S. J.,
De Angclis, liv. Ili: ]Jellarminus, S. J., Controv. de
Purgatorio, de Sanctorum lkatitudine~ Opusc. de <eter11<1 felicitate Sanctorum; .Cessius, S. J . , De Summo
Bono ct a~tern;\ beatitudinc 1 Antuerpia:, · 1616; piõ.
lfui4, S . .J., De visione ct nominibus Dei;• p: õe Fonseca, S. J., Disputationes de animm et corpori<; lleatitudinc, Coimbrica~, 1600; Frafres Walenburch, Tract.
gcnerales de Controv. ·lidei, t. 2, ubi dê Purgatorio;
Çer. õe <1orõemoy, L Etcrnité des Pcines de l'Enfer,
Paris, 1fü17; .Ceo fillafius, De utriusque Ecclesire perpetu•i in dogmatc de Purgatorio consensionc, Romre.,
16:is. · - Sec. XI ·111, Frr,,nc. }Ylaria }Yfagdalena, O.
Carm., De Spiritu S., de Purgatorio et suffragiis, de
statu animarum ct corporum, ~lcdiolani, 1743; )Ylurafor1: de Paradiso, V cronre, 1738; J>ellefler, Traiti des
Récompenscs et dcs Pcincs éterncllcs, Paris, 1738;/)afuzzi, O. P., De futuro impiorum statu, Vcrona;, 748;
JJ. J>lazza, Dissertatio anagogica t:1eologica de Paradiso, Panormi, 1762.- Sec. XIX, J. J. lfossigncl, S.
J., Des peincs, du Purgatoirc, Taurini, 1808; .)'lnfon.
]Jarcellona, La Fclicit•i de Santi, Panormi, 1801; Carie, Du dogmc catholigi:c sur l'Enfcr~ suivi de la Jiss.
de M. Emcry sur la mitigation des peines dcs damés,
1842 ; J>errone, S. J. Pnclcctiones, De Deo Cr:atorc; }'assaglia, S. J . 1 De Igne inferni ; )Yta33el/11 S.

J., de Deo Creante; Jungmonn, de Novissimis; )(en·
riclr, de Vitâ futurâ; ,J(urter_, S. J ·.• De Deo Consummatorc; ê. }Yleric, L autre v1e, Paris 1880; órenJra"!,
Catholic. Eschatology ; .CeonJiarõ ./lfzberger, . D1_e
christliche Eschatologie, 1890; Gesch1chte der chrtstltchen Eschatolog1e; Jlf_onsabré, O. P., C:arême 18881889; 7errien, S. J., La Gràce ct la Gloire, t.. li.
Entre os Protestantes: lfichter, D:e Lehre
von den letzen Dingen, Breslau, .1~43-44.; .:/llger, W.
lf., The destiny of the soul, a cnncal H 1storv of a F.uture Life, 1oth ed. Bosto_n, 1880; .Cee, F. Ç.~ T~e chnstian doctrine of Pravcr lor the dcparteJ, lsb1ster, 1875;
J(anna, Wm., Thc~ Resurrcction of the Dead, Edinburgh, 187·.?; Smyfq, Jlew11_1an, }).oner on the Fut~re
Sta te, 188~~; J>usey, \Vh.a,t
of. t'ãith as to everlast!ng
punishment, Lon<lon, 18~8; L1c}~te11bergc1·, op. clt.,
verbo Eschatologir, t. IV, p. 480 e seg.; Salmond,
Thc Christian Doctrine of Immortality, 3ª ed. 1 R97,
Edinburg.

;s
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Do DBGreto da 00111 dos gragos na Bulia da Euganlo IY
"L./ETENTUR C<ELO,, (Den1J11g. n. 588)

Do mesmo modo, se morrerem verdadeiramente
penitentes na caridade de Deus, antes de satisfazerem
com fructos dignos de penitencia pelos peccados de commissão e omissão, as suas almas purificam-se depois da
morte nas penas do purgatorio; e para se verem livres
d'estas penas, aproveitam-lhes os suffragios dos fieis vivos, isto é, os sacrificios das Missas, as orações e as esmolas e outros deveres de piedade, que os fieis costumavam fazer por outros fieis, segundo as determinações
da E<.greja. Que as suas almas que depois de recebido
o baptismo absolutamente se não mancharam com macula nenhuma, e tambem aquellas que depois de contrahida a macula do peccado, ou se purificavam nos
seus corpos, ou depois de despojadas d'elles, como se
disse acima, são k•go recebidas no ceu, e vêem claramente o mesmo Deus, uno e trino, como elle é, mas d'um
modo mais ou menos perfeito segundo a diversidade
dos meritos: porem, as almas d'aquelles que morrem
em estado de actual peccado mortal ou somente com o
peccado original, descem logo a inferno para alli serem
punidas, mas com penas deseguaes.
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Ex oecnto nntents ermcornm ln Bona Eouanll IY
"L..ETENTUR C<EL/,, (Denr._mg. n. 588)
Item, si vere prenitentes in Dei caritate desserint, ante<i.uam
dignis prenitemire fructihus de commissis satisfecerint et omtssis,
eorum animas pccnis purgatoriis post motem pur~ari: et ut aprenis hujusmo<li rclevcntur, prodesse eis fidelium v1vorum suffragia,
Missarum scil . sacrificia, orationes et eleemosynas, et alia pietatis officiii, qua: a tiudihus pro aliis fidelibus fieri consueverunt secundum Ecclcsire in-ti11.1t:i.. lllor11111qnt> ;inimasi qui post baptismum
susceptum nullam omnino peccati maculam incurrerunt; il!as etiam 1
qure post .:ontract;im pcn:ari m a ~ul~m, vel in suis corporibus, vel
eis dcm exutac corroribus, prout supcrius dictum est, sunt purgatre, in ceei um mox 1ccipi et inll!eri clare ipsum Deum trinum et
unum, sicuti est, rro 111critr)l'l1m rnmen diversitate alium alio perfectius: illorum autcm animas qui in r11.:tuali mortali peccato vel solo originali deceJun1, mox in in fernum descen<lere, pa:nis tamen
disparibus punicnJas.

Objecto e divisê.o d'este Tractado
r. O objecto. Deus uno e trino que nos creou
e sanctificou, e que nos remiu por meio de seu Filho, e díffundiu a grayri nos nossos corações,
principalmente pelos sacramentos, julga os homens
logo depois da morte, e como justo remunerador
retribue a cada um segundo as suas obras. Porisso, ao tractado dos Sacrame11Jos, segue-se o Tractado de Deus 1·e1m111erador, que muitas vezes é
tambem chamado Tract. dos Novissimos .ou Eschato/ogia (i'1za.ra., novíssimos). Porquanto, dizemse novissimos do homem as coisas que, segundo
a economia da di,·ina Providencia, succedem aos
que sahcm d' esta vida, a saber, morte, juiz.o, ceu ou
inferno. De qllanta ponderação seja o disputar a
este respeito, pode colli gir-se das seguintes palavras da Escriptura : •Em todas as tuas obras lem-
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bra-te dos teus novíssimos e não tornarás a peccar mais» 1•
2. Divisão. Os que entram no caminho da eternidade, ou se acham em estado de peccado mortal, e logo vão soffrer os tormentos eternos do infenw; ou estão em estaáo de graça, mas sem estarem perfeitamente purificados, e n'este caso descem ao purgatorio. Porem, se nada teem a satisfazer, entram logo no ceu.
D'aq'Ji a seguinte divisão :
PROLOGOMl'!NOS

Artigo 1

Do inferno

' Da morte.

i Do juizo particular.
Existcncia e eternidade.
Natureza e graus das penas.

Artigo II
Do purgatorio

Existcncia.
Natureza das penas.

Artigo Ili
Do ccu

Da gloria da alma.
Da gloria do corpo.

' ln omnibus opcribus tuis memorare novíssima tua, et in
aeternum non peccahis. Eccli. Vil, 40.
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Prolegomenoa
3. r.º Da morte.

(A) A morte corporal, que é a janella da eternidade, consiste na separação da alma do corpo.
Algumas vezes falia-se d'uma outra morte na Escriptura, isto é, da morte da alma que consiste na
privação da graça sanctificante, e chama-se morte
segunda, se alguem sahir da vida n'este estado .t;
porque n'cste caso, a vida da graça perdeu-se para sempre. No estado presente, a morte é a pena
do pcccado: porque o homem tinha sido creado
inexterminavel '; cc mas por um homem entrou o
peccado no mundo, e pelo peccado a morlei1 3 •
(8) Que a morte é commum a todos os homens,
attestam-no quer a Escriptura quer a experiencia :
ccEstá decretado que devemos morrer uma só vez ...
e assim como todos morrem em Adão, assim todos
são vivificados em Christo .. 4 • O proprio Christo,
apezar de ser isempto do peccado, quiz morrer livremente, a fim de satisfazer pelos nossos peccados e nos libertar do temor da morte, para que,
morrendo corporalmente á semelhança do peccado, nos désse o exemplo de morrer espiritualmente para o peccado, e finalmente para que, r66urgindo dos mortos, nos désse a esperança de resusci tar. (S. Th. 3. p. q. So, a. 1 ).
Surge uma dupla duvida quanto á universalidade da morte:
(1) Pelo que diz respeito a Henoch e a Elias,
1
2
3

Apoc. XX 1 6, 14.
Sap. 11, 23.

Per unum hominem peccatum in hunc mundum i_ntravit,
et per peccatum mors. Rom. V, 12.
• Sta tum est hominihus se mel mori ... sicut in Adam omnn
rnoriuntur, ita et in Christo omnes v1vificabuntur. Hebr. IX, 27 ;

I Cor. XV,

22.
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que a Escriptura dedara que não morreram t: porem, os Padres e os Theologos, ensinam que no
fim do mundo hão-de morrer, apoiados n'este lagar do Apocalypse': ccE darei as duas minhas testemunhas e prophetisarão ... depois que tiverem
acabado de dar o seu testemunho, uma féra que
sobe do abysmo, fará contra elles guerra e venccl-os-ha e matal-os-ha)). Deve com tudo notar-se
que este logar é muito obscuro e alguns entcn~
dem-no do tempo das perseguições; é porisso difficil deduzir d'elle alguma coisa com certeza.
(D) Por outro lado, a duvida nasce d'estas palavras de Paulo : ((Aquellcs que morreram cm
Christo, serão os primeiros a resurgir: depois nós
que vivemos, que fomos abandonados, seremos
juntamente arrebatados com elles pelos ares nas
nuvens ao encontro de Christo» :i ; alguns Padres
principalmente gregos, não hesitaram em inferi;
d'estas palavras, que aquclles que ainda viverem
no tempo do segundo advento do Senhor, não
hão-de morrer; e confirmam isto pelo texto grego I Cor. r 5, 5 r, onde se lê: •Nem todos morreremos, mas todos seremos mudados». Comtudo a
maior parte dos theologos seguem, que clles p;oprios hão-de morrer, e logo resuscitarão ; a coisa
é incerta.
1 Gen. V, 24, 4 Reg. li, 11 ; Hebr. XI,;.
. ~ Et J_abv ~1.u:;bu; t.;;tibu ; _m.cis, .:t µrvphctabunt .. . EL üliu
fimermt tesumon1um suum, bcst1a quac asccndit de abysso faciet .
adversus eos bcllum, et vincct illos. Cl occidet eos. Apoc. XI 3_
7
De Henoch et. Eliae praesenti st_atú e~ futurâ mission_e Jegi' pos~
sunt Suarer, 1!1 3 ~- S. T~om. d1sp. 5:i, sect. 1_; Pereira, 1. Ili in
G~n., quaest. :> ; Rtbera,_m cap. XI _Apocalyps1s: Sanctius , in lib.
lV Reg., ap. l1'11gne, S;npt. Curs. XI, 44-58.
. .l . M.ortui _qui .in Christo ~unt, resurgent primi: deinde nos
qui v1vm1us. qu1 relmqu1mur, s1mul rap1emur cum illis in nubibus
obviam Christo in nera. I Thessal. IV, 16; cfr. /1 Tim. IV 1. Vide P . A. De/tlttre, Rc\'ue Catholique maio et junio 1881 · i·orluy
ob. cit. vol. II, p. 332 e seg.
'
,.
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5. (C) O tempo da morte é absolutamente incerto, ((de modo que, não podendo prevêl-a, diz
S. Gregorio (homil. XIII do Evang.) para ella estejamos sempre preparados»; e por este modo, os
homens se refreiam do desejo de peccar e da impcni tencia: (( Vigiae porque não sabeis o dia nem
a hora» •. Pois a morte põe termo ao estado de
viador, e depois da morte não ha logar de penitencia nem de merito, como já se disse quando
foliámos da Graça (n. 186) e melhor se averiguará quando foliarmos da eternidade, das penas do
inferno. Por conseguinte, toda a vida do homem
christão, deve ser uma preparação para a morte.
6. 2 . 0 Do }1ti{o particular.

(A) A alma, logo immediatamente depois da morte, comparecerá 110 jui{O, no qual se determina a
sua sorte futura.
E' certo, contra alguns herejes, como Taciano
e Vígifancio e alguns modernos, como Luthero e
Calvino, que ensinaram que a sorte das almas permanece incerta, até ao dia do juizo final. Porquanto
(8) a Escriptura querendo advertir os justos,
para se não escandalisarcm, vendo a felicidade dos
impios, falia-lhes assim: «No dia dos bens, não te
esqueças dos males, e no dia dos males, não te esqueças dos bens ; porque é facil a Deus, retribuir
no dia da morte, a cada um segundo os seus caminhos»'; e, na verdade, «é facih> não exprime
uma simples possibilidade, mas antes ofacto, que
1

Vigilate, quia nescitis diem, neque horam. Matt. XXV,

13 ; cf. Luc.

XII, 40.

2 ln Jie honorum, ne immemor sis malorum, et in die malorum ne immemor sis honorum : quoniamfacile est coram Deo.
in die obitus retribucre unicuique secundum vias suas. Eccli, XI.

iriB.
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não soffre nenhuma difficuldade, como pode colligir-se da interpretação comrnum dos.Padres. Confirma-se pela para bula do 7·ico avarento : «E succedeu morrer o mendigo e o ser )evado pelos anjos ao seio de Abrahão ; morreu tambern o rico e
foi sepultado no inferno>>• . .Mas o mendigo não poude ser remunerado e o rico não poude ser punido,
sem primeiro se ter effectuado o juizo. Podem accrescentar-se as palavras de S. Paulo: cc Está determinado que os homens morrem urna só vez e
depois da morte virá o juizo• ! ; porquanto, posto
que alguns entendam estas palavras do juízo final,
mais comrnummente são tornadas a respeito do
juízo particular que vem depois da morte.
lb) Accresce tambem a auctoridade não só dos
Padres, mas. tambcrn dos Co11cifios que declaram
implicitamente a coisa, definindo que logo depois
da morte, as almas, segundo o seu estado, entram
no purgatorio, no inferno ou no ceu: assim falla
especialmente o F/ore11ti110 (Denz.ing. 588); porem, isto não pode fazer-se sem o juizo previo.
(C) S. Thomaz.. dá urna optirna razão d'isto :
«Qualquer homem é uma certa pessoa singular e
é parte de todo o genero humano : é porisso que
lhe é devido um duplo juízo, um singular que a
seu respeito se realisará depois da morte, quando
receberá segundo obrou com o seu corpo ... e deve haver um outro juizo a respeito d'elle corno
parte do gcncro humano ;; ~. (Supl. q. 88, a. I. ad I).
. ~

geh~

".actum est ut moreretur mcndicus, et portarctur ab An-

•i:i smum Abrahae : mortuus est autem et dives, et sepultus

est m mferno. Luc. X Vf, 22.
2
Statutum est hominibus s.emel mori, post hoc autem judicium. Hebr., IX, 27.
~ Quilib~t homo est singularis quaedam persona, et est pa·
rs touu~ gen<:ns humani : unde et duplei: ei judicium dcbetur,
unum Sml{ulare, quod de eo fiet post mortem, quando recipiet
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7· (B) Em t?do o juízo é perrnittido distinguir
tres coisas : ·ª discussão da causa, a declaração da
sent~nça e a sua execução. E, na verdade, no juizo
part1cul~r não haverá discussão nenhuma propriamente dieta, porque o juiz conhece perfeitamente
todas as .º?ssas acçõ~s e cogitações intimas: e por
~ant~, o JUIZO se realisará por meio da illustração
mtenor e. da lo~ução intellectual, pela qual a alma ·
percebera perfeitamente que recebe a retribuição
conforme os seus meritos ou demeritos '· Porem
~ sentença é logo proferida por Deus no mesm~
instante da morte e no proprio logar onde o homem morre, segundo a opinião commum não por
Christo ~or:icm, posto que o que é julgado entenda veros1m1lmcntc que é julgado por sua auctoridade. Pronunciada a sentença é logo executada e
a alma entra no inferno, no purgatorio ou no c;u.
APtlgo 1. Do lnfePno

.8. Inferno. (em grego «a,,~, em hebraico scheol)
designa propriamente duas coisas: o estado dos condemnados, e o lagar onde estão· no primeiro sentido, é o estado dos que, morr~ndo em peccado
mor~al, s~rão eternamente punidos; no segundo
sentido, e o togar onde os condernnados permanecem para padecer penas eternas. Pois ensinam comm ':1mmente os theologos, que o inferno é um Jogar,
pois as creaturas todas devem estar n'algum togar
juxta ea quae in corporc gessit .... aliud judicium debet esse de
eo, secun~um quoJ cst pars totius genens humani .
• 1 Commemonit.Ltr al~quando liber scriptus in quo totum
contmetur ; quo lihro 10tell1gi tlcbet l_u x divina rcqua fit ut cuique
oper~ s1:1a v~I ho'.1ª · vel ~ala cunc:ta m memorlam revocentur et
menti~ intuttu m11::i c~lcmat e c~rnantur, ut accuset et exci:set
consc1entta consc:1enuam, atque ltà s1mul omnes e singuli judicentur>•. (S . Augustmus, de Civit. Dei, 1. XX, e. 4).

determinado. Porem, menos propriamente, «inferno» designa nos auctores sagrados e ecclesiastic.:os,
. o purgatotodo o togar' inferior ao ceu, e ponsso
rio, o lymbo dos infantes e o lymbo d?s Padres
(S. Th. 3 dist. 22 q. 2. a. 1): porem, aqui tomamos
esta palavra no sentido proprio.

I. Da existencia e eternidade da.a penas
do inferno t
9. Erros.
·
(A) Negaram a eternidade das penas do in.ferno primeiramente os Originistas, os quaes ensinara~ que os homens, ainda mesmo depois da morte conservam o livre arbítrio e podem fazer peni~encia, de maneira que, depois de longos tempos,
todos os reprobos, quer anjos, quer homens, devem afinal, entrar no ceu: advogaram, portanto,
a re~tauração final de todos. No tempo de S. Agostinho, abraçaram os erros de Origines, alguns que
foram chamados misericordiosos.
(8) Entre os Protestantes, os Soc~nia.nos affirmaram que os impios hão-de ser amqml~dos,. o.u
logo depois da morte, ou ao menos depois do Jlllzo final ; os Universalistas que reconhecem por
chefe a J. Kelly e J. Murray (sec. XVIII) seguem,
como os Originistas, que os rcprobos se podem
arrepender na outra vida, e depois de varias provas, hãu-1.lt: ~onseguir a v1.d a eterna ~ . Q uas1. a mes1 S. Thom. Supp. q. 99; Petavius, ob. cit_. 1. 111, e. 6-8;
Pattufi, ob. cit. !. Ili, e. 1 e seg. ; Perrone, ob. c1t . n. 726 e ~eg.;
Maffella, ob. cit . n. 1253 e seg.; Hettinger, Apolog. du Chrast ..
vol. V, e. 15; Puuy, ob. cit. p. 38 e seg . ; Oxeriham, Eschatol
e. 3-6.
.
.
.
2 Credimus unum esse Deum, CUJUS natura. cantas e~t, quique se manifestavit in Christo, per Spiritum grauae, ac u_lumo to·
tum ienus humanum in sanctitate ac felicitate restaurebllu . (Pro-
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ma coi~a ensinam os Unitados, i qi.ie consideram
das ~en~s como injuriosa á sabedoria~ á JUSttça? á m1~cncordia, assim como á redempça? de Chnsto. Fmalmente, muitos Congregacionaltstas ', e .em geral os Protestantes chamados liheraes, e. ate mesmo alguns Anglicanos 3, duvidam
da eternidade dns penas, e seguem que depois da
m?rte, se dá urna nova prova a todos aquelles que
nao conheceram sufficientemente a Christo ou
tambem se. acharam em circumstancias afflictivas
em que sena rriuito difficil o salvarem-se '· Nã~
poucos, accrescentam que aquelles que não quizeram, n esta nov~ prova, fazer penitencia e converter-se para Chn~to, s;-rão por ultimo aniquilados'·
(C) Os . Raczo11a/istas clamam unanimemente
i~e ª. etcrmda~e ~as p~nas repugna á sabedória,
1u:uça e á misencordta de Deus e porisso deve
rege1tar-se 6. O~ Spiritas d'hoje affi~marn que 'todas
as a~mas dcro1s de varias transmigrações e success1vas expiações, hão-de conseguir a eterna bemaventurança.
·
re 10 • Tlrese : Os defl'/onlos e os Jromens qut1 mor•

ª. eter~tda.de

..m '111 Hfado ~' peccado, são punido$ com pt1ntn
flt'1rnas.

{~!:;~~1 -~{t;~ith
\'Cr

i8o 3, art. II, apud H. Lyon, A study of the se-

1
Clarke, Man · of. unit belief p 6z
·
.
.
·
2 Cf P
Rcvic\..,:.
rogressrve Orthodoxy by the editors of the Ando·

Futur~ :C~rlb~:;{o~'.crnal llope ; :\1ercy and judgment ; cf. Row,
H
Expóem·s~ brevemente os erros da vida· futura em

to~

l[c~n~ ob ·

~lt. 39, et fusius apud Alger, A criticai hisMJ,.tineai u~re lr1 ; S~1e~d, The doctrine of eternal punisnment
s A;si ea ~ o auc º~ª.Y m ~elision, PP. 546-57 3, etc.
'
III, i 33 e se.~~· ~E. W/111,e, L:1fe m Christ; Rothe, Dogmatik,
expõe e ref~t;1 .~a!r~~~~ei,~ Acr1. ºe tre P5aul, p. 343-44 ; cujas theo6 e .
~
. . p. 94 e seg.
e
. UJ~S e~~os cxro.e P.
Bonniot, Le Probleme du Ma 1 1
, . 1 'cir . .monsahre, Careme 1889, P· 293 e seg.
. ' •

vn

E de fé, segundo o symbolo Athanasiano: 11 Os
que fizeram o bem, irão para a vida eterna; e os
que fizeram males, irão para o fogo eterno».
1 1. 1.º

Escríptura .

(A) No V. Testamento só se encontram

pou~

cos testemunhos da eternidade das penas ; é celebre o vaticínio de [saias t : «E sahirão e verão os
cadaveres dos homens que prevaricaram contra
mim : porem, o seu verme não morrerá e o seu
fogo não se cxlinguirú e servirão de cspcctaculo a
toda a carne, até se fartar de vêr semelhante coi·san (cm hebraico servirão de abominação a toda a
carne). l\'1uitos interpretes não só catholicos mas
tambcm protestantes, entendem as ditas palavras
dircctamente da sorte eterna dos impios ; pois vêse do contexto, que aqui se tracta do juízo final ( 1 519) e do exito dcsegual dos justos e dos irnpios.
Porem, os poucos interpre•.es que directarnente entendem estas palavras da destruição de Jerusalem
pelos Romanos, applicaram-nas aos supplicios dos
condcmnodos por uma certa semelhança, sendo
certo que Christo usou d'e\las para descrever os
tormentos dos condcmnados :i. Mas al\i se affirma
claramente que os tormentos dos maus, não hão-de
ter fim: ((o seu verme não morrerá» etc. Confirma-se por Daniel, o qual descrevendo os tempos
novíssimos e o:juizo, diz: ((Muitos dos que dor1 Et ct;redientur, ct videbunc cadavera virorum qui praevaricati sun(in me; verm1s corum non moriemr, et ignis eorum
non exstinguctur, ct erunt usque ad satietatcm omni carni. Jsa.
LXVI, z4. -Cita -se muitas vezes um outro texto de Isa ias (XXXIll,
141 : «Quis poterit habirnre de vobis curo igne devorante ? Quis
habitavit ex vobis cum ardoribus sempitcrnis ?»; mas do contexto é evidente que aqui se tracca das penas, com que seriam castigados os As~yrios, e s•" em senti.do acCOf!lmodaucio, podem entender-se do inferno. O mesmo diz de muitos textos de que se
servem os prégadores .
2 Narc. IX, 45.

1e
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mem no pó da terra, despertarão, uns para a vida et~rna, outros para o opprobrio que terão sempre diante dos olhos» 1, em hebraico para-o despre7:o eterno ; porem, desanimado o contexto,
aqui tracta ..se da eterna retribuição.
12_ • (8) Do N. Testamento podem apresentarsc muitos textos que se dividem em tres classes :
. (1) Primeiro que tudo, as penas do inferno, se
dizem_ clara e explicitamente eternas: aOs quaes
~agarao a pena eterna da perdição ante a face do
2
Scnhorn ; «para os quaes está reservada uma tempest~d~ de tr~vas para toda a eternidade• 3 ; «apartac-vos malditos para o fogo eternoque está preparado para o dcmonio e para os seus anjos» '.
.Estas ultimas palavras recebem uma força especial do con~c~to. Porquanto, alli graphicamente
se descreve o JUIZO finaJ, a magestade do juiz: «porem, quando vier o Filho do homem na sua mages5
tade » (3 1); a multão dos que devem ser julgados : <1 e congrcgar-sf!-hão na sua presença todas
6
as gcntcsn (32); a separação dos bons dos maus:
•e scparal-os-?a uns dos outros• ... 7 ; a dupla sentença pronunciada cm favor dos bons e contra os
maus: «vinde, bernditos .. : Apartae-v.ns maldictos. · · » R (34-35); finalmente, a execuçã~ da sen1

.. . _.'1ulti de his qui dormiunt in terrae pulvere evigilabunt
a111 rnXv rtam aeternam, ct alii in opprobrium ut vid~ant semper~
D .111. 11( .. .
2
Tt
iui poenas dahunt in int.:ritu aeternas a facie Domini.
li ~ .ressai. 1, 9.
3
Quibus procclla tenebrarum sen;ata est in aeternum.
Jud., 13.
1
DisceJit~ i:ialedicti in ignem aeternum qui paratus est
. b
1
dta º~ºe~
angehs crus. J.~,1tt.-.•. XXV, 4 1.
'
, e.: um autem venern F1hus homi,tis in majestate suà.
Et congresahuntur ante eum omnes gentes ..
Et s~parab1t eos ab invicem.
Venne 1 benedicti ... Discedite ma1~4ictis ...

591

tença: «E estes irão para o suplicio eterno, porem,
os justos, para a vida eterna» t.
Na verdade, de todos estes textos se collige que
aqui se tractá d'uma sentença verdadeiramente final, pronunciada pelo Juiz Supremo, da qual por
isso não se dá appellação e na qual se estabelece
a sorte dos bons ou dos maus, não por um tempo
breve, ou por longo espaço de tempo, mas para
sempre.
Nem pode dizer-se que a palavra aeternum (em
grego ett••"'º~) se emprega muitas vezes no sentido
lato como duração longa, mas não perpetua; porquanto, o sentido obvio e proprio que exprime duração sem fim, deve entender-se todas as vezes
que nem no texto nem no contexto se vê vestígio
de limitação.
Alem d'isto, no Novo Testamento, esta palavra
que se repete pelo menos setenta vezes, sempre,
afóra somente dois casos duvidosos, designa a propria eternidade t ; porisso, o protestante Schleuss• Et ibunt hi in supplicium actcrnum, justi autem in vitam
aeternam.
2 Meae de poenis aeternis orationi not<Jm in modum nppcndicis de voeis ett<n><T'l usu apuJ classicos ~rnecos adje.:i, quam Rev.
J. Riddel, cujus amicitia fruor, vir omnium tum Oxonii degentium
hcllcnistarum peritissimus exaravit. Ex qua cruitur vocem iliam
ad .wtrrnit,1tL'111 si1r11ificcmdm11 sensu stricto adhiberi, id est sinc
fine cxistentiam qualis concipi potest, cum tcmpus. non erit a~
plius (Apocal. X, 16). ln Novo Testamento septuagmta et una v1cibus vox isrn lc1-dtur; quaJraginta quatuor vi.:ibus de vita aeterna praedicatur (Matt. XIX, 16 1 2q; XXV. 46; Marc . X, 17, 3o;
' X""I
~· vv
' " ..1'"
;~;"tt' •rt
' hnc •·r'ci
L Uf....· X, ,.:..,,
"'11) 1''
, _. , J u~
11 ., .:••:.:;i:••
...........
· hn~
. . ~ .. , JJI > 1 ~ ) Ih
· 1
26; IV, 14, 33; V, 24, 39 etc . ; Act. XIII, 4ti, 4X; Rom. JI, 7; V, 21;
VI, 22, 23; Gafot. VI, 8; l Tim., 1, 16; VI, 12, I<}i Tit. 1, 2; Ili, 7 );
tribus vicibus de Deo, de e jus spiritu et gloria p"raedicatur (Rom.
XVI, 2ti; Hebr. IX , 14; I Tim . VI, 16); de regno Christi, de Re·
dcmptionc, de Sanguinc Tcstamenti II Petr. 1, 11 ; Hebr. IX, 12;
Xrn, 20); de Evangclio, de salutc aeterna, de nostro in coelis habitaculo (Apoc. XIV, 16; Hebr. V,9; Luc. XVf, 9); de gloria nobis
in coclo para ta, trihus vicibus ( li Cor. ff, 171 18; II Tim . li, 16;
J Petr. V, l'o), Je nostra haercditate, de electorum gaudio, de
nostra vitae aeternac par1idpati9ne (Hcbr. JX 1 15 i II The~s . H,
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11er 1 di_z que tx1uvtov no N. Testamento significa «tudo aqull!o que não tem fim, e principalmente signifi~a aq~11lo que ha de succeder, depois do decurso
d est~ vida .e do mundon 2 ; em segundo logar Brelschnezder diz s: (!que nas ac:t>V!O\I formulas Z-:7': ~11-e, Hüp
o sempiterno não deve acabar nunca não
duvida nenhuma, pois os Judeus tambem tidham
fe no_s prcmios assim como nas penas sempiternas
depois da rcsurrciçãon.
Mas, alem d'isto, se se examinar o contexto, não
P.odc rcslar duvida nenhuma quanto ao texto de
5 · Mathcus; porquanto, depois das palavras citadas, accrcscenta-se: «Irão estes para o supplicio
e/emo, e os justos para a vida eternan ' (46). D'onde ar~umcntamos assim : os tormentos dos reprobos ~1zcm-sc alli eternos, no mesmo sentido que os
prem1os dos justos; pois exige-o assim o parallelism~; mas, segundo todos, os premios dos justos
hao-de _durar sem fim; logo.
~~~' adverte judiciosamente S. Agostinho 5 :
cim • • •

~~

1ti; 'Phifem~ 15); tlc i~ne acterno tribus vicibus (Matt. XVII[, 8;
XX\:', 41; S. J!'d . , 7); de poenis de judicio, de consummatione
finah quatuor VIClbus {Mallh . xxv 46. Marc. m 2fl" li Thess.
1, 9; Hebr . VI, 2) . Maec itaque vox'nua'iquam in N~vÕTestamen

l?

nis

p.

fut 11rum tcmpus <lesignat, nisi Je vita aeterna, \'el poenis aetera ~·atur .. (P11sey, oh . cit. p. 38-39.) Cfr. Oxenham, ob . cit.
1

316 •

L cx1con
.
. N . T est. rn
· h . voe.
i
m
.
. Omne lJUod est finis expers, maxime id quod est post
huius \'llae mundique decursum eventurum.
3
•
ln formuli, H:mpicernum nunquam tiniendum indicare,
dub1o car.e t, quurn prncmia aeque ac poenae post resurrectio·
nem sempitcrnac quoque haberentur a Jud<>eis . Lexic. Mao.
1
lbunt hi in supplicium aeternum justi autem in vítam aeternam .
.• . ~ . _C.hristus !n uno eodemque loco, in unâ eâdemque sententla dt1.:1t, 1b1111t 1st1 etc . , s1 utrumque aeternum, profecto aut utrum~ue c_u1_n tine d1u1urr:ium, aut utrumque sine fine perpetuum debet
1~tel11g1, p:1r pa~1 emm relat~ sunt. Hinc supplicmm aetemum, i_n
\lta aetcri:ia · D1c~r~ autcm m hoc uno eodemque \"Íta aetema stnc fine er.1_t,.supplrc1um aeternum finem habebit multum absurdum
est. De Cl\'lt. Dei, XXI, 23.
'

«Christo diz, n'um e mesmo logar, n'uma e na mesma sentença: estes irão etc., se uma e outra coisa
é eterna, deve na verdade entender-se ou uma e
outra diuturna com fim, ou uma e outra perpetua
sem fim· nois estão referidas par a par: d'um lado,
' t
•
o supplicio eterno, do outro, a vida _eterna; porem?
dizer n'cste um e mesmo texto a vida eterna sera
sem f1m 1 o supplicio eterno terá fim, é coi~a muito
absurda.
Pode Jinalmcntc notar-se que as ditas palavras
devem ser pruforidas solcmncmente pelo juiz, sentado no tribunal: e na verdade o juiz posto cm taes
circunstancias, folia no sentido proprio e stricto, a
não querer enganar ; logo .
1 :~. (t) Isto mesmo se prova pelos textos, onde
se affirma que as penas do inferno, não hão-de ter
fim nenhum: «Se a tua mão te cscandalisar,_ cortaa; pois é para ti melhor entrar maneta na vida, do
que ir para o inferno com duas m~os 1 ond_c o sc~u
verme não morre e o seu fogo nao se extmgue ·;
1 ~i scandalizavcrit te manus tua, abs.:ide iliam; bonui:n c.: .s t
tihi dcbilcm introirc in \"Í~am, quam duas manus habentem ire 1n
~chennam. - Gelwmi.1designa11m,,·alle 1unto de Jc~usalern, n?, qual,
pí desde o tempo de Jos1as (IV Ref[ . XXlll, 10>, se que1ma\,1m os
.:;idavercs e outros ohjc:l·tos; st:ndo ponsso um Jogar ho rrendo,_ o
seu nome pas>'OU ;1 designar o lof.iar onde os condemnados .s ao
atormc.:ntados 1< :f. ( ).\ ·c11h . nf•. c1t . , 1'5 e seg.) Nem serve o d1~er
..:om Ferrar (Eternal l lopc, p. 81 ), que no tempo de ~hnsto, os fL~
deus nada ma is cntend<.:ram pela palavra t:elw111!a scnao um suppl1 cio !"?~:li ~ "~~ !"!~<:no..; rr()lnnHadn ~ ffl;\S n:lo SCillpttcrno"! ..:orno P'?dc
, 0 JJigir -sc do,; \arios livros escriptos antes do advento do Messws.
t.ludith . XVI. 17; J,i(J . F11ocl1, e . \ /l' /~sd_r . apud 'Puscy, .o h .
..:it . p . ' •)),assim ..:omn Jo que pol!co depois disseram ?S Rabb1.nos
1. ..: . p. í 1 e se~._) Ma~ a1.nda mes~o que os Judeus tiveram errado a e~te respetto, Christo podia cmeregar a palavra
gehenna, para dc~i~m1r o logar d"aquelles que ~ao con~emnados
aos eternos ;.upphc1os, com ta nt.o que manifestasse c.lar.. mentc .l
sua ment e, ..:omo realmente ma111fos tou nos. lo~arcs citados . .
i
1;hi vc:rmis eorum 1w11 montur, et 1g111s non cxstmg111tur
,\t,1rc . 1X, 4·i e sei-\.; M.rtt. XVlll, 38.
Theologia Dogmatka-Vol. 7
38

(Piw:r:
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esta comminação repete-se pór trcs vezes com a
maxima emphase •> t.
Do mesmo rr.odo, S. Paulo diz muitas vezes
dos iniquos: «Pois não sabeis vós que os iníquos
não possuirão o reino dos ceus? . .. os que taes coisas fazem, não conseguirão o reino de Deusa'· E,
na verdade, se o remorso da consciencia ou o fogo
nunca cessará de atormentar os reprobos, se elles
nunca conseguirão o reino de Deus, é evidentemente nccessario que os seus tormentos sejam eternos.
E nem as palavras de S. l~farcos podem entendar-sc d'uma simples aniquilação, como pode ver
quem as ler attcn·.amentc; pois tracta-se de penas
positivas (do remorso de consciencia e da pena. do
fogo) que suppócm íl existencia continuada dos condemnados 3 •
Debalde se objccta que a palavra grega c:lo~eno~
não significa "incxtingüivcl» ; mas somente ''que
de facto não se extingue•~; o sentido é o mesmo,
pois se o fogo realmente não se extingue, de facto
não cessarão os tormentos dos reprobos.
1 4. (C) Tambem se prova dos Jogares onde se
diz immutavel o estado, tantodos justos como dos
condemnados, c;c maneira que não ha Jogar nenhum
para a penitencia. E assim, o Ecclesiastes, exhortando os homens a obrar bem na vida presente, diz esQuac commina tio ter rcp~titur cum maximà emphasi.
An nescitis quiu iniqui reg1111m Dei non possidcb1mt '! ...
q_ui tal ia agunt regnum Dei non ..:onscquentur . 1 Cor. VJ, 9-1 o;
Ga/at . V, 21.
J Isto podc..:onlirmar·~C co m os textosonJe se declara que
1

i

os

~onJcnut.h.tu~

!'l;.u

üiu111a:uh.1Jv;, Jja e:

uoií.c::, i::,lt.. . ~ '

!St:111 inter-

mitencia : «Et diaholus qui scJuc ehat eo s, mi ssus cs t in scagnum
ignis et sulphuri s, uhi ct be stia et pseudo-propheta cruciabantur
die ac noctc in saecula s~eculorwn• (Apoc . XX, q-10). E que esta
fôra a sorte dos que for;i m seduzidos pelo pccça-Jo, pode collitiirse do .4poc. XX, 1.'- ; XXI, 8.
t Qui J~ fa-:to no.1 cx.stinguit1.lr .
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tas palavras 1 : cc Se o pau cahir para o nascente ou
para o norte, onde cahir,ahi ficará». Christo diz tambern : uAquelle que blasphcmar contra o Espírito
Santo, não· terá remissão in aeternum, mas será
réo d'um delicto eterno» ~.
Estas palavras entendidas, segundo o contexto,
nada mais significam serião que o homem, depois
da morte, hade permanecer no mesmo estado cm
que se achar no instante da morte; portanto, se
morrer em peccado mortal, •Íll aeternum» ficará
réo, e in aetcnmm serú punido.
O mesmo se úeJuz da parabola do rico avarento, d'ondc consta que ningucm pode passar do céu
para o inferno ou vice-versa: «E cm tudo isto, entre 116s e nús está estabelecido um grande cahos, de
modo que os que querem passar d'aqui para vós,
não o podem fazer, assim como tambem não podem passar d' ahi para aqui 1l 3 •
1 5. Por conseguinte, a eternidade das penas não
é somente ensinada n'um texto, nem depende d'esta
ou d' aquclla partícula, como falsamente gritam os advcrsarios, mas é ensinada;explicitamente e sob varias f<;>rmas
cm muitos textos, e n'outros innumeros Jogares se suppóe implicitamente mais ou menos, e porisso não ha que
dividar d'clla.
Objecta-se: na verdade, que na Escriptura se ensina a 1·estazwação .fi11al ..ie todas as coisas, por força da
qual, todos, ainda me~mo os condcmnados, a~nal , c~e
gar<i tempo cm que sc1am salvos : (( Arrependei-vos pois,
e convertei-vos, afim de vos serem perdoados os vossos
peccados; para que quando vierem os tempos do refri1
Si ccci<lcrit lif:num aJ austrum. aut ad aquilonem , in qwicumque loco cc.:i<lcrit, ihi crit. Hcc/e . X1, 3 .
i
Qui blusphemaverit i.n Spiritu.m S . i:ion habebit remissionem in aeternum, sed rcus crit aeten11 deltc111\1arc . III, 29; J.1att.
XII, :h.
1
i:-:t in his omnihus inter nos et vos cl1aos magnum firmatum est, ut hi qui volunt hinc transire ad vos, non possint, ncqu~
iode hu..: tr ansm c;irc . MIC . XVI, 2ti.
·

·'
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gerio deante do ?en~or, e enviar aquelle Jesus Çhristo,
que a vós vo~ fot pregado,, ao qual certamente e nece~
sario que o Ccu receba ate aos tempos da re~Lauraça?
de Iodas as coisas 1 .. . e quando tudo lhe· esttver su1e1to: então uinda o :i1esmo filho estará sujeito áquelle,
que sujeitou a si todas as coisas, para que Deus t.eja tudo em todos» 2 .
Confessamos inacnuamente que estes Jogares apresentam alguma obsc7iridade, mas de maneira nenhi.:ma
provam a· doucrina dos l :niversalistas: ~orquanto, no
prtmciro logar, S. Pedro exhorta os Isr~el1t~s a fazerem
penitencia, para poderem gos~r de. refngert?, no tempo
do juizo, quando todas as c01sas tiverem sido r~stabe
lecidas no seu antigo estado, a saber, quando os justos,
separados dos peccadorcs pelo juizo, entrarem no descanço eterno, como pode colligir-se dos Jogares parallelos, v. gr. no ((~tipoc. XXI, t·5):
Porem, no seg.mdo Jogar, ensina S.:.. Paulo que todas as coisas se devem submetter ao Ftlho, porem, o
Filho ao Pae: estas palavras «para _qu~ Deus seja tudo"
cm todosn 3 examinado o contexto, s1grnficam: que De~s
deve ser reconhecido por todos como Senhor e Ret.
Ora, isto não quer· dizer o mesmo que . a salvação de
todos, porisso que tambem os condemnados est~o. submettidos a Dt:us e devem reconhecer o seu domm10.
·, (j • :i • " 'frad!"ccáo 3 •

(A) Dos Padre.:, V. gr. s. Jus/ÍJZO ': ccChristo
significou antes que o (diabo) havia de ser mettido
no fogo com o seu exercito e com os homens que
t Pocnitcmini ii;itur, ct convertem.i.ni, ut dcleantur pe_c~ata
vcstra; ut .:um vcncrinL tcmpura n;[1 i~_.;;ni ü con5pcct.u Domm1, ct
miscrit cum qui pradi..:ntus cst ,·ol>1s, _Jesum Chr1stum 1 que'!!
oportct quidcm i:oclum 5usi:ipcre usque m tempora restrtutlonts
011111ium . Acl . Ili, 20- ·2 1.
.
•
• .
2
Cun1 autcm subjccta fucrint llli omma, tunc et t~se .F1hus
subjectus erit ei qui sub1e.:1t sibi omnia, ut si Deus omma 111 om-

11ibus. l f:or . X V, úi .
3 Este argumento Jc~cnvolvc-o mais ditfosamente Petavio,
de Angcli.s, 1. 111, e. 8; P.1111ul, ob. cit. !. 3, e . 15 ; Oxenham,
ob. cít. rnp . IV;'J>11Si'J',ob . cit. 129-290..
· .
4
Quem (JiaholumJ in ignem esse ~lltendurn cum e~i:rcltu
ipsius et hominibus qui i:um sequuntur, m aeternum puniendos,
Çhrist1,1s ante si~nili.:<ivit. A rol. 11 28 .

bk
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() seguem, para a/li ser eternamente punidos»; S . Irei: •A todos aquelles a quem o Senhor disser :
Afostae-vos de mim ... estes serão sempre condemnados»; e aquclles a quem disser: <•Vinde bemdictos, estes sempre recebem o reino e o gosam» !_
Alem d'isto, apenas os Origcnistas negaram
a eternidade das penas, os Padres logo combateram este erro como contrario ao dogma catholico.
Ouçamos a um d'cllcs, S. Jeronymo 3 : «Afastemos
das nossas mentes o erro d'aqucllcs que dizem que
o diabo, que é o auctor dos males, ainda se pode
salvar fazendo penitencia, pois a Escriptura não
ensina tal coisa, e, por outro lado, dcstroe pela base o temor de Deus, inclinando os homens para os
vicios, e saibamos que no Evangelho os peccadorcs são mandados para o fogn eterno''·
1 7. (8) Pelo testemunho dos martyres, que respondiam aos tyrannos que os ameaçavam com horrendos tormentos, se não sacrificassem aos ídolos,
que antes preferiam soffrcr os tormentos temporaes
do que os eternos, que não temiam o fogo temporario mas o elemo; pois os apostatas <<sotfrerão a
recompensa da morte eterna e torturas inexplicaveis sem fim)) 4 ; porisso, os tormentos pareciam-lhes
uncções e rqfrigc1·ios, comparados com o fogo inexneo

tinguível s.
1

Quibuscumquc Jixerit Oominus : Disccditc a me ... isti
erunt sem/,'.e':" damnati .. (;. ~aeres. 1. IV, e. 28, n. z.
2
•
"\i emtc, heneJ1ctr, h1 sempcr perdpiunt regnum et profiC!Unt.

3

. Sed hoc _
q uia S.:_riptura non dicit, ct evcrtit penitus ti mo rem Dei Jum facilc hon11nes l11huntur ad vitia, putantes etiam diabolum, q.u1 autor n.10lor.u11? est. . . act<l_ poenitentià poss~ salvari,
de ment1bus ::ostns ab11c1amus, et sciamus peccatores m Evangelio mitti in ignem aeternimz. ln Joan . e . 3.
•t
Mortis aeterna~ merccdem, ex inexplicabiles sine termino
cruciatus npostatae pauentur.
~ Cf. Rulnart, Acta Martvrum, ed. 2• pp. 2-. 34 76 S1
15i, 1 S~i, 1Gi<, 2(,7, ~GR, 294, 295, 298 etc.; P11sey, oh. ci(., 5'5 e ~eg.'
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18. (C) Pelos Concilios Constantinopiitano II
(5 5 3), onde foi condernnado o erro de Origenes 1 ;
o Niceno II (787) onde foi confirmada a condemnação de Ori genes; o Lateranense IV ( I 2 1 5): «Todos rcsurgirão com os seus corpos para receberem,
segundo as suas obras, quer tenham sido boas quer
más : aquelles soffrerão com o diabo pena perpetua,
e estes gosarão com Christo gloria sempiternan ! ;
o Tride11ti110 (Sess. VI, can . 5) : «Se alguem disser, que o justo pecca cm qualquer obra bôa, e que
porisso merece penas eternas, seja anatheman 3 , onde a coisa não é explicitamente definida, porque
não tinha sido negada pelos Innovadorcs, mas clarnmentc se suppõe.
19. 3. º Pela ra\áO.
.
(A) A cxistcncia do inferno, isto é, dos suppl~
cios com que os impibs serão punidos na outra Vlda, ao menos por algum tempo, pode com certeza
provar-se pela ra~ão . Porquanto, a justiça de Deus
requer que os pcccados sejam punidos com penas
condignas: porquanto, Deus como jui{ supremo,
deve retribuir a L:ada um, em conformidade com
as suas obras, e como legislador e regedor da sociedade humana, deve munir as suas leis com sancção etficaz .
Mas na vida presente, o vicio não recebe retri. •

1

Si qi:is fabulosam animarum praeexistentiam, e_t, quae ex

ilia consequttur, monstruosam rescítutionem asseruertt, A. S. •
(Denp11g. n . 187.) Sobre a condemnação de Origenes "ê P11sey,
ob. ctt . J?· 129 e seg . Julgam comtudo alguns que os canones
contra O_ngenes for?m feitos pelo Sr.nodo C P. no temp_o Mena
e qu.c Ongenes so _J um modo geral tô ra condemnado no C. ConstantmopoL li. CI. Hefele, llistoire des Concites, ~ 257 e seg.
2
Omnes cum suis resurgent corporibus , . . ut recipiant secundum opera sua, sive hona fuerint, sive mala: 1lli cum diaholo
poenam perpe~ua1~1, ct isti cum Christo gloriam sen:ipiternam ·
l . S1 quis d1xer11; justum in quolibet opere oono peccare
'tque 1deo poena~ aeternas mereri, A. S .
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buiç.ão equitativa, como é sabido pela exp~r~encia;
porqu~ algumas vezes o~ justos são affl1g1~os, e
aos maus succedem as coisas prosperamente, alem
d'isso os males que acompanham o vicio, não superam muitas vezes as vantagens que resultam aos
pcccadorcs nem são maiores. que aquelles que os
bons devem tolerar, para culuvar a vtrtude, e tambcm algumas vezes os maus não só gosam dos
bens J\:sta vida, mas tambem morrem sem remorsos e sem angustia de conscicncia. _Logo, é necessario que na outra "·ida sejam punidos com suppfü:ios condignos.
.
2o. (8) A razão não pode demonstrar apod1cticame11te a eternidade das penas, mas somente pode pcrsuadil-a com maior probahilidade por argumentos:
(8) da parte de Deus.
.
Deus, sendo senhor supremo de todas as :01s~s,
não pode impunemente ser despreza~o pelo !mp10,
segundo <tquellas palavra~: «Deus nao se de1_xa ~s
carnecer ,, 1 ; mas Deus seria desprezado pelo 1mp10 1
se as penas do inferno não foram eternas; porquanto, posta de parte a ctcr~idad~ d~s penas. o pe~
cador impenitente ou sena aniqm!a_do, ou, depois
de varias provas e penas: co.nsc~um~ a .eterna bemavcnturança; mas a aniqu1la\ªº nao e pena sufficiente, sendo desejada por mrntos, nem pena propun..:iu11aJa au::. vuriu::. graus ~as culp_as; por outro
lado, a segunda hypothcse, é ainda mais repugnante;
pois se o peccador impenitente souber que afinal hade conseguir a eterna bemaventurança, n~mca tractará de fazer penitencia, mas, pelo contrario, pod~rá
zombar de Deus. Logo, resta que as penas do 111ferno sejam eternas.
---.--[);;;·~; nc.n ir: i,!etur.
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(b) Da parte do peccado.
O peccado mortal tem uma certa infinidade:
porque irroga a Deus uma offensa, ao menos objectivamente infinita, como se provou no Tract. do Verbo /!:ncarnado (n. 76). Porem, o peccado em certo modo infinito, deve ser punido tambem com
uma pena d'algum modo infinita, e não podendo
ser infinita na intensidade, deve sel-o na duração
(S. 17wm., Sup. q. 9~1- a. I . )
Confessamos, todavia, que este argumento não
é percmptorio, porque a malicia do peccado,. considerada subjcctivamente. é com certeza finita, e
na vt•rdade a pena deve ser proporcionada á malícia considerada subjectivamente.
(C) Da purtc do peccado,-.
.
A justiça exige que a pena seja de tanta duração como a culpa, mas a culpa do peccador que
morre na impcnitcncia final, permanece eternamente, porisso que, depois da morte, não se dá nenhum
logar para a penitencia, nenhuma graça de conversão; porem, isto se faz convenientemente, porque
afinal é necessario que chegue alguma vez tempo
de terminar a provação, e é absolutamente conveniente que acab~ no mesmo instante da morte, na
qual como que começa urna nova vida, toda differcnte da primeira.
(d) Da parte da sociedade.
. .
Deus, como lcgislacior supremo e prmc1pe da
sociedade, dev.e impôr ás suas leis a sancção sufficien te; porem, qualquer sancção méramente tem. poral, seria insufficiente; porque o caminho da virtude é arduo, e por outro lado, a natureza é muito
inclinada para o mal 1 de maneira que, se o homem
não temesse as penas eternas, muitissimas vezes
não poderia ser aterrado do vicio.

a se exuberantemente pela
Isto mesmo confi~md- mesmo permanecendo de
·
.. · . ,- 0 rque am a
b
expencru..:ia,
r'
'
. ha muitos que se a an.
d
nas
eternas,
as pe .
cxforçam l'ºr persuaJ1 e 0 temor
'
1xóes e se
donam as suas pa
- -rio eternas. o que sucenas nao
dir-sc que taes P _ f
m refreados pelo temor
.
- e nao ora
. b
cederia entao s ..· ;1 Isto entendeu-o mmto em o
do eterno suppl11.. . io · d d' ·e (De natura dcorum,
.
poeta Lucrccio
qll'ln
• O IS:>
l, l 08):

s..

'

.
. , esse vidercnt
_
1· uf'i i·atione valercn.
N am s1 certum hn_cm
1es
·1
tq
'
'
1Er:..:m~arum hom11 .'; .' obsístere vatum.
H.cgio111b~1s atquc. m1~~;standi nulla facultas,
est,
. morte timendum est.
Nunc rat10. nu\\a
·
:Eternas quo111;11n
l1c"nas
. . . . 111

d finalmente, mostrar que
(C) A razao po e, . -o rcpuona com os
o dogma das penas eternas, na
o
:.: t.

divinos ~ttributos :
misericordia; poris~o, pos(1) nao repugna conJ . de todos todavia a sua
to que Deus se cornpa eya 1 ordc~ da sua sabcmisericordia é reg~i~ada e~~cª áquc\les que d'ella se
doria; e nem el\a se est ·harn obstinados na sua
· e se ac
·
tornaram ·m d'.,ignos
,> a d I) ·
l
·
a
_
malicia (S. 1 '' · . e. ~i;~ricordia de Deus, nao
Por outro lad~,. a. it·1 é limitada na s.ua maobstante ser e~ =' 1 mim ' ' . outros attributos de
nifestação, assim corno os
Deus.
. .á manifestou sufficientcE na verdade, Deu~ l
. m os peccadores,
.,
. · . dia para co
mente a sua m1sencor
anto peregrinavam
dispensando- lh es. gr a ~·as· ' emqu
sobre
. ·cordia tem n'e\les logar
·
. a terra.
ua m1sen
Finalmente, a s .
· baixo do que merecem,
emquanto são pumdos ~ _
como se.guc S. Thoma{, ( . e.)
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(b) Nem com a justiça.
.
Dizem com effeito os Racionalistas, qu.e a justiça exige que haja a devida proporção entre a_pena e a culpa, e porisso, que a pena eterna não pode ser imposta por um crime momentaneo.
Responde-se, porem, que a pena é proporcionada á gravidade da culpa, mas não á sua duracão; pois judiciosamente adverte S. Thoma{ (I.
e.· a. 1): 1< O adulterio, que se commette n'um
momento, não é punido, ainda mesmo segundo as
leis humanas, com uma pena momcntanea. Porem,
a duração da pena, diz respeito á disposição do
pcccador. Algumas vezes, aquelle que pecca n'uma
cidade, por esse mesmo peccado se torna digno de·
ser totalmente rcpellido do convivo dos cidadãos,
ou pelo exílio perpetuo ou tambem pela morte ...
E assim tambcrn, segundo a justiça divina, uma
pessoa pelo peccado se torna inteiramente digna de
ser separada do convívio da cidade de Deus» 1 •
Realmente,~ pena de morte ou de exílio perpetuo, que algumas vezes é justamente infligida pelos
juízes humanos, é eterna, quanto pode sei-o: logo,
não repugna que Deus puna o peccado grave com
a pena ·eterna, pois, segundo o que fica dieta, clle
tem uma certa infinidade de malicia.
(C) Nem com a sabedoria.
Objectam os adversarias que um juiz prudente não impõe senão penas medicinaes, e que à pe-
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na de modo nenhum tem cm vista tractar da emenda do réo.
Responde-se, porem, que as penas não devem
ser somente ordenadas á emenda do réo, mas tambem para a reparação da ordem violada e para o
bem commum. 1
E com cffeito, a pena eterna, repara a ordem
violada pelos pcccadores, cmquanto que separa
eternamente de Deus os que voluntaria e pertinazmentc se atfastaram de Deus. Fomenta o bem commum cmguanto que aterra os peccadores dos vícios, e é muito util aos proprios ímpios, antes de
morrer, impcllindo-os para a penitencia; pois, quantos peccadorcs deixaram Je proseguir nos seus caminhos pcssimos, e se resolveram, a andar pelo caminho do ccu, pelo temor do inferno ! «O temor
de Deus é o principio da sabedoria »1.
2·i. Quanto <is difficuldadcs que apresentam com
rclaciío ao grnnde numero dos condemnados, não vem
a pr oposito, pois a fé nada ensina a este respeito (De
0

Deus Uno, n. r :n).
Por outro lado, cada qual é julgado por Deus se·
gundo a sua propria consciencia, e ninguen:i,, ainda mcs·
mo do pa~áo, será condcmnaJo a~s supphc1os eternos,
se scicnte e voluntariamente não tiver peccado contra a
sua consciencia e pertinazmente não perseverar no seu
peccado.
Por :1qui pode rf>"nlvt>r·"-1' a ciiffic11ldadc com que
FatTar 3 e outros instam pela desgraçada condição em
que muitos viveram e morreram: d·onde concluem que é
necessaria uma no1 a provação, ao menos para aquelles
que não conheceram a Christo, ou que foram illa~uea
dos por tantas e tamanhas tentações que lhes era d1fficilimo permanecer isemptos do peccado.
Esta difficuldadc, é maxima no systhema Jos protes1

1 Non cnim adulterium, quod in momento temporis perpetratur, momentanêa pu:nâ punitur, etiam secundurn leg_es humunas. Sed duratio prenâe respicit dispositionem peccant1s. Quandoque ~nim ille qui peccat !n. aliquâ civita.te, ex ipso pec.:ato efficitur d1gnus ut towliter ~ c1v1um consomo repella!u• vel per exsilium perpetuum, vel euam per mqrtem . .. Et ua euam secundu~
divinam justitiam :ili·.p1is ex pcccatô'Tedditur dignus penitus r. CI·
vitatis Dei consonio separa ri.

- - , Newman, G(ammar of Assent, ed. 1887, p. 3~o-3~p.
z lnitium sapientiae timor Domini. Ps. CX, 10.
J

Eternal llopc, 18861 p .
scg.

ç. XVI, p. 480 e
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tantes, que não admittem differença essencial entre p~C
cados graves e leves, nem reconhecem algum lagar mtermedio entre o ccu e o inferno; porem, dada a d~u
trina catholica, tica mllito diminuído ou desvanece-se mteiramente.
Porquanto, por um lado, só são réos ~e peccado
mortal os que sc1entemente e por sua propr1~ vontade,
transgrediram um preceito gra~ve que c~nhecrnm como
tal : por outro lado, a todos sao conced1das em tempo
opportuno, principalmente cm artigo de morte, as gracas necessarias para poderem arrepender-se dos seus
pecados, de maneira que ningue~ e condemnadc;> ás penas eternas, senão adhere pertmazmente ao peccad~
grave até ao ul.tim'.> alento da vida, e_ d' este modo livremente se atlastara de Deus, seu ulumo fim.
.
Porem, todos os outros que, ou violaram preceitos
leves ou ainda mesmo graves, que reputavam leve~, ou
qu. e t'ran.sgrc<liram, sem sutficicnt~ deliberação ou ~1be5dade, leis que por outro lar!~ obngavarr:i sub.f?!avr, nao
são réos de peccado mortal e nem por1sso 1rao soffrer
•
•
penas eternas. 1
Declaradas estas c01sas, para que será prec1s~ uma
nova provaçãtJ ? Se se dá a tod?s, tambem. ?S 1ustos
poderão peccar e perder a gloria que adqumram por
muitos trnbalhos; se somente a poucos, por~ue concedei-a antes a este do que áquelle ? Alem d'1sso, por
1 nlnfernus, vcnis et formiJabihs infernu_s nonnisi ~ravibus
seu mortalibus culpis incurritur. Quid vero nomme peccatt ~orta·
Jis veniat, omnibus inter cntholicos, com.pertum est; contmet~r
scilicct in Dei totali rcjectione, et consequenti graure, qure est am·
mre ,,ita amissionc. IJtrum hoc vel illud, in particula~i, grave. sit
peccatu~1, haud sempcr dictu ràciie t:st . : . In ho.: ~OSita c~t .d1f!i
cultas ut sciamus utrumne particulares c1rcumstant1re cogmuoms,
advertcntiac et consensns ere sint, ut actus, quo arce~ur a Deo,
ad animam in mortis spiritualis tenet>ras coi:ijic1endam v1.m habeat.
Si perpcn~lim11s per~ulta p_ec~ata 1g_norant1~ h~ud. o.mntn<? culp~
bili deben vel sub1t1s pass1oms moubus, qu1 rat10~1s tmp~rtum fI!lnuunt, vel 'attentionis dcf~ctui, impedienu. quommus ~UJUS vel 11Iius actus Prnvitatem m~tlamur, a~t nonmst coi::fuse ~JUS consec·
taria prrev1dcamus; et s1 prae ?cuhs habeantur ~· ~ord1s motus ad
Deum quos quamplures expermntur 11lorum qu1 1 hcet, r.eccatores,
Deum' retate juvenili c.ogn?verunt, i:Iico appare~ neque. 1mm<?derate loqui nequc mult1tudmem innumeram ad 1gnem tnfernt condemnar~ opus cs~e ·. (D11bli11 Review, janv. 1881, p. 133 .) Cfr.
Oxe11h . ob cit. I'· ·a e seg.
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ventura muitos, na esperança de conseguir o perdão na
outra vida, não largarão as redeas, porisso, ás suas pai·
xóes, e attendendo antes á satisfação das suas paixões
do que ao cumprimento dos seus deveres, não despresarão as leis divinas e humanas, e não c<Jusarão muitos
damnos á sociedade e ao proximo ?
Dado tambem que haja uma nova provação depois
da morte, por ventura, aqucllcs que, por muitos annos,
andaram involvidos nos prazeres, farão logo penitencia,
mudados interiormente ? E se novamente peccarcm, dever-se-lhe-ha conceder uma terceira ou quarta pruvacão? Todas estas coisas e muit~1s outras mostram, na verdade, com quanta sabedoria Deus poz fim á provação no
ponto tina! da vida presente, como já o pron1mos (da
Gmça, 180; acima, n. 6).

II. Da natureza e grau das penas do inferno •
Distingue-se no inferno uma dupla pena, a pena de dam110 e a pena do sentido: a primeira é a
privação da visão beatific1, e é infligida ao peccador por se affastar de Deus; porem a segunda con:-iste cm varia'i attlicçõcs corporaes que são infligidas ao peccador, por se voltar para as crcaturas
e para os prazeres. Fallarcmos separadamente d'uma e de outra .
:.d. 1. º Pena de dam110.
(A) A pena de damno e.! a privação da visão beatifica e de todos os bens que a acompanham. Dize-se:
(a) I'rú'ação da visão beatifica; porisso que o
homem é destinado para ver e possuir a Deus.
E na verdade, os reprobos affastando-se de Deus
pelo pecccado mortal, perderam o direito á visão
.'l'. 1'/wm. Supp. q . 07-~1ci; C. Gcnt. cc. 90, 9:i; Suarc; , de
1. Vil, e. 4 e Sl!K .; Pet,ll'ius, Jc Angclis, 1. Ili. e. 4-5; 'Pa l11;ji, Diss. llc sede inforni, Ycnct. 171i3; J1mgmm111, Jc Novissim1s, n. 27 e sei-; ; Hetti11Ker, ob. cit 1 e . XV; l°l'laHclla, n. 1274 e
1

An~elis,

~C8.;
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beatifica e permanecerão eternamente separados de
Deus, não só emquanto fim sobrenatural, mas tambem cmquanto fim natural; porque o peccado mortal é offensa de Deus ainda mesmo na ordem natural;
(b) e de todos os bens; porisso, que os reprobos,
perdendo a Deus, perdem porisso mesmo todos os
bens que se incluem na posse de Deus, v. gr. a
c..:ompanhia Jc Christo, Ja B. Virgem, dos Anjos
dos Santos, as delicias ineffaveis preparadas para
os eleitos, desde a constituicão do mundo ... etc.
(B) E' de fd que existe no' inferno a pena de dam110; porquanto, o f1orentir10, depois de definir que
as almas dos justos são logo recebidas nos ceus, e
que logo vêem daramente a Deus trino e unico, accresccnta: c<As almas d'aquelles que morrem em peccado actual mortal, ou somente com o peccado original, descem logo ao inferno para alli serem punidos com penas descguaes1> '· Estas palavras, examinado o contexto, querem dizer clarameqte que os
condemnados são privados do ceu e porisso mesmo da visão beatifica.
Tambem se prova
(8) pela lúcriptrira: porisso que no dia de juízo
Christo assim fallarü aos conderunados: « Apartaevos de mim, maldictos ":1; mas estas palavras exprimem claramente a eterna separação de Deus e a
prival,.'.áo dos bens que se correiaóonam l.:om a presença de Deus ; logo.
(b) Ra'{_. Theol. O homem que morre em peccado mortal, já está em estado de separação de
Deu~, sendo o peccado mortal o affastamento de
1 lllorui;n anima~ qui in actual mortali peccato, vel solo originali dcccdunt, mox in infer111m1 descendere, pcenis tamen dispa·
ribus ru11ie11das.
[)i.sçcditc •f me, maledicti, in ignem ~~ernum.

Deus e a conversão para as creaturas; mas depois
da morte não ha nenhum logar para a penitencia,
em vista do que fica dieta; logo, o peccador permanece eternamente separado de Deus, e com toda a
razão, visto que elle não quizera livre e pertinazmentc voltar-se para Deus.
24. (C) A acerbidadc d'aquella pena é difficil
concebei-a n'cste mundo; comtudo podem notarse estas duns coisas:
(1) A nossa alma tende necessariamente para
Deus como seu ultimo fim; o que acontece muito
principalmente depois da morte, quando se desvanecem todas as coisas temporaes que prendiam o
nosso coração, e vemos claramente que fóra de
Deus não ha nenhuma bemaventurança; comtudo, não obstante aquclla inclinação para Deus como para o ultimo fim, a alma do reprobo é repellida eternamente por DCus sem esperança alguma
de jámais o ir possuir, segundo aquellas palavras:
e< Aparta e-vos de mim, malditos ... Não vos conheçon •.

A coisa illustra-se com uma comparação: supponha-se um homem expulso da sua patria, privado de todos os hcns, separado violentamente de
todos os seus parentes e amigos, não somente por
cem ou mais nnnos, mas por toda a eternidade,
sem esperança algumas de jámais ver amigo nenhum, de não encontrar nenhuma consolação! Esta mesma pena, e muito mais acerba, terá que soffrcr eternamente o pcccador impenitente.
(b) Em segundo logar, os condernnedos serão
atormentados pela desesperação, pois comprehenderão muito bem que estão condemnados para sempre, e por sua propria culpa; bastava-lhes um unico
1
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instante para a verdadeira penitencia, e todavia
não quizeram arrepender-se; foi-lhes por muitas vezes otforecida a graça, e despresaram-na pertinamentc.
Verão tambcm a felicidade dos bemaventurados e se morderão de inveja: «Ü peccador verá,
se enraivecerá, e bramirá rangendo os dentes;. o desejo dos pcccadorcs perecerá11 . 1 Na Sabedoria 2 se
exprime graphicamentc o horrendo estado dos reprobos: "Vend1), pcrturbar-se-háo com temor horrível. .. , dizendo comsigo mesmo, fazendo penitencia,
e gemendo de suprema angustia ... Ai de nós insensatos, que nos persuadíamos que a vida dos justos era uma loucura e o seu fim sem honra .. . Logo,
errámos o caminho da verdade ... Fatigámos-nos no
caminho da iniquidade e da perdição etc.». Porisso,
diz S . Agostinho 3 : «Estar longe do reino de Deus,
estar exibdo da cidade de Deus, ·estar privado da
immensidadc da doçura de Deus, que elle reservou
para os que o temem, é uma pena tamanha que
não podemos comparai-a a nenhuma outra de que
nós tenhamos conhecimentoll. E S. Chrysosthomo
accrcsccnta 4 : " Este é o maior de todos os tormentos )) .
:t5 . ~." Da pena do sentido.
1 Pec cator videhit et irascetur; dentibus fremet et tabcscet;
dcsiderium pcccatorum pcribit . Ps. CXI,
2
Vid entes turbahuntur timore horni.>1i1 . . . , J1.:cntC> · mtra
se, prenitentiam agentes, et pra: angustià spiritus g~me~tes ... Nos
insen sati, vit;irn illornm (juswrum) a: s umaban:i~s m~amam, et fine:n illorum sine honore . . Ergo errav1mus a via ver1tat1s •. . Lassati sumus in vi:1 iniquitati.s et perditioni~ ~te . Sap. V, 1-16 .
.
J
Pcrire a rcgno lle1, ex sulare a c1v1tate D~1,c~rere t.am magn:i multi111Jinc dulccdinis Dei, qy am .abscondtt ument1bus s~,
tam grandis cst poena, ut nulla e1 possmt tormenta, quae nov1mus, comparari . Enchirid. e. 11 :t .
. .
•
1
Hic cnim est cruciatus omnium acerb1ss1mus. AJ fheod.
ep. 1. n. 12 . Esta pena de Jamno é excellentemente declarada por
J . H . Neivmm1, Callista 1 e. XIX.

'.º :.

.

.

Go9

(A) Alem da pena do damno, ha tambem no inferno a pena dos se1úidos, pela q~al são de algum
modo affligidos o corpo e os sentidos do homem;
pois dize-se !'lo Evangelho 1 : «Temei aquellc que
pode não só perder a alma, mas tambem o corpo
no infernou .
Por outro lado, o corpo é como que o instrumento da alma, e de algum modo participante das
suas boas ou má,; obras, e lambem conveniente
que seja partiLipatitc, n'algum sentido, da rcLompensa ou da pena. Alem d'isto, como diz s .. Tlzoma{ :t : "ª pcn:.l deve corresponder proporcionalmente ü culpa ... Porcm, na culpa, não só a alma se
atfasta do ultimo fim, mas tambem indevidamente
se volta para outras coisas, como s~ foram fins. Por
conseguinte, não só deve ser punido aquelle que
pecca, ficando excluído do. fim, mas tambern sentindo darnno por outras coisas».
Porem, quanto á natureza da pena dos sentidos.
a Egreja nada definiu . Se lermos a Escriptura, o
inferno é alli descripto como um carcere, em que
os reprobos são de!idos como prisioneiros, como
Jogar de tre11as onde ha o ranger dos dentes, como um tanque de fogo e enxofre, como logar de tormentos 3; d'ondc é pcrmittido inferir quanto a sorte
dos reprobos é verdadeira.mente digna de lagrim.as;
mas a questão versa prcc1samcntc sobre o sentido
t
Timete eum qui pntest et animam et corpu.~ perdere in gehcnrwm. J1att. X, 2~ .
i
P1l!na debct proportionalitcr culpa: rcspondere . . .. ln ..:ulpà autcm non solum avcrtitur _IT!en~ ab ult.1mo fine, sed euam. mdebite convertitur m aha quas1 m fines . l\on solum ergo pun1en dus est qui pcccat per hoc ~uod exdudatur a fine, scd e~1am rcr
hoc quod ex aliis rchus scnttat nocumentum. C. Gcnt. , ltv. II , e .

'~ ·

1 li Petr . li, 4-; Alclll . XXII,
Thcolosia Dogmatica-Vol. 7.•
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em que de.vem .ser inrerpretadas aquellas palavras,
:se no sentido htteral ou metaphorico.
26 . (B) Sobre algumas penas dos condemna~o~, diz muito bem S. Thomai 1 : «Comtudo, nada
impede que algumas coisas que se dizem nas Es~ripturas a respeito das penas dos condemnados, seJam tomadas esp!"ritualmente, e como que dietas por
semelhança. Assim quando se diz 2: o seu verme não
m9rrcrá; pois pode muito bem, por verme, enten~er-sc o remorso da co11scie11cia . .. Pois não e possrvcl que um verme corporeo corrôa uma substancia espiritual, nem tambem os corpos dos condemnados que serão incorruptiveis . Tambem o
p:anto e o ranger do~ dentes, nas substancias espintuaes, só metaphorzcamente podem entender-se.
Posto qu~ nos corpos dos condemnados, depois da
r~surrc1çao, nada nos embaraça de entender espiritualmente estas coisas, mas de modo que, pelo
pranto, não se cnten'da o correr das lagrimas, porque aquelles corpos não podem tomar nenhuma
resoluç_ão, mas somente a dôr do coração, a perturbaçao dos olhos e da cabeça, como costuma
succeder nos que choram>>.
27. (C) Pode principalmente apresentar-se a
1

N_ihi_I t~m7n p~ohi.bet quacdam etiam quac de damnatoru~ i:ioems 111 Scnpt_un.s. dieta eorporaliter leguntur, sprritualiter
a.cc1p1, ct velut per s1m1l11uJincm dieta : sicut <licitur: C . Gent.,
hv. IV. e . 1>0 .
1
. . · Ver.m is. eorum non morietur; potest enim per vermem in tel11g1 consc1e11t1a.e .remorsus . .. Non enim est possibíle quod corporeus verm1s sptntualei:n eorrod~t .s~bstantiam, neque etiam corpora dam.nat~rum,_ <juae .1neorrupttb1lta erunt. Flet11s etiam et stridor. 4ent111m 111 sp1ntu_ahbus substantiis non nisi rnetaphorice intelhg1 possunt; qm~mv1s m corporibus damnatorum pose resurrectlonem mhrl proh1bc_a t eorporaliter ea intelligi, ita tamen quod
per. ílctum non 1111cll.11ota~ur. l<1crymarum deductio, quia ab illis corpor.1bus nulla resolut10. l~en potest, scd solum dolor cordis eonturbauo oculoruni ct çapms, prout in ffoctibus essc so)Pt .
LXVI.

i...

. . . ., •· .. '
'sd.
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questão, se o fogo do inferno, que é considerado
corno a pena principal c!o sentido, é phisica ou real,
ou somente metaphorica.
(1) E, na verdade, a doutrina cornmurn dos Padres e Theologos é que aquelle fogo é real: ((E
certa e calholica a sentença, diz Suarei 1, que aquellc fogo que está preparado para o diabo e para os
seus anjos, para n'cJle serem atormentados, é fogo
propriamente corporco» '.!.
Pcrronc tambem tem como certa a mesma doutrina, de m~mcira que, sem temeridade, não pode
pôr-se cm duvida (n. 730).
Hurter tambem chama esta opinião commum,
da qual é temeridade afastar-se. Porisso, quando
o sacerdote Mantuense perguntava de que modo
devia obrar com os penitentes que se persuadem
que o fogo do inferno, não é real mas incorporeo,
a S. Penitenciaria, em 3o de Abril de 1890, respondeu, que taes penitententes, devem ser diligentemente instruídos, e que os pertinazes não deviam ser
absolvidos. Esta decisão não é doutrinal, mas deve comtudo aceitar-se com reverencia.
Confirma-se pela Escriplura; porquanto, não
nos devemos afastar do sentido litteral, senão quando o contexto ou a razão natural assim o exigem;
mas, nos togares onde se falla do fogo do inferno,
o contexto, cm vez de ocstar ao sentido natural,
antes o exigem; achando-se ao menos n'um caso
a palavra uigms», na sentença judicial, a qual exclue absolutamente toda a mctaphora. E por outro lado, não repugna que Deus possa crcar fogo,
'

VIII, e.

Certa ct c.athnlic,1 sentcntia est, a'it Suare; De Angel., 1.
12,

n

<).

~ lgnem· qui par1uus est diabolo et angelis ejus, ut in
~ru.:icntur, vcrum
rroprium ignem corporeum esse .
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o qual, por urna certa virtude sobrenatural, possa
atormentar almas espirituaes.
28. (b) Comtudo, alguns Padres como S. Âmbrosio •, Theophy/ato 2 e outros que cita S. Jeronymo 3 e
S. João Damasceno 4, e de mais d'isso alguns theologos, como Catharino, julgaram que aquelle fogo é
metaphorico. Pois argumentam assim: Muitissimas
vezes a Escriptura, quando descreve a eterna bemaventurança, emprega metaphoras para melhor
podermos entender cm que consiste a sorte dos
eleitos; logo, pode dizer-se o mesmo da descripção
do inferno, prindpalmcnte tomando-se muitas vezes a palavra ignis nn Escriptura, no sentido metaphorico. Em segundo togar, todos confessam
que a palavra «vermis» deve ser tornada rnetaphoricamente n'cste versicnlo: 1c O seu verme não morre, e o fogo não se extingue» s; mas por força do
parallelismo, ignis deve entender-se do mesmo modo; logo.
Respondem, comtudo, commummente os auctores, que a Escriptura deve ser interpretada pela
tradição; e na verdade, o 11 verme é interpretado
por poucos no sentido proprio, e q fogo quasi por
todos, e por ningucm é excluido, clara e distinctamente a significação propria>i 6 • Logo, não nos é
permittido afastar-nos da opinião commum, a não
serem apresentados novos e solidas argumentos
em contrario.
'

lnLuc.,c.7,205-2o6 .
ln Marc., e. 9.
1
ln Isa. LXVI.
4 De Fide Orthod . , 1. IV, e. 27 . Cujos testemunhos refere
Petavio, ob . cit., 1. Ili, e . 5.
• Vermis eorum non moritur, et ignis non elCstinguítur .
' Vermis a paucis propric a c cipitur1 ignis Yero fere ah om·
nibus, et a nemine sit-:niflcatio propria clc1rc ct dis~rti; ex,ch,id,t\,\r.
Hurter, n . 797 .
·
·
2

2 q. O fogo do inferno diz-se real e corporeo,
em qtianto é agente material que não só existe na
mente mas realmente; porem, a respeito da sua nalure\a e do modo como a_tormenta .os conden;1nados,
nada se revela na Escnptura: «Que fogo e aquelle diz S . Agostinho•, de que modo, e em que parte' do mundo ou das coisas ha-de existir, julgo que
homem nenhum o sabe, a não ser, porventura,
aquelle a quem o divino Espírito.º mc;>str~r».
(1) E', primeiro que tudo, mmto d1ffic1l o averiguar de que modo o fogo, ~ue está preparado
para o diabo e para os seus anjos, pode atormen~
tar substancias cspiri tuacs, S. Agostinho diz que'
((ellas são atflictas de modos admiraveis mas verdadeiros)) .
s. 17wma\, no togar citado, explica assim a
coisa: a:-.Jão se deve portanto julgar que as substancias incorporens possam soffrcr da parte do fogo corporeo, que a sua natureza se corr?mpa ou
altere pelo fogo ... porquanto, as substaqc1as mcorporeas não tcem a natureza corporal, para poderem

1 Qui ignis ..:ujusmo<li, ct in quâ .mun<li ~·~I rjrum .rart.e
f~ituru s. s_it, hominem scirc :~rh1tror ~.c mincm , .~11s1 f?rt~ ~u! sp1~
r11us d1vm11s ostend1t. llc Cl\•1t . D~1 , 1.,X:X, .. . 10 . 1'. 1nJu
hita\'el que aqucllc fo;:o 1em m1:111a J10crcn1fa Jo terrcstr.e
em muitas .:oisas : porque est.c queima~ Jestroc_ e ~quelle que1~
ma mas não Jestroe, ponsso ~1z : !v/!11. 1-elix,. (O .. tav1us, n. 35) .
«llle sapicns i!"nis mem_b ra u.rlt et refica, ..:arplt et n~tnt". ~lguns
juli;arn m q•.ie um t~l tn~ n. " :1 fe_hr e qn e n:isce . ~a propr1a_ desesperação Ja alma : a~pmtus e!11m rcprob1:1s, d!v1sum .se v1dens
a summo bono, ciquc 1mmu1ab1ht~r contranum. 1gn~m mde con cipiet spiritualem, ~cu \:ermem qur mentem torqueb1t et depascetur morsihus semp1ter01su . (i\fartmet, Theol. Dogmat . t . 1111, p.
577 . 78) . Accresccnta, com tudo, o mesmo <1uctor, que alem d ~s ta
causa intima do fogo corporco, ha ou1ra no perpetuo confhcto
Jo s rc;:prubus ..:om o~ elementos, scgu~Jc:> a~uellas_ palav.ras : «Et pugnabit cum 1110 orb1s terril:rum c~ntr u _11~scnsato:~".: ( Sap . V, 21) .
i
,H1ns. 1:111:cnven1 moJ1sall\.ig1 . De Cmt . Dei, 1. XXl 1

e. w.
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ser mudadas pelas coisas coq.loreas; nem tamhem
pode dizer-se que soffrem do fogo corporeo afflicção em razão de algumas contrariedades, assim
como os corpos padecerão depois da sua resutreiçáo, porque as substancias incorporeas não teem
os ~r~ãos dos. sentidos, nem usam de potencias
sensitivas. Soflrem portanto do fogo corporeo ...
P~''. modum a~/~·gatfonis cujusdam. . . por virtude
d1vma c:is espmtos condc:mnados podem ser liga- ·
dos ao togo corporeo; e isto mesmo lhes serve de
?ff!icção. por saberem que estão ligados a coisas
mhmas para seu tormento» •. ·
. Porem, Suare{' julga provavel que o fogo materml tem uma certa qualidade espiritual, e sobrenatural, dolorosa na sua ordem, pela qual são af·
ftigidos os espiritos.
A prim~ira opinião agrada-nos mais, porque
sem necessidade não devem multiplicar-se os entes nem os milagres.
(~) Quanto aos corpos o fogo do inferno, nem
os dissolve nem os consome, apezar de os atormentar d'um modo que nos é desconhecido.
3o. .(E) Deve portanto, na praxe, fallar-se do
fogo do mfcrno d'um modo muitissimo cauteloso
e de"'.em_ evitar-.se .com todo o cuidado, aquella~
descri~5ocs _!iornve1s que os prégadores empregam
1 N~n igitur sic ;iestimandum est quod substantiae incor ·
poreae nb •.sne corporeo pati possint, quod earum natura: corrum ·
patur per 1gnem, vel alteretur, ... substantiae enim incorpore11 e
non habent nntura~ corporal7~, !Jt possint ~ rebus corporeis im mutan ·.. ·. Ncquc et~am po~es~ d1c1 quod patiantur ab igne corporeo atfüc~1onem ratt.one ahcu)l.~S contrari~tatis, sicut corpora post
resurrectmnem pattentur, qum substant1ae incorporeae organa
~e,nsuum n?n habent, neque potentiis sensitivis utuntur . Patiuntur
1~1tur,_ a~ y~i:!e cor~orco .. . per ~~du.m alligationis cujusdam ...
v1rtmé .dl\ ma sp 1:1tus damnandt 1gm corporeo alligari possunt ·
e.t hoc tpsum est ets m atfüct1onem quod sciunt se rehus infimis al2
hgatos m poena.
,
~ De Angelis,J. VIII, e. 14, n. +7-48 .

nEtis aiiMuNEünoii

úmitissimas ve:zes, as quacs, ao passo que aterram
alguns fieis piedosos, dão occasião a que outros
comecem a duvidar da existencia do inferno, ou
considerem a Deus como um tyranno cruel.
Mas, por outro lado, seria Imprudente e temerario o declarar do alto do pulpito, que não ha no
inferno nenhum fogo physico; porque nas mentes
de muitos fieis, a ideia do fogo do inferno, está tão
intimamente ligada com a ideia do fogo, que a negação do fogo physico~ pareceria fazer dcsapparcc:cr o proprio inferno.
E', portanto, melhor, na prégaçáo, empregar
as proprias palavras de Christo, como se referem
no Evangelho, sem exaggeração alguma, sem que
se expcnde ex professo qual é natureza do fogo do
inferno ou de que modo ella atormenta os condemnados.
31. 3.º Do grau das penas.
(A) Da desegualdade.
As penas dos condemnados são, na verdade,
eguaes em razão da duração, porisso que são eternas, mas são muito differentcs em razão da acerbidade.
Prova-se:
(1) Escript .: u De s retribuirá a cada um segundo as suas obras»•; e porém os poderosos soffrerão tormentos cspnntosos• ~; ccTanto mais se elevou em gloria e viveu em delicias, quanto será
maior o tormento e a dt>r" :1.
(l) Pela ra,ão.
A pena deve ser propon.:iona<la á culpa ; mas
'

6.

Dt·us rcJdet unicuique secundum opera ejus . Rom. li,

Pot !:!lltes aute1:n pot.enter tonnen.ta ..ra.tientu r. Sap. VI, '7 ·
()uant11111 Jllortficav1t se et 111 del1c11s tu11, tantuni date illi
torn~ f'r. 1mn t: t h 1.- 111111 . .4poc . XVIII, 7; dr . ,\tlall . X, t S.
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as culpas são deseguaes, quer no numero quer na
gravidade; logo, as penas do inferno devem ser
deseguaes.
.
32. (8) Da mitigação.
(1) Ha theologos que não admittem absolutamente nenhuma mitigação nas penas do inferno; e
exforçam-se por provai-o pela parabola do rico
avarento, pela qual se vê que se negara uma gottasinha de agua ao rico que estava atormentado no
inferno.
(D) Admit te-se todavia 1 mais provavelmente, uma
certa mitigação da pena accidental, por dois motivos: já porque a pena devida aos peccados veniaes
terminára depois de algum tempo; já porque a pena temporal devida aos peccados mortaes já perdoados, tambem findará; pois parece que a propria justiça assim o requer. Porisso, diz S. Thomaz. t: «Não
é inconveniente que quanto a alguma coisa accidental, a pena do inferno se diminua até ao dia de juízo.
(C) Foi alem d'isso adrnittida por alguns Padres
e Theologos, não por justiça mas por misericordia
divina, uma mitigação momentanea ou successiva, pela qual a sorte dos condemnados, não obstante ser sempre profundamente deploravel, tendo de
1icar para sempre separados de Deus, pode comtudo tornar-se mais toleravel.
Esta opinião encontra-se no hymno de Prude11cio ',que antigamente se cantava em muitas Egre-

jas no tempo paschal, e é permittida por S. Agostinho •; é insinuada por S. Ch1ysoslomo ! ; é expressamente ensinada por S. João Damasceno (dos que,
dormiram na fé) e foi proposta no Cone. Flor.
por Marco Ephesino em nome dos Gregos, e não foi
condemnada 3:
Portanto, uma tal opinião não é heretica mas não
tem fundamento nenhum na Escriptura; a opinião
contraria é mais commum •1 e apoia-se na praxe da
Egreja a qual nunca costumou orar pelos condemnados, e ao sentimento commum dos fieis; porisso, parece que deve ser abraçada na pratica.
33. Quanto ao Jogar do inferno, nada podemos saber com certeza~ pois tanto a Escriptura
como. a tradição guardam silencio a este respeito,
e os thcologos não podem se.não fazer conjecturas
mais ou menos provave1s.
Diz, portanto, com toda a razão S. Ch1ysoslo11
mo : «Não investiguemos onde está, mas tra ctamos de fugir de lá (do inferno)».

1 Non este inconveniens quod quantum ad aliquid acci-

Enchirid . 110-112
Homil. 3 in Eri. ad Philiri. 3-4.
Lê estes testemunhos em 'Petavio, l. c1t. 1. Hl, e. 8,
n . 16 e seg.; vcl Emery, Dissertation sur la mitigation de la peine des damnés, <Euvres complêtes ed .,\.figne, 1857, p. 1358 e seg.
4
S. Thomas (Sup., q. 71, a 51 julga presumpçosa a opinião
favoravel á mitigaçi\o das penas, por ser contraria ás sentenças
dos santos, porque foi regeitada pela maior parle do Padres Lati·
nos.
~ Ne igitur quat· .. amus ubi sit, sed quomodo cam (gehenn:1111)
effugiamus . ln Ep . ;id l~om . n. 5.

<1 eptrilc-, Pº""" inferni minwirur; 11~que ad diem judicii. ln IV dist.
:.i3, q. 1, a ad 5.
i

nSunt et spiritibus saepe nocentibus
Poenaram cdebres sub styge feriae
llla nocte, sacer quâ rediit Deus
Stagnis ad superos ex acheronticis ...
Marcent suppliciis tartara mitibus,
Exsultatque sui carceris otio
IJmbrarum populus liber ab ignibus•.
(Cathem. bymn. V, 1:1.5).

Art. 11. Do Purgatorio

34. Purgatorio é um togar e estado, onde soffrem as almas dos justos, que expiram com o reato do peccado venial, ou com debito de pena temporal, cmquanto não satisfizerem todos os seus debitas.
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A razão porque estão alli detidas, é para se plirifü:arem de todas as maculas, que as impedem de
entrar no ceu . Estas maculas podem ser de tres
especies: peccados veniaes, ainda não perdoados,que,
segundo S. Thoma'{ e Suare{, são logo perdoados
no primeiro instante em que a alma se separa do
corpo por um acto fervoroso de amor ou contricção; os habitos depravados que são logo in:imediatamcntc cxpcllidos depois da morte por actos contrarios ; a pena lemporal, que será successivamentc tirada, não merecendo ou satisfazendo, tendo já
terminado o tempo de merecer mas satispatiendo,
ou por meio dos suffragios.
~
1.

E.xistencia do purgatorio •

35. A doutrina catholica sobre o purgatorio
contem-se nas seguintes palavras do Tridentino:
(cTendo a Egrcja catholica, instruída pelo Espírito
Santo, apoiada nas sagradas Lettras, e na antiga
tradicçáo dos Padres, ensinado nos Sagrados concilios e novissimamente n'este concilio ecumenico,
que existe purgatorio e que as almas que n'elle estão detidas são alliviadas pelos sujfragios dos fieis
e muito principalmente pelo sacrificio do altar>, 1
(sess. XXV).
___ Temos por conseguinte duas coisas que são de
1 S . Thom.,Sent. IV,dist. 21,q . l,a . 1:Be//arminus,de
P:.:rr;at, !. I, P::rpétuité de la Foi, cd. Migr.e, vol. III, p. 11:3 e
seg . ; Perro11e, oh . cit. n . 683 e seg .; Faith ofCatholics, 1885,
vol. 111, p. 139 e seg . ; Kenrick, n . 31; Juntr.mann, ob. cit. n .
"(.9 e seg.; Marrei/a, n . 1314e seg . ; Card. Gibbons, Faith ofour
,.athers, XV; Oxe11ham, oh. cit. e. II; Wiseman, Lectures oit
principal doctr XI.
. ~ Cum Catholica Ecclesia, Spiritu sancto edocta, ex sacris
Lntens, et ant1qu;I Patrum tradictione, in S . Conciliis et novissime in. hik oecunH'. nicâ synodo docueritpurgatorium e;se, animasque _1b1 dc~~n!ª". n.1--lt um .míf,.agiis, potissimum vero acceptabili
ahar1s sacnli.::10 )U\'an .

fé: que ha purgatorio, e que as almas que n'elle estão Jetidas, podem ser soccorridas pelos nossos
sutfragios ; e sendo estas duas verdades intimamente connexas, demonstrai-as-hemos simultaneamente.
36. Combateram esta doutrina :
(8) Ae1·io no sec. IV, o qual segundo attesta S.
Agostinho, affirmou que não era necessario orar
ou otfcrecer obras satisfatorias pelos mortos;
(') Os Albif?"enses, Waldenses, Hussitas;
(C) principalmente os Jn11f)l1adnres, pois Lutlzero
diz 1: <<Por conseguinte o purgatorio, e tudo aquillo que se faz para sutfragar as almas, o culto e os
peditorios, é uma méra invenção do diabo. Poisestá em contradicção com o primeiro artigo que ensina, que só Christo e não as obras dos homens é
quem liberta as almas».
E Calvino~ não foi menos vehemente, pois declara que o purgatorio, «é um commentario detestavel de Satanaz, que torna inutil a cruz de Christo, que inflige contumclia intolcravcl á miserirnrdia de Deus».
Porem, não poucos protestantes modernos admittem de boamente como que um estado intermediaria entre o ceu o inferno, onde as almas se
preparam para ~ntrar no ~cu, mas regeitam o nome de purgatorio, e seguem que as almas podem
mcrc:~er e satisfazer n'cstc estado. ª
1 Quopropter purgatorium, ~t qu!dquid ei solemnitatis cultos, et quaestus a<lhaeret, mera d1aboh larva est: Pu11nat en11n
cum primum articulo qui docet Christum solum, .et non hG1minum
opera,anim.a.sliherare. Art . Sma/. p. 11,c. 2. ~ 9·, . .
2 Ex1uale satanac esse commentum, quod Chrtstl crucem
evacua!, quoJ contumdiam l>ei misericordiae non ferendam irro ·
gat. lnstit. 1. m, 25, ~ ti.
J Cfr. Fal'mr, ~1erC}' and judgment, cap. Ili; A. <:11111rl11•1/,
The doctrincs ufa miJdle state; Hod&e, vol. III, p. 741.
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37. 17wse: êxisfe o purgaforio on~e as a/mdl
dos justos que ainda não fi~eram a sua •rpiaç'1o.
plena, sf1o purifictrõas com penas particulares, e
poõem Hr alliviadas com os suffragios dos fieis.
E' de fé, segundo o Trident. acima citado.
1. º A Escriplura só por si não apresenta argumento decretorio mas só provavel, o qual todavia

se torna certo pela interpretação commum dos Padres.
38. (A) No V Testamento é preclaro o testemunho tirado do H dos Machab. t: •E tendó ajuntado uma collecta, mandou doze mil drachrnas de
prata a Jerusalcm, para serem offerecidas em sacriticio pelos pccrndos dos mortos, sentindo bem, e religiosamente a respeito da resurreição: (porque se
clle não cspcAasse, que os que tinham sido mortos,
haviam um dia de resuscitar, teria por uma coisa
superftua, e vã orar pelos defuntos), e porque elle
considerava que os que haviam fallecido na piedade
tinham uma grandis::;ima misericordia reservada. E'
logo um santo, e saudavel pensamento, orar pelos
mortos, para que sejam livres. dos seus peccados1>.
Os Protestante negam que este livro seja inspirado mas são obrigados a reconhecer que elle é substancialmente digno de fé. D'este logar se vê
(1) que tanto .Judns e o povo judaico, como
o auctor sagrado estavam persuadidos de que os
mortos podiam ser alliviados com orações e sacrificios;
1 Judas enim, vir prudens et fortis, pntriarum legum restaurator ct vindex, post victoria a se reportatas, factâ collationc, duodecim millia <lrachmas argenti misit Jerosolymam, o.fferri pro peccatis mortuorum sacrificium, bene et religiose de resurrectione co~itans, (nisi enim eos qui ceciderant resurrecturos spereret, supertlullm viderctur et vanum orare pro mortuis), et quia considerabat quod hi, qui c11111 pietate dormitionem acceperant, optimarn haberet repositm" .1:1·.11 :·.1111. Sancta ergo et salubris es cogitatio pro
dejunct1~· exorm·i:, ut a pcccatis solvantur . Machab. XII, f3.

6z1

(a) que existe o purgatorio; pois alli se tracta
dos que dormiram com piedade, i~to é, em estado
de graça, e porisso não estão no inferno e comtudo devem ser livrados dos peccados, e por esta
causa não entraram ainda não ceu.
3~). (8) No 1V. Testamento são poucos os textos d'ondc os Padres deduzem a nossa thcse :
«Aqucllc que blasphemar contra o Espirito Santo,
não receberá perdão, nem n'estc seculo nem no
foturo• 1 ; porquanto, seja como fõr que se entendam estas palavras, alli suppóe-sc que se perdoam
uns certos pen:ados na vida futura; é certo por
outro lado que depois da morte não se p~rdoam
os pccrndos mortacs; logo, tracta-se dos vemaes, ou
da pena devida ao pe~cado mortal.
_
Tambem se citam as palavras de S. Paulo:!'
mas são difficcis de entender; basta por tanto referir os comrncntarios de S. Ambrosio 3 : «Quando
Paulo diz: <<assim todavia como por fogo» mostra
na verdade, que havia de ser salvo •. mas havia de
soffrer a pena do fogo, afim de, purificado pelo fogo, ser salvo, e não ser atormentado para sempre
no fogo eterno como os pedidos• .
40. 2.º Trad. (A) Pelos Padres.
(l) Recommendnm daramcn~e a oraç~o pcl.?s
mortos, e declaram que taes oraçocs <1provc1tam n_ao
aos condemnados, mas áquelles q11c morreram pia-

mente e tecm alguma coisa a satisfazer.
Esta praxe de orar pelos mortos e antiquissima,
t
Qui autem dixcrit c?ntra Spiritum S; non remittetur ei
neque in hoc sreculo, neque m futuro . 1\fatt. XII, 32.
?
/Cor. Ili, 10-1Q .
1
Cum l'oulus dicit : nsic tamen quasi per ignem .. , ostcndit
quidem, illum salyum fut11rum, sed (?Oenam ~g~i s passu~um,_ut per
ignem purgatllS hat ~~Jvus, C! n.on SICUt pcrhdt retemo 1gne 10 perpetuum tor'}uc«tur . Scrmo 20 m Ps. 118.
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pois diz Tertuliano•: •Fazemos annualmente oblações pelos dcfunctos. Se procurares a razão d'estas e outras disciplinas, não a encontrarás em parte nenhuma da Escriptura; a tradicção apresenta-se
como zmica auctora, o costume como confirmador a
.
'
·
fce como conservadm·a,,.
S . Agostinho escreve que ella fõra universal ! :
c•A razão porque estas orações aproveitam aos defunctos, dá-a a Comi. Apost. (Vlll, 4 1) com as seguintes p~lavras: uÜremos pelos OOSSQS irmãos
que descançaram em Christo, para que Deus de
summa caridade para com os homens, que recebeu
a alma do dcfuncto, lhe perdoe todo o peccado, e
tornado para com clla propicio e benevolo, a colloque na região dos vivos a 3 • D'onde evidentemente
se collige, _que aquellas preces são offerecidas pelas
almas detidas no purgatorio ; pois, a Egreja não
costuma orar pelos condemnados, posto que alguns tenham dito que elles se alliviam com estas
preces (acima n. 32).
Por outro lado a maior parte dos Padres, com
S. Agostinho 4, ensinam que as orações somente
aproveitam áquclle.-; que morreram em estado de
graça: «Não se deve absolutamente duvidar que
aproveitem aos defunctos, mas somente áquelles
que por tal modo viveram antes de morrer, que
lhes possam ser utci.:; depois da morte. Porquanto,
1 Oblatt0nes pro defuncti annuâ die facimus . Harum et aliarum disciplinar_u_m si le!le.m expostules, Seripturam nullam invernes; traJ1tw 111>1 propend1tur auctrix, consuetudo co1t/irmcit1·ix et
jides conservatrix. l>e Coronà, e. 4.
'
2
Hoc enim a Patribus traditum universa observat Ecclesia.
Sermo 1-2, n. 2.
1
remus pro fratri~us nost_ris,_qui i~ C~risto requieverunt,
ut Deus summae erga homines ::ar1tat1s, qu1 .. ammam defoncti sus.:ep1t, rt't111/t11t e1 "11111e pcccat1m1, et prop1tius ac benevolus ei façtus collocct cran i11 regionc vii•orum.
-1 Scrmo 173 1 n. 2.

6

"

aquclles que sahiram dos corpo sem a fé que opera pelo amor, e sem os seus sacramentos, debalde
lhes são applicados aquelles officios de piedade»1.
(D) Alem d'isso, alguns faliam explicitamente do
purgatorio, e assim S. Gregorio Na\iau. diz 1 :
«Aquelle que fallece não pode tornar-se participante da divindade, sem que o fogo do purgatorio
apague as manchas de que a alma está maculada•.
4 1. (8) Pelas inscn"pções ()Ue se encontraram
nas (atacumbas, onde se leem estas ou semelhantes palavras: «Deus re frigcrc o teu espírito ; U rsula, sê recebida cm Christo; Victoria, o teu espírito
seja refrigerado no bem; Kalemirc, Deus refrigere
o teu espirita, juntamente com o da tua irmã Hilaria; a luz eterna, ó Timothea, resplandeça para
ti cm Christo etc.» 3 •
D'aqui se vê que os primeiros christãos oravam pelos defunctos, afim de serem livres das suas
~ienas temporaes e poderem entrar mais depressa
nos ceus.
42. (C) Pelas lithurgias antigas quer Orientaes
quer Ocddentaes. Eis o que lemos na lithurgia Jcrosolimitana: "Fazei, senhor, com que seja acceita a nossa oblação ... para repouso d'aquellas almas que morreram antes de nós• 4 ; na lithmgia de
.
t
N~~ om~ino arnbigcndum est ita prodessc defunctis, scJ
t_ahbus., qu1 lia v1xcrunt an.tc morrem, ut possint eis haec esse utiha po~t mortcm. Nam _qu1 sinc tiJ_c quae . per dilcctionc!11 operatur, e1usque sacrarncnus tlc corponbus cx1crunt, frustra 1llis a suis
huj usmodi pietatis officia impen<luntur .
2 . !"lo'.1 potcst cgres~.u~ J~vinitatis particeps fieri, nisi maculas
.
anime 1mm_1:-.:tJS pur;atorn 1i;m~ ab_stu!ent. Or~t.
mortuis.
. 1 Sp~ntu'!1 tuum. Deus refnseret; Urs~la, accepta sis in
Chnsto; y1ctona •. :efr1gerer1s spmtus . tuus m bono; Kalernire,
Deus rcfr1geret spmtum una cum sorons tuae Hilare· retema tibi
lux, !imo.thea, in Çhristo. Domine, ne quando adurn'bretur spiritus Venen_s, etc ...cfr. Northcote, Thc Roman Catacombs, o.:ap .
VII; ,\.lart1g1t)', D1.o.:t. dcs Anuq. chrét. voce p1wgatoir .
.
1 F<1c, Dnmmc, ut obla!m nt?stra a..:ccpta sit . .. in rc~uiem
ammílrum earum, quae ante no~ ob1erunt.
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S. Barilio: •Lembra-te, Senhor, de todos os que
dormem na esperança da resurreição da vida eterna e refrigera-os n 1 • Ora todas estas coisas mostram, que a praxe de orar pelas almas detidas no
purgatorio vem dos Apostolos: porque aliás não
se encontraria em todas as lithurgias 2 •
43. (O) Pelos Concilios, principalmente pelo
1·1orentitw: «Definimos ... que se tiveram morrido
verdadeiramente penitentes na caridade de Deus,
antes de satisfazerem com fructos dignos de penitenciu pelos pcccados commcttidos e omittidos, as
suas almas são purificadas pelas penas do purgatorio depois da morte; e que para serem alliviados
de lacs pena~-, lhes aproveitam os sujfragios dos
fieis l'ivos, isto é, os sacrificios das missas, as orações e as csmolás e outros officios de piedade» 3 •
44. Ra{. conven.
(1) Attcsta a Escriptura que nada manchado
pode entrar no ccu 4 ; porque o~ olhos de Deus são
por tal maneira puros, que não podem olhar para
a iniquidades; porem, muitos morrem, de facto,
antes de serem livres dos peccados veniaes, ou an1 Memento, Domine, omnium dormientiurn in sr)e resurrectionis vitae reternac, ct refrigera.
i
Porisso o mesmo Farrar (Et. Hope, p. XVII) escreve:
·«Si hujusmodi doctrina (de Purgatorio) nihil aliud prae se r.:fert
quam quae Conc1lium Trit.lcntinum in Catechismo docuit, et si vox
ig11is, juxta Ecdcsire grreca: ct lati_nre theol~~OruC!J .c~jusvis te~
poris conscnsum, metaphortce sumi potest, mh1l m1h1 v1detur Scrtrturnf'! conrrariu~ in. Purgaro:ii d~trina deprel_lendi posse: lnsu. per pervetustae lidei Eccles1ae, s1mul et praxt prope umversalt
pro defunctis exorandi, doctrina hrec optime cohiereto.
i
Definimus . .. si vere orenitentes in Dei caritate decesserint, antequam dignis preniteritiae fructibus de commissis satisfecerint et omissis, eorum animas poenis purgatoriis post morlem
pur1r11ri, ct ut n i:irenis huj usmodi rel~vei:itur, pr.odesse eis .fidelium
i•il'on1111 sulfra{:[t<l, missarum se . sacnficia, orat1ones et eleemosvnas, ct alia pictatis offüia. (De111 . .588).
•
4
-~poc. XXI, 27.
• /fabac11c, 11 1~.

tcs de terem satisfeito a pena temporal pelos peccados commettidos, em razão de alguma negligencia ou porque a morte vem surprehender o peccador. E nem porisso merece ser totalmente excluido do ceu, podendo isto dar-se sem haver peccado grave.
Logo, é conveniente que haja um Jogar onde
sejam purificados antes de conseguirem o premio
final 1 •
(~) E:' por cutro lado conveniente que a Providencia Divinu Jctermine taes penas que impillam
os homens ao cumprimento dos seus deveres; mas
se não houvera purgatorio onde somos obrigados
a sotfrer as penas pelos peccados veniaes, que ainda não foram perdoados, e pelas relíquias dos mortaes, os homens commetteriam peccados leves sem
pensarem sufficientemente em dar uma satisfação
condigna. Logo.
(G} Pode accrcscentar-sc ainda que esta doutrina é eminentemente consoladora, pois quem ha que,
conscio das suas culpas e imperfeições, poça esperar que entrnrü logo no ccu depois da morte? Se
não ha logar nenhum onde nos possamos purificar
dos dclictos leves, quem será tão puro que na hora da morte ousasse apresentar-se diante de Deus
infinitamente santo ! !1
t
S . Tiram. C. Gent., 1. 1V, e. <J 1 . --Isto mesmo veem-se alguns Protcsranws ohrigados :. admitiil o : cc::'-lonne omnes Protestantt:s 4ui n1liunal.:" "l'l'clluotur, iJcm :;cntiunt ac' nos, hominc:;
scilicct plcrosque, sicut ait Doctor Joh11son, non adeo in vitiis ardesccre ut pcennm lucre retcrnam, neque adeo culpis vacare ut
beatorum spirituum consortio perfrui mereantur; divinamque bonitatem maluisse aliqucm intermedium locum iis assignare ubi
quadam poonarum mensura purificentur». (Ch. Butler, protestante, citado por Oxenham, ob. cil. p. 40 .
2
Vê o que escreveu S. Catharina de Genova no opusculo
do Purgatorio, e a cxcellente obra do Card. Gibbons, The faith of
our Fathers XVI; e tambem Newman, The Dream ofGerontius.
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Nem se diga que Christo sàtisfizera sufficientemente pelos nossos peccados; pois, já provámos
(Do Verbo Encarn. 206) que as satisfações dos
adultos não se applicam senão aos mesmos cooperantes; porquanto, se de facto não satisfizeram sufficientemente com Christo, nenhuma outra esperança lhes resta de conseguir o ceu senão pelas penas do purgatorio sufficientemente soffridas na
outra vida.

I. Da natureza d.as ,i;ienae do purga.torto 1
45. Coisa nenhuma foi a este respeito definida
pela Egreja.
Nunca devemos perder de vista as seguintes
adyertencias do Trident. «Mas em presença do povo rude, nas praticas publicas que se lhe fizerem,
sejam excluídas questões di:fficeis e subtis que não
causam edificação, e de que, pela maior parte, se
não tira fruc..:to algum de piedade, e quanto áquellas coisas que parecem curiosidade ou superstição
e cheiram a lucro tôrpc, as prohibam como escandalos e tropeços dos fieis>i'.
r .º Po!'tO isto, consta absolutamente que as almas detidas no purga torio estão absolutamente
certas da sua salvação e não podem mais peccar.
Consta da condemnação das seguintes proposições
de Luthero: (38-39): ((As almas que estão detidas
1 S. Thom., 1. e., e alem d'isto Sent. 11, dist. 33, q. U, a. 1~
Be/lJrm., l. IJ; Fnilres l'Vaiemb11rg ., Tr. cie ~ontrov . lidei, tome
JI, 1. XIII, de Purgat. ~ 5; Jun{[mann, n. 95 e seg.; Marrella, n.
1336 e seg.; Hurter, n. 825; Monsabre, Car. 1889, 97 8 Conf.
2 Apud rudem vero plebem dijficiliores ac subtiliores qua:s•

ttones, quaeque ad redificationem non faciunt, et ex quibus plerumque nulla fit pi~tatis accessio, a popularibus conc1onibus sedudantur. Incerta ttcm, vel quae specie falsi laborant, evulgari ac
tractari non permittant. Ea vero, quae ad curiositatem quamdam,
aut superstitronem !.pcccant, vel turpe 111crum sapiunt, tanquarn
sçt1ndala 1 et fidelium offendicula prohibeant. (Sess. XXV).

no purgatorio não estão seguras da sua salvação,
pelos menos não todas, nem se provou por algumas razões ou pelas Escripturas, que estão fóra do
e~tado de merecer ou de augmentar a caridade; as
almas do purgatorio peccam sem cessar emquanto
procuram descanso e teem horror ás penas» 1
Devem regeitar-se as revelações privadas, em
que se affirma o contrario.
46 2.º E' egualmente certo que as almas do
purgatorio soffrem a pena de damno, durante o
tempo que est::!o exiladas da visão beatifica. Esta
pena é certamente grave;
(a) porque a1~prehendcm claramente a immensidadc do bem de que estão privadas e ardem n'um
desejo ardcntissimo de ver a Deus ;
(b) entendem vivamente que isto se faz por sua
culpa, pois tinham podido facilimamente satisfazer
pelas suas culpas emquanto viveram;
(C) tcem dôr de, por sua culpa e tibieza, não terem conseguido os grandes graus de gloria, como
os poderiam conseguir, fazendo penitencia 1.
47. 3.º Ensina-se commummente que ha tambcm no purgatorio a pena do sentido.
Entre os Gregos não se adrnittc geralmente que
as almas sejam atormentadas com o fogo real, mas
somente com trabalhos e dôres e por uma certa
obscuridade. Entre os Latinos é opinião commum
que cllas são atormentadas com um fogo material;
mas muitos Escholastic..:os, depois de S. Thomaz,
admittcm que as substancias incorporeas não po' Ani;~~ in purgatorio non sunt securae de earum salute,
saltem non omnes, nec prohatum est '!llis aut rationibu~ ª'!t scr~
ptuds ipsas es~c extra stutui:n m~rend1 .a~t agendae Cl!ntaus; ammae in puq.:atorio reccant sme mtern11ss10ne, quamdrn qurerunt
requiem Ct horrent rrenas. (De11p11g. ~3-664) '
.
2 Cfr. Lessius, de perfect, div., hv. XIII, e. 17, n. 94·9); F.1ber, Ali for Jesus, ga/liçe Tout pour Jésus, e. IX.
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dem ser alteradas pelo fogo corporeo, mas ·que somente estão ligadas.
Acautellem-se, portanto, os prégadores de fazer· descripçóes exaggeradas sobre as chammas do
purgatorio, para não parecer que o transformam
no inferno!
4. º Sobre a gravidade das penas do purgatorio, nada se conhece com certeza. S. Thom. (no
IV dist. 21, q. 1, a. 1), julga que a pena mínima
do purgatorio ultrapassa a maxima d'esta vida; S.
Boaventura julga que a pena maxima do purgatorio é mais acerba do que as penas d'esta vida, mas
não se deve faltar assim da pena minima do purgatorio (in IV, dist. 20, a. 1, q. 2).
Todos confessam que aquellas penas são soffridas com paciencia, já em razão da resignação
do justo juizo Je Deus, já pela esperança eterna de
conseguir a bemavcnturança . Esta esperança, se- .
gundo muitos, causa-lhes grande alegria 1•
48. Quanto á duração d'aquellas penas, tambem nada se conhece com certeza senão que ellas
são proporcionadas á medida dos peccados e da
pena temporal que ainda ha a pagar. Porem, os Padres e os th~ologos tambem ensinam unanimemente, que o purgatorio não dura alem do dia de juizo,
onde Christo dirá a todos os justos: <1 Vinde, bemdictos etc'' .
Por tanto, aquelles que viverem no fim do mundo ~crão logo purificados das suas ligeir<!!s faltas por
meios que só Deus conhece'(Cf. S. Thom. in 4
dist. 47, q. 2 1 a. 3, q. cl. 2 ad 5.)
49. Corol/aríos.
' Cfr. Be/larm . de Pur~atorio, liv. II, e . 4' n. :i3: aAt
certe, quae dormire ~icuntur m somno pacis, non sunt anxtae,
ttt?c desperant, sed pouus habent admixtam cum summis cruciati~\IS illcre\,hbilem çQnsç!atioaem propter certam spe~ ••l~•u,

bl
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(A) Auxiliar as almas detidas no purgatorio é
uma obra grata a Deus, desejando elle since:a-

mente recebei-as no ceu, é muito agradavel áqu.el~as almas, achando-se ellas inflammadas em deseJO arde~te d~ ver. a Deus e de possuil-o, e é para
nós muzto util, pois as almas que nós libertarmos
orarão fervorosamente por nós, logo que entrem
no ceu, e até mesmo, segundo alguns theologos em~
quanto estão detidas no purgatono '· Podedi ser
sutfragadas :
(1) pelas orações dos fieis, e por este duplo modo, cmquanto são obra penal e laboriosa e porisso mesmo satisfatoria; e emquanto teem valor impetratorio proprio da oração ;
(D) pela oblação do sacrificio da missa, por virtud~ do qual lhes são applicadas as satisfações de
Chnsto, como se disse no Tr·act. da Eucharz"stia
(n. 167);
(1) pelo valor salisfac/orio das nossas obras em~ penae.s; porqu~ o vnlor meritorio ' para
qua~ to sao
nós e de tal man ira proprio que não pode ser alienado, ao menos emquanto ao seu etfeito principal·
mas o valor satisfoctorio como solução do debi~
pode ser applicado e aproveitar a outros t ·
. (d) pelas indulgencias, pelas quacs lhes' são apphcadas ns satisfações de Christo e dos santos, como se declara no Tract. da Penit. n . 1 1 1 •
- .. 1 ~siãs ~lmas são caras a Deus, e não obstante acharem-se
por e.nt.a o afthgidas, não o são por um inimigo, mas pelo mesmo
Lsto JU~ e pae optimoi que deseja fazei-as bemaventuradas .. .
ogo. "ª~º rcpu,;:na áque lc estado o pedirem alguma coisa pelos
seus1~maos. (Suare:r, De orat. li.v. 1, e . 11. n. 15).
~ por1sso mesmo obra pia e louvavel o acto que se chama herorco, pelo qual alguns, com ppprovaÇão da Egreja offerecem as suas obras pelas almas do purgatorio; o que d~ve entender-se na verdade do valor satisprctorio. E não é de temer que
per~~r.eçam IJ?r laq~o tempo no purgatorio; porquanto os que
prau':.am a c~r1J ,1dc C?m os defunctos podem confiar com tlireltO
e razao na mlaer cord1a de De~s .
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5o. Por aqui se vê em que consiste a Communhão dos Santos; é a connexão e a participação
dos bens entre os membros da Egreja.
A respeito d'ella já S. Paulo tinha dito: «Sendo muitos, somos um só corpo em Christo, e cada
um é membro um do outro» t.
E' porisso que tambem no Symbolo fazemos
profissão da 11communhão dos santosi> .
E na verdade, ha uma triplice Egreja: a militante na terra, a paciente no pur gatorio, a triumphanle no ccu, as quaes são antes .tres partes de
uma e mesma Egreja; porque Christo é cabeça de
todos, quer no ceu, quer na terra 2 •
(8) Todos os fieis da Egreja milita11te, estão unidos entre si pela mesma fé, pelos mesmos sacramentos, pelo mesmo sacrificio, pelos mesmos bens
espirituacs, e podem auxiliar-sé mutuamente, quer
pelas oraç6es, quer pelos meritos e satisfações.
Porquanto, como rectarnente adverte S. Thoma{ (Sup. q. 7 1, a. 1) ainda mesmo quanto á salvação pela via da oração, a obra d'um pode valer
para o outro, ernquanto é viador, assim e.orno um
homem pode alcançar para o outro a primeira graça; quanto a outros muitos meios de salvação,
não só por via de oração, mas tambem por via de
merito de congruo. E isto succede de dois modos,
ou em razão da communicação na rai{ da obra< que
é a caridade nas obras meritorias, e porisso todos
aquelles que estão ligados uns aos outros pela caridade, alcançam algum emolumento:das obras mutuas; por outro modo ·ex intentionefacientis, que
faz especialmente algumas obras como fim de apro. 1 Multi unum corpus sumus in Christo1 singuli autem alter
altenus membra. Rom. XI1, 5.
' Eplies. 17 21-23.

veitarem a taes pessoas. Pois é bem sabido que
Deus derrama muitas vezes bençãos, sobre toda a
communidade, por causa dos meritos de um.•.
Finalmente, o viador justo pode transferir para
outro viador justo as suas satisfações, como o ensinam comrnummente os theologos; porquanto, a
satisfação é como o pagamento da divida, que ta~to
pode ser satisfeita por outro como por elle propno.
(•) Porem, communica~os c.om os Bemaventurados no ceu ou com a Egrc1a lnwnphante,emquanto os veneramos e invocamos, e estes por seu turno offcreccm orações por nós, e nos obteem de Deus,
por Christo, bcncficios cspirituaes, como se disse
no 'Tracl. do Verbo E11c. (3oo, 396).
(C) Communicamos com a Egrcja paciente,. em
quanto alliviamos as .suas penas com suffrag1os.
Porisso, rectamentc diz S. Thoma\ (Sup. q · 71, a.
2): ((A caridade, que é o vinc~lo que une ?s membros da Egreja, extende-sc ~ao só aos. vivos mas
tambem aos mortos ~ que exp1ra.m na caridade. P~r
quanto a caridade, que é a vida _da alma, assim
como aalma é a vida do corpo, nao acaba: a caridade nunca desfallecc» ! .
Art. Ili. Do oeu

5 1 • O ceu é estado e togar de suprema beatitude onde os anjos e os homens gosam da posse
dt: n~u::;. Diz-se não só estado mas tambem logar,
porque, digam ? que disserem alguns auc~ores, ha
um togar especial onde a sagrada humanidade de
Ge~. VIII, 20 e ~e~.; XVIII, 23 e . seg.
·
.
Caritas, qune est vmcu.lum Eccles1ae mem~~a um~ns, non
solum ad vivos cxtcndit, sed euan: ad m.ortuos,. qu1 m carnate ~e
c3dunt. Caritas Cllim, quae est vua amm~e, s•cut amma et vna
corporis, non fitlitur: caritas nunquam ex.c1d1t.. l Cor. XIII, 8,
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Christo, a B. Virgem, os Anjos e os Santos habitarão junctamente.
A bemaventurança foi definida por Boecio 1 (de
Comphil. l. 3): estado perfeito pela agglomeração
de todos os bens ; e por S. Thomar. 1 : bem perfeito que tranquillisa totalmente o apetite.
N'outro Jogar se demonstra que a beatitude do
homem não consiste em coisas creadas, mas sómente no bem crcado ou na posse de Deus. Porquanto, elle mesmo, e só elle, é simultaneamente o
primeiro principio do qual recebemos o ser e todos
os outros bens, e o ultimo fim para o qual tendem
incessantemente as faculdades intellectuaes rectamente ordenadas; porem, os bens creados, por serem finitos e transitorios, não podem saciar os desejos da alma immortal. Porisso, S. Agostinho depois de procurar em vão a bemaventurança nas
coisas creadas, com razão diz, fallando para Deus:
11Fizcs-te-nos, Senhor, para ti, e só em ti é que repousa o nosso coração• 3 •
Porem, podendo Deus considerar-se de dois
,nodos, como auctor da nalurez.a e da graça, pode
tambem distinguir-se uma dupla bemaventurança;
a natural e a sobrenatural: a primeira é a que satisfaz perfeitamente os appetites naturaes do homem ; e consiste essencialmente no conhecimento
e amor de Deus pelas forças da natureza : a segunda é a que supéra as forças e as exigencias da natureza, e consiste na participação da beatitude connatural a Deus. Da segunda é que aqui t~actamos,
a qual por outro nome se chama gloria.
Fallaremos
De Consol. philos. 1. 3.
S . Thom . , 1. 2, q. II, a8.
·
•
f'.ecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec re·
qu1escat m te. Confess., 1. I, e. 1 .
1
2
3
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1 da gloria da alma;
II. da gloria do corpo.
§ I. Da gl::>ria da alma

52. A gloria ou a bemaventurança sobrenatural
da alma, consiste essencialmente na união vital com

~eus. Esta união aperfeiçôa-se por um duplo acto,
isto é, pela visão beatifica, em virtude da qual o
nosso entendimento vê immediatamentc a Deus, pelo amor beatifico, pelo qual a nossa vontade o ama.
e assim os bcmavcnturados possuem a Deus e' d'el~
lc gosam.

I. Da visão beatifica

t

5 3. A doutrina .catholica contem-se nas seguintes palavras do Florem.: «Definimos ... que as alm_as d'aquelles que, depois de receber o baptismo
nao macularam com mancha nenhuma a sua alma
com o pecrndo, e tambem aqucllas que depois de
c~nt.rahida a macula do pcccado ... se purificatam,
sao •mmediatamcntc recebidas no ccu, e veem claramente o mesmo Deus trino e uno, como elle é
mas segundo a diver~idadc dos seus mcritos uns'
d'um modo mais perfeito do que os outros» t (Den1
S. Thom 1 . q . 12; 1 1 2•8 , q. :1, a 8; Suare:r, de ultimo fine, J1sp. VI e seg . ; Sa/ma11tic., tr . li <lc Visione Dei, disp. J e
se~· i tr. IX de Bc111itudine, disp. 1 e sei-:.; Petavio, de Deo I.
B11/uart. de Den; 1ii~' IV; de lllt. Fine, diss. II: Lessi11s, de s:immo Bono, 1. II; Perrone, ob . cit. n. 58o e seg . ; Jungmam1, n.
124 e seg.; Manel/a, n. 1183 e seg; Méric, ob. cit. tom. II .::.
2; Boudreaux, The Happiness of Heaven, e. 1-4; Terrien, ~h.
c1t . t. 11,p. 144c seg.
2
Definimu~ .. . illorun~ animas, qu~ post baptis.mo susccptum, nullam omnmo pcccau maculam mcurrerunt, ilias etiom
quae post contractam pec.:ati maculam ... sunt purgatae, in coe~
lu~ mox rccipi, et intueri clare ipsum Deum trinum et unum, sicuu est, pro meritoll1:11 tamcn diversitatc alium alio perfectius,

; ·':,

;: -
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{ing. 5.88). Esta definição declara principalmente
tres coisas, a natureza, a exiStencia e o ob1ecto da
visão beatifica.
54. 1. º :/Ja 11afure~a.
(A) A visão beatifica define-se : «Conhecimento
claro e intuitivo mas não comprehensivo de Deus
como é em si» •.
Dize-se
(1) claro ou distincto, para d'este modo se disting~ir do conhecimento de Deus, adquirido pela razao, ou pela fé, que sempre apresenta alguma obscuridade.
(1) Intuitivo, ou immediato, no sentido de que
Deus é visto, dircctamente em si, e não mediante
as creaturas, e assim a visão beatifica se distingue
do conhecimento abstractivo ou deductivo; porquanto, este deva-se até Deus pelos effeitos, ao
passo que a visão beatifica attinge directamente a
Deus e em si, como realmente presente ao entendi~
mento.

(C) E todavia, não é comprehensivo, porque só
ui:n intellecto infinito é que pode comprehender perfeitamente a Deus, por ser infinito. Porem, para
melhor se entender a differença que vae entre co~hecer a Deus pela razão, pela fé e pela visão beatifica, usaremos da seguinte comparação : um piIJtor pode ser conhecido de trcs modos: pelas -suas
obras, quando se vêem os quadros por elle pintados; este conhecimento é deductivo e corresponde ao conhecimento que temos de Deus pela razão;
pelo testemunho, quando se ouvem testemunhas occ~lares, que conheceram immediatamente o pintor e
dao testemunho das suas qualidades.
1
.
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prout m Clara
se est.et intuitiva, nec tamen comprehensiva cognitio Dei '

Eiae testemunho corresponde ao conhecimen.to, que temos de Deus pela fé; fin~lme.nte, p~Ja. vzsão directa, isto é. quando o propno p1~tor e visto
e ouvido immediatamente etc., de maneira 9ue podem directamente perceber-se as sua.s .9uahd~des ~
a este conhecimento corresponde a visao beatifica,
mas com a diffrença que no ceu veremos a Deus
com o olho do entendimento, mas não com o olho
corporeo, não só as quali?ades de Deus, mas tambem a sua propria essencia; o mesmo Deus uno e
trino.
d'
55. A visão beatifica exige no nosso enten lmentc um habito especial, que se chama lume da
gloria, e define-se: «habito sobrenatural ~ue aperfeiçôa o intellecto do b~ato. ~ o torna ~roxzmamente
apto para ver a Deus mtuitzvamen!e» • ·
Pois como diz S. 1 homai. ': «Nada pode ser
elevado 'a uma operação mais alta, senão porque
a sua virtude é fortificada. Acontece por~m, que ~
virtude d'uma pessoa, é fortific~da de dois modos.
d'um modo pela intensidade simples da sua propria virtude ... d'outro modo pelo accresce.ntamento
de nova forma. . . e este augmento de virtude ~e
quer-se para conseguir a ~peração de outra espec1e.
Porem a virtude do mtcllecto creado natural
-- ---~abitus supernaturalis, intellectum ~e~ti p~rficiens, eumue roxime habitem reddens ad Deum. intu11u1ve v1?en_d~m .r hoc
q
p2 Nihil potest a<l altiorem operotlonem eleva_n n1s1 ~~ .
1
quod ejus virtus fortifü:ctur. Contin~it l~tem ?uphc~tere~ \~ii~~
virtutcm fortificari : uno moJo per s1mp icem 1.n~ens1on et hoc
.
.
lio modo per novae formae appos1uonem: ·:
virtuus
· a
. .
operaouidem .. virtutis
augmentum requirnur
·ª d alt er ius specie1
.
lis
'
·onse uen<lam Virtus autem intellectus creau natura
tionem L
q
·
.
·d d
oportet ergo
non sufficit ad divinam substanuam v1 ~n ªrrl:.:.
perveniat.

q~~ds~~~~t~~t~~v~~~~~~.~~ ,i~~di~~~~i~':e~s~~~~~hs virtu~~~

~uia

natu~~:. ~li-

·talis visio non est ejusdem rationdisficum v1s1on e
tellectus crcati . .. opor_tet aute_m quo
at augmen 1um.· ~
•
cujus novae di:.ru,itionis adepuonem. C. Gent. 1. III, e . - .
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não basta para contemplar a divina substancia ... é
por tanto necessario que se lhe augmente a virtude
para poder attingir uma tal visão. Não basta porem .
o augmento pela intensidade da virtude natural, por
que uma tal visão não é da mesma razão com a
visão natural do intellecto creado .. . é porem necessario que se faça o augmento .. . pela acquisição d' alguma nova disposição».
Porisso, o C. Viemiense reprovou como heretica a proposição dos Beguardoros «que a alma não
precisa da luz da gloria, que a eleve, para ver a
Deus e d'<.>llc gosar bemaventuradamente» 3 • (Den:{_Íng. , n . 403 . )
O lume da gloria fornece tres coisas :
(1) elel'a a mente a um modo de conhecer inteiramente divino, de modo que possamos conhecer a Deus dirccta e irnrncdiatamente como elle
proprio se conhece ;
(b) dilata a capacidade da alma para tornai-a
capaz de gosar um bem immenso e illimitado, corno se o vasio d'um cantaro . se dilatasse por tal
maneira que podesse abraçar o oceano;
(D} finalmente determina e auxilia o intelleeto, a
cmittir um acto de visão beatifica, do mesmo modo que a luz auxilia os olhos para ver as coisas
sensi veis i •
·
Porem, n'estc ponto investigam os theologos como

é que o lume da gloria e o entendimento, concorrem
:i visão bealil11.:a.
(a) Segundo os Thomistas, o
intellecto, concorrem activamente,
taes, mas sob diverso respeito: o
razão formal total proitima, pela

para

lume da gloria de o
como duas causas tolume da gloria como
qual o entendimento

3 Quod animn nlln indiget lumine gloriae, ipsam elevante,
ad Deum viJend 111·· ( 1 cu beate fruendum.
t
Cfr. Less1us ., D,;: Summo Bono, l. II, e. 8, n. fa.

.
d ·isão· porem o inse eleva e se proporc10na ao ac~o a" . ~ ,
'
. .
ue em1tte a vtsao.
.
tellecto como prmcipi~ ql
da Companhia de Jesus,
(b) Segundo os l eo ogo_s
~ rma um unico prin0
do intellecto e da lu~ da gloria, se· que somente o in. .
.
d visão de maneira
. .
cipw prox1mo a
• ~ , senão principio madquatellecto e somente a 1uz, º.ªº e
do e parcial da visão beatifica.
t~ a c;aber se a diSurge ~am,be!11 uma outf ªu~:\~~elh:1,nca 'ou espevina essenc1a e v1st.a por .U g . '. : 1 't impressa e a ex. H a duas esp ec1cs· de. mtc 11 1g1~e,'' ·n press·t na menc1e.
. ·
,
a•rem que e 1 1
· '
P1·essa : a primeira
b. .e im e.ue o d eter mºina "~ f·1zer
' · um
te pelo f!lcsmo ~ !ccto .e u~da é 0 termo de intcllccção,
acto de mtcllecçao, .sl:g
d ' l· r ·Jdusid ·1 11clo mes.J,., co1s ·1 cntcll ll .i,
ou a scrnc ll iança u,.
··
.
.
esmo a c01sa que
mo intellccto, pela qual exprime a s1 rn
cntente. Posto isto
S 'J'homaz aue
ummente com • ·
' .
(a.) ~eg~e~se comrn
ão se faz Jor especte 1mpresa visão intuitiva de Deus, n d·
b·~cto é por si mtclsa cl"eada. Porq~rnnto, q.uan ~t~1di1~1ento e finalmente,
ligivel e proporcionado ~ªº ~ecisa de especie impressa
unido com o ~esmo, nao ~ mesmo se une ao intellecto
1
distincta d~ s1, mas pdr ~ mas a e~senci a divina é sue o determina o cnten er'
·
· da lllZ da olaria
· li' · ) e por mc10
!">
'
prema~ente mte ~give '.
dos bemaventurados, e
roporciona-se ao mtend1mento
.
P
· ·
te· k,go
se lhes une 1!1t1mamcn .~ m 0• s TJwmistas, que se não
ate mesmo ensina
.J
J'
•
(b) E
. ~ ~'
'fi . .~ ecie expressa c1·ea"ª' u1st1ncta
dá na v1sao beau c,1 . e.p
.
(\"
.
especie
cxpres. - p . para isto se ct ' 1
da mesma vis ao. ois ·
· b · ~cto que nem sempre é
sa, para n'e\la se ~.ntcndcr .e~ º rjzão do conhecido; mas
presente. ao ~~ten imento ~'sante.mente unida ao intela essenc1a d1v10a está mccs .
- J conhecido
, i· 1de em razao ü<>
•
lecto beato! e, na \Cfl '
' . diz porque qualquer acção
Todavia, Sum·e:\, contr.i .,
este termo é a
mtellectiYa, dev~ tr~r 11m t<'rmo : porem. .

ª

ª

r( . '

.

especie expressa.
TI
. tas que a acção immanente
Respondem os . iomis ' '
mas somente supnão produz n~cessar1ament~ o t~m~, em que pára. Con·
11
põe algum ob1ecto para q~~c~~1 di~,i~a faz, na visão beaduem portanto, que a ~.ss.
~ess· 1 e expressa , e na verti fica, ~s ve1.es dc.~ csr.c~t1c_1mm~s ~·x'1)ressa secundum quid
dadc 1 impressa szmplict c1 ,
·
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e incompletamente; isto é, a especie impressa involvc
duas coisas, o .ser entendida em acto e o ser expressa
por outro.
E na verdade, a essencia divina, une-se ao intellecto beato como entendida em acto, mas não como expressa pelo mesmo, e porisso, faz as vezes de especie
expressa, não completamente mas secundum qui'd. t
56. 2.º j)a exlsfencia. N'este ponto erraram

(1) os Anomeos (sec. IV) e os Beguardos e os
Begui1ias, (sel'.. XIV) que ensinaram que Deus pode ser visto naturalmente pelo intellecto creado, os
primeiros na vida presente, os segundos na outra
vida.
Nós já os refutámos quando tractámos de Deus
Creadur ( 1 64 seg. ), provando que a graça e a gloria é alguma coisa sobrenatural;
(b) os Palamistas, entre os gregos (s. XIV) os
quaes ensinaram que Deus é visto pelos bemaventurados, mas não intuitivamente, mas só ahstractivamente.
(C) Joviano (s. IV), que se persuadiu que todos
os peccados e rneritos e porisso a retribuição são
eguaes no ccu. O mesmo seguiu tambem Luthero,
na sua theoria sobre a justificação, a qual, segundo
elle, consiste na imputação dos meritos de Christo
e em todos é egual.
57. These: ôs justos no cei, vêem infuifivamenfe a ~eus, mas não lodos em grau egual.

Uma e outra parte da proposição é de fé por
ter sido definida pelo C. Florentino acima citado.
58. Prova-se a primeira parle.
(1) S. Paulo declara abertamente a coisa: 1 «Ago12; Billuart, De Deo diss. IV, a 7.
Videm_us nunc l?er . speculum (i. e: modo abstracuvo et
modo abstracuvo et med1anubus creatuns), m aenigmate (i. e. non
clare, non distincte), tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco
ex parte, tunc autem ..:ognos.;aro sicut et cognitus suma l Cor.
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ra vemos por espelho, (isto é, d'um modo abstrativo e mediante as creaturas), em inigma (isto é, não
clara nem distinctamente), e então veremosface a
face. Agora conheço em parte, porem, então conhecerei do mesmo modo que sou conhecido•, isto é,
assim como o proprio Deus me conhece; e na verdade Deus vos vê directa e immediatamente; logo,
tambem nós o veremos directa e intuitivamente.
(D) O mesmo ensina S. João 1 : •Seremos semelhantes a ellc, pois veremos como cllc éil.
· O sentido é, pois, que no ceu o nosso modo de
conhecer. hade ser semelhante ao modo porque
Deus se conhece a si mesmo, e assim, nós havemos
de ver a Deus como elle é, e como elle se vê, isto é,
dirccta e immediatamente.
59. Prova-se a segunda parte. Porem, a desegualdade da visão beatifica e da gloria, constatambem da definição já apresentada. Alem d'isto
(8) S. Paulo: discorrendo sobre o estado dos
justos depois da resurreição, diz 11 : «Uma é a claridade do sol, outra é a das estrellas, porque uma
cstrella diffcrc da outra em claridade : assim tambem a resurreição dos mortos)).
Estas palavras devem ser, na verdade, entendidas da gloria do corpo e indirectamente da gloria
Ja alma, porque a primeira depende da segunda.
(b) E com efteito, Christo tinha dito 3: a Na casa de meu Pae ha muitas mansões)). E ucomo poderá haver muita!) mansões em casa do Pae, se

' Cfr. S. Thom. 1, q.

2

XIII,

1i

• Símiles ei erimus, quoniam videbimus, eum sicuti est . J
Joa. Ili, 2 .
2
Alia claritas sol is, ali claritas stellarum, stella enim a stellâ claritate differt: sic et resurrectio mortuorum. !Cor. XV, 41.
3 ln domo Patris mci mansiones multae sunt. Joa. XVI, ~.
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não é pela variedade dos mcritos ?» diz Tertulia-

no

1•

(C) Finalmente, a Escriptura declara muitas vezes que Deus hade retribuir a cada um em conformidade com as suas obras: •e Retribuirá a cada um
segundo as suas obras: porem, cada um receberá
a sua paga, segundo o ~eu trabalho. Quem pouco
. semeia pouco recolherá, e quem semeia nas benção~ lambem recolherá bençãos>>!. Mas os meritos
dos justos são com certeza diversos, quer em razão da duração, quer em razão da intensidad~
quer cm razão da multiplicidade; logo, os premias
serão egualmentc diversos.
Nem obsta a parabola dos operarias na vinha 3 ; porque sob o nome de dinheiro pode designar-se a beatitude objectiva que é ª' mtsma para
todos . Por outro lado o scopo da parabola não é
mostrar que todos são egualmente remunerados,
mas que o premio nem sempre é medido pela antiguidade da vocação nem pela diuturnidade .do
trabalho, mas por outros princípios.
60. Porem, a razão porque uns verão a Deus
com maior perfeição do que outros, nasce da diversidade da luz da gloria, a qual por outro lado
corresponde ao grau da caridade que se teve durante a morte: ((O intellecto participando mais da
luz da gloria, verá a Deus com maior perfeição.
Terá mais parte na luz da gloria aquelle que tem
mais caridade, porque onde ha maior caridade,
t
Quomodo mulcae mansiones apud Patrem, si non provarietate mcritorum ? Scorp . , 6.
!
Reddet unicuique secundum opera ejus; Unusquisque au~
tem proprimn merccdem accipiet secundum suum lab~re_m;. Qut
pare e sen:i n_at, ya rce et rnetet, et qui seminal in bened1ct1ombus,
de bencd1c11ombus et metet. Matt. XVI, 27; I Cor. III, 8; li Cor.

JX,6
J

.~att,

XX, 1 e seg.

REMU~ERAOOR

6.p

alli ha tambern maior desejo, e o desejo como que
faz, cm certo modo, o desiderante apto e preparado para receber o desejado• 1.
Todavia, não ha inveja nenhuma entre os eleitos, porisso que está satisfeita a capacidade de cada qual; e por outro lado, não se deixarão agitar
por paixões desordenadas, mas amarão os seus
concidadãos com amor pcrfcitissimo, se alegrarão
da sua felicidade, e nada mais desejarão senão o
que a sua divina vontade lhes aprouvera dispensar.:
6 1. Coro!/a rio: A 11isão beatifica, sob a Nova
Lt•z, não deve ser differida até ao dia de juízo, porem os justos, que 11ada leem a satisfazer, logo depois
da morte a gosarão.
].._,'' de fe, contra Vigilancio, e contra alguns gregos schismaticos, que ensinaram que a visão de
Deus devia ditferir-se até ao dia de juizo; do mesmo modo Luthero, Calvino, e o Anglicano Burnetu ( 171 5), e muitos outros protestantes que admittcm um estado intcrmedio em que ficam os eleitos
até ao dia de juízo. Proi1a-se
(1) pelo Florentino já citado, porque a palavra
mox empregada na definição •in aelum mox recipi», quer pelo contexto, quer pela interpretação
unanimc dos thcologos, não significa o mesmo que
statim;
(b) pelas palavras de Christo ao bom ladrão :
«Hoje estarás commigo no paraíso»~; porquanto,
t . lntcHectus plus particip~ns de lumin~ gloria~ perfe.::tius
Deum v1deh1 ~. Plus a.utem_part1c1rah1t de lum_m_e glorra_e, qui plus
habet de carttatc. quta ub1 cst maior carnas, 1b1 est maius de~ide
riurn, et dcsideri~m quodammodo. facit d~siderantem aptum et paraturn ad st: sccpuon em dcs1d era11 . '5. Th., p. I, q . 12, a. 6),
i
Isto expol -o roetic<1mente Dante, poeta theolo~o, auctor
da Divina Commcdia, Parad . Cant. 3, 70 e seg . ; cfr. Monsabré,
Car. 188q. p. 16().
J
llodie inecum eris in. paradiso .
Theologia Dogmatica-VoL 7. 0
41
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o paraizo de aqui se tracta, não é senão o reino de
Deus ou a visão beatifica, segundo a interpretação
dos Padres t ;
(C) pelas palavras de S . Paulo z: «Sinto-me
apertado por dois desejos: o desejo ardentíssimo
de morrer e de estar com Christo, e ao mesmo
tempo de permanecer n'este mundo por vossa causa >i. Desejava, portanto, o Apostolo morrer mais
Clepressa afim de estar com Christo, isto é, afim
de gosar no ceu a visão beatifica.
E na verdade, se todasEestas coisas não se podessem obter senão no fim do mundo, um tal desejo fôra inteiramente inutil, não podendo elle effectuar-se logo immediatamente depois da morte.
fi2. Objecta-se, na verdade, que João XXII ensinara, que os bcmavcnturados só depois da resurreiçãc é que haviam de ser galardoados com a
visão beatifica.
Mas é, todavia, certo que clle não ensinara esta doutrina ex cathedra; agitando-se no seu tempo
esta questão entre os Franciscanos e os Dominicanos, apresentou, como doutor privado, os argumentos d'uma e outra opinião em discursos, e pareceu a algun s que elle propendia para a opinião
da dilação da visão como mais provavel; porem,
surprehendido pela morte, nada definiu, e até junto á morte rctractou-se do que a este respeito tinha dito como doutor particular. 3

63. 3.º ~o objecfo. E' duplo o objecto da visão
beatifica, o primaria é o proprio Deus que é visto
em si mesmo, o secundario, porem, são as creaturas que são conhecidas em Deus pelos bemaventurados. O primeiro constitue a bemaventurança
essencial dos bemaventurados, o segundo a accidental.
64. Os bemaventurados vêem clara e intuitivamente a Deus, a saber, a sua essencia, a/tributos e
as Ires dil'inas pessoas.
.E...., de fé, se;.;undo o Florenti110, acima citado.
Pois Christo deliniu assim a vida eterna 1: uA vida eterna é conhecer a ti somente, Deus verdadeiro, e a Jesus Christo a quem enviaste» . Consta
tambem, por outro lado, do que fica dicto na thesc antecedente.
Alem d'isto. os bemaventurados, vêem na patria celeste tudo aquillo cm que crêram como viadores; mas o primeiro objecto da nossa fé n'este
mundo é Deus, uno e trino, quer em si, quer nos
seus attributos; logo.
(i5. Os bemavcnturndos vêem, alem de Deus
~uitas otra~ coisas e princip~lmcntc aquellas qu;
dizem respeito ao seu propno estado, as coisas
passadas, presentes e futLtras .
E' opinião commum .
A razão fundamental é porque a bcmaventurança celestial é um estado perfeito pela aggrcga-

t
nParadisus est triplex. U nus pnradisus terrestris in quo
Adam positus est. Alius corporalis crelestis, se. crelum empyreum.
Alius spiritualis, se . !::loria de \'Ísione Dei; et de isto paradiso in·
telligitur quod Dominus latroni dixit, quia statim, peractà passione, et ipse latro, et omnes, qui in Limbo Patrum erant, Deum per
essentiam vidcrunt • . S. Th . in 2 dist. 22, q. 2. a. 1. q . cl. 3).
2
Coarctor aute111 a duobus: desiderium habens dissolvi et
esse cum Chri;;to :nulto magis melius; permanere autem in carne
necessarium prorter vos. 'Phil. I, 23 .
J ~Fatemyr çt .:redimus, quod animre purgatae separatae a

corporihus sur:t in coc io, .:ociorum n:guo t:t paraJi,,,v t:l 1..um Christo in consortio Ani;clorum{..:ongregatae, . ct vidc~t Dcum ac divinam csscn11am foc1c ad fa.::1cm clare .. . S1 vero aha ac aliter circa
materi:1m hujusmolli per nos dieta, praeJicata seu scripta fuerunt
quoquo modo, ilia diximus, prredicavimus seu scripsimus recitando dieta S . Scripturnc ct Sanctorum, et conferendo et non determinando nec ctiam tcn cnJo : et sic ct non aliter illa volumus esse
dieta>» (i\p. Raynaldum, Annales cccle~., ad annum 1331 -34' .
1 Hrec est vita retema ut cognoscant te solum Deum vérum
et quem mi~i~ti .lesum Christum . Joa. XVU, 3.
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çáo de todos os bens; mas não seriamos completamente beatos se não conheceramos todas as coisas
que dizem respeito ao nosso estado; porquanto, os
. bemaventurados no ceu teem o direito de conhecer
tudo que lhes interessa.
Por outro lado, os bemaventurados, vendo a
Deus, é necessario que ao menos vejam algumas
das coisas que ha em Deus.
Porem, para se determinar em particular o que
devemos ver, ,deve saber-se que todo o bemaventura do pode considerar-se sob um triplice aspecto:
(8) Emquanto está elevado á ordem da graça, e
por este lado, conhecerá d'um modo mais perfeito
os mystcrios que creu sobre a terra, e os outros bemavcnturados e concidadãos principalmente aquelles que conheceu e amou com affecto sobrenatural.
(t) Emquanto é parle do universo, e por este
lado conhecerá todos os generos e especies de coisas, as partes principaes do universo, as estrellas,
e aquelles que especialmente se applicam ao estudo
d'uma sciencia, é mais provavel que conheçam
melhoro objccto d'aquclla sciencia.
(G) Emquanto é'tal pessoa, publica ou particular; e por este lado verá todas aquellas coisas que
pertenciam ao seu antigo estado. E assim o Pontifice verá todas aq11ellas coisas que dizem respeito
ao governo da Egreja, o pae de familias o que diz
respeito á sua familia ... etc ..
Por outro lado, os ber:flaventurados verão os
seus parentes e amigos que ainda vivem n'este
mundo e ouvirão as supplicas que lhes são dirigidas. Porisso diz preclaramente S. Cypriano 1 : cCon-

sideramos o paraizo como a nossa patria e já começamos a ler os patriarchas por nossos paes. Alli
nos espera um grande numero de parentes e irmãos que nos são caros, que já estão seguros da
sua immortalidade, mas ainda sollicitos por nossa
causa•.

'!>

1

Patriam no5tram paradisurn computamus, parentes

P9.~

II . Do amor beatifico 2
66. Acompanha a visão beatifica o amor biaJi.fico, pelo qual os Santos amam plena e pe1/eitamente
a Deus.
E' certo.
1.º A Escriptura attcsta que a caridade ou o
amor de Deus nunrn pode faltar no ceu: «A caridade nunca fa{ mingua, quer se evacuem as prophecias, quer as linguas deixem de fallar, quer a
sciencia seja destruída)) ~.
2.º O concilio Vienense declarou que a bemaventurança consiste c<1ia visão e fruição de Deus•.
E, na verdade, sob o nome de fruição designa-se
o amor, sendo a fruição o etfcito do amor.
3.º Ra\áo Theol.
Porquanto a vontade leva-se infallivclmente para o summo bem, logo que é evidentemente conhecido; mas pela visão intuitiva, entendemos quc:Deus
é o summo bem ; logo, a nossa vontade tcude infallivelmente para Deus pelo amor, e amor fervoros1ss1mo.
triarchas habere jam ca:pimus . . . magnus illic nos carorum nume;us exspectat parcntum, fratrum ... jam Je su<1 immortalítate secura, et adhuc de noscrâ sollicita. De Mortalit. in fine.-Cf. Billuart,
De Deo, Diss. IV, a. 10, ~ li; ltfàic, Les Elus se reconnaitront au
ciel; Blot, Au ciel on se reconnait, anglice versum ln Heaven we
know our own, 1890.
i
Suarer de Ultimo fine disp. IX ; Lessius, ob . cit . 1. li, e.
11 e seg . ; Terrie11 , 1. e. p. 193.
1 Caritas 111111quam excidit, sive prophetiae evacuabuntur
sive lingu;ie ccss<1bunt, sive 5cientia descruetur . l Cur. Xlll1 8. '
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Porissc, quanto maior é o bem que se propõe e mais claramente se vê, com tanto maior potencia attrahe para si o affecto. Mas Deus é um
bem infinitamente excellente que contem em si todas as coisas que podemos desejar, e no ceu clara,
aberta e immediatamente se verá.
A isto pode accrescentar-se que, assim como
o intellecto se aperfeiçoará com a luz da gloria para ver a Deus, assim tambem a vontade dos bemaventurados se augmentará com o habito da caridade, e na verdade, perfeitissima, para amar perfcitissimamcnte o Bem Supremo.
Porem, o effeito do amor beatifico, pode redusir-se a dois, o extase e a:união com Deus. O primeiro consiste em o amante se transportar de tal maneira para o amado que elle se esquece· de si e
das suas coisas: e porisso os bemaventurados são
attrahidos para Deus pelo pensamento e pelo affecto, de t&l maneira, que, extinctos completamente todos os movimentos do amor proprio; estão
quasi mortos para si e vivem somente para Deus,
nada apetecendo senão a sua !gloria, segundo as
palavras do Apostolo: 1cvivo eu, mas já não sou
eu que vivo; é Christo que vive em mim» 1•
O segundo, ou a união com Deus con-.iste em
os bemaventurados se unirem estreitissimamente
a Deus, pela contemplação sublime e perpetua da
divina essencia, vendo incessanlcm1:nlt: a face do
Pae pela imitação dos divinos costumes e conformidade perfeitíssima com a divina vontade, por
uma certa transformação, emquanto que oslbemaventurados estão por tal arte abrasados no amor
de Deus, que todos se desfazem e mergulham no
t Vivo autem, jam non ego: vivit vero in me Christus.
Galat. II, 20.

abysmo da divindade, posto que todavia permaneçam sempre distinctos d'ella.
Os bemaventurados amam a Deus, e por Deus
todos os seus concidadãos da patria celestial e
.
.
'
tanto mais quanto mais proximos se acham de Deus.
Amarão todavia d'um modo especial aquelles que
estão unidos com cllcs: pois não deixarão de existir na alma do bemaventurado os motivos honestos do amor t.
67. Co11trnvc1·sia sob1·e a essc11cia da bemaventumuça fonna/.
Estas coisas são por todos admittidas ..Mas investigam alem d' isso os theologos cm que consi5te essencia.l~_entc a beatitude d_o homem. Pondo de parte as
opm10es menos provave1s, restam trcs sentencas.
(a) Os :jchotistas affirmam. gue a bemavénturança
formal consiste no amor bi:att/u:u, pelo qual Deus é
ama90 em razão ~e si como summo bem ; porque a
beautudc nada mais pode ser scmío a posse perfeitíssima de Deus emquanto é ultimo fim; mas pelo amor,
abra~amos a Deus, com muito maior perfeição, do que
pelo mtellecto, sendo a propria visão ordenada ao amor
e não podendo o homem ser vcrdudeiramentc berna~
venturado, se o seu coração não descança perfeitamente no amor de Deus ; logo.
.
(b) Os .'Thomislas .seguem, pelo contrario, que a beatitude consiste esscnc1almente só na 11isâu de Deus de
maneira que o arnor procede, com cffeito, da visá~, e
perten~c ao estado da bcrnaventurança, mas não á sua
essencia.
. Porquant,o, a beatitude formal é o primeiro consegrnmento <lo S11mmo Bem : mas este effectua-se por um
~cto do entend!mento e .não .d:! vontade ; porqu.mto, o
Summo Bem e o bem 111tcl11g1vel que se adquire, não
appetecendo mas entendendo; o que se vê da differença que existe entre o intellecto e a vontade: porquan·
to, o intellecto attrahe a si o seu objecto e o torna presente a si proprio, e porisso possue-o verdadeiramente ·
ao pas~o ~uc a vontade C: levada para um objecto qu~
• S . Thum.
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está fóra de si, e nem suppõe necessariamente a sua
posse, o que assim declara S. Thomaz. t: o:Se algum
acto da vontade fôra a propria felicidade, este acto seria: ou desejar ou amar ou deleitar-se. Porem, é impossivel que o desejar seja o ultimo fim; pois hn desejo,
que segundo a vontade tende para aquillo que ainda não
tem ; porem, isto está em contradicção com a razão de
ultimo fim : pois o bem ama-se não só quando se possue mas ainda mesmo quando se não possue .
E do mesmo modo, a deleitação tambem não é o
ultimo fim ; porque a posse do bem é causa de deleitação, ou emquanto sentimo~ o bem que agora temos, ou
emquanto nos recordamos do que tivemos primeiro,
ou em quanto esperamos possuil-o no futuro. . . Logo,
acto nenhum da vontade pode ser substancialmente a
propria felicidade ... »
(e) Comtudo Suarez., depois de S . Boaventura, affirma que a beatitude consiste essencialmente, quer na
visão, quer no amor beatifico; porquanto, a beatitude
formal é a ultima perfeição racional da creatura ; mas
a ultima perfeição da creatura racional consiste essencialmente no acto do entendimento e no acto da vontade, porque uma e outra faculdade constitue essencialmente o homem, e porisso, deve saciar-se perfeitamente, para que o homem seja bemaventurado; logo.
Não obstante tudo isto, julgamos mais provavel a
opinião de S . Thomaz. Porquanto, o argumento apresentado por Suarez mostra, na verdade, que o amor
beatifico é ncccssario para o estado da bemaventurança, mas não para a sua essencia, e por elle flue da visão beatifica, mas não constitue a beatitude formal.
Si uliquis actus voluntatis esset ipsa fdicitas, hic actus
aut J..:~iJcrnrc, C1ul amare, aut úeiectarí. impossib1le est autem quod desidcrarc sit ultimus finis; est enim desiderium secundum quod voluntas tendit in id q~od nondum habet; hoc autem
contrariatur rationi uhimi tinis . Amare etiam non potest esse ultimus finis; amatur enim bonum, non solum quando habetur, sed
etiam quando non habetur ... Similiter autem, nec delectatio est
ultimus tinis; ipsum enim habere bonum causa est delectationis,
-,.·el dom bonum nunc habitum sentimus, vel dum prius habitum
memoramur, vel dum in futuro habendum speramus . . . Nullus er~o actus voluntatis potest esse substantialiter ipsa felicitas . e.
Gent. 1. JII, e . 26.
1
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as honras, alli possuiremos a elevação summa da
honra, reinando com Christo; aqui somos desejosos d'uma gloria perante Deus e perante os homens ; em vez de riquezas que perecem teremos
á nossa disposição, a sufficiencia de· todos os bens
que se encontram em Deus ; em vez de voluptuosidade, gosaremos 'da deleitação perfeita, livre de
toda a mistura de sollicitude e sem temor de jamais a perder 1• Gosaremos já dos bens de Deus e
da gloria que lhe pertence, já dos bens proprios,
já dos bens dos nossos concidadãos 1 .
69. Da inamissibilidade da gloria.
(A) A gloria de que gosam os bemaventurados é
eterna e inamissível.
E' de fé, como consta dos varias symbolos, onde se diz : ((Creio na vida eterna i>3. E' tambem da
Escriptura: «Estes irão para o eterno supplicio, e
os justos para a vida etema)I 4 •
Alem d'isso a gloria chama-se: cccorôa immarcessivel de gloria» 5 ; cccorôa incorruptive)» e; «pezo
eterno de gloria» 7 •
(8) Por esta ra\áo os bemaventurados serão impeccav~is 110 céu; porquanto, se podessem peccar,
poderiam do mesmo modo perder a gloria.
Porem, esta impeccabilidade, segundo a opinião
commum, nasce ab intrínseco, a saber :
S . 77z . C. Gent. !. III . e . 63 .
z Et quoniam quantum quisquc diligit alterum, tantum de
bono eius ~ a udet; sicut in illà perfecta felicitate unusquisque sine
comparat1ont: plu s amab1t l.Jeum quam s t:, et uumt:s altos s.:..:um ;
ita plus gaudebit absque aestimatione de felicitatc Dei quam de
suâ et omnium alio rum secum». S. Anselmus, Proslog . e . 25 :
cfr. Lessius, ob. cit. l. II . e. 15).
J Credo ... vitam aeternam.
4 lbunt hi in supplicium aeternum; justi autem in yitam
aeternam. Matt . XXV, 46 .
5
Immarce scihilis gloriae corona. 1 Petr. V, 4.
Corono inc<Jrruptibilis . I Cor . IX, 25.
.tf:temwn gloriae pondus. II Cor. IV, 17 .
1
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(1) da visão beatifica; porque o homem não pode deixar de querer a sua bemaventurança em commum ; mas os bemaventurados vêem clara e perpetuamente que o proprio Deus é a sua bemaventurança; porisso que não podem ser enganados por
um bem apparente, vendo elles todas as coisas como
realmente são, nem obrar inconsideradamente não
podendo distrahir-sc da contemplação de Deus ·
logo não podem deixar de amar a Deus e de ad~
herir a eile;
(D) do amor beatifico; o bem que dara e perpetuamente s~ apprehendc como optimo, é porisso
mesmo maximamente amado; mas os bcmaventurados apprehendem clara e perpetuamente a Deus
como bem optimo e summo; logo amam maxima~
mente a Deus.
E, na verdade, aqucllc que ama maximamente
a Deus, está de tal maneira disposto, que nada pode appeteccr senão cm ordem a Deus e por causa
d'E.lle. Logo, não pode appetccer o peccado que
muito bem conhece que repugna com a divina vontade ; logo é impcccavcJ.
§ II. Da gloria do corpo

. Falia.remos da resurreição ~os corpos, do jui\O
umversai que se segue á resurrc1ção, do estado dos
corpos gloriosos, e accrescentaremos alr,umas palavras sobre o erro dos Jfillenarios.

I. Da reeurreiçê.o dos corpos •

70.

1.º

Erros.

1 S . 17wm. Sup . q . 75 e sc11 .· C. Gent . l. IV , •·t
.. Ch nsu,
. . dtsp.
'l '
seg. ; S uare;, d e "yst~ras
5o; Perro11e, 11' •" .ii i 0<J e
seg.; Junwn.rn,~. n . '.'.'3 e seg . ; .Ménc, L'autre vie, \'oi. li
1
H. Mart111, La V11: [•uture, e . IX,§ 3.
•
1
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Resurreição é a reconstituição do corpo perdido depois da morte, e a união reiterada da alma
com o mesmo corpo. O dogma da resurreição foi
desconhecido da maior parte de gentios, posto que
não poucos tenham admittido a metempsycose ou
a transmigração das almas.
Entre os Judeus foi negado pelos Saducceus •.
Entre os Christãos são poucos os que o ·teem~nega
dot, principalmente Hymneo e Phileto, que S. Paulo
refutou 3 ; depois muitos Gnosticos, Manicheus e
Prescillianistas, Waldenses e Albigenses assim como os Socinianos. Hoje os Unitarios e Wrotestantcs chamados liberaes ou o regeitam ou negam que
os homens hão de resuscitar com o mesmo corpo '·
Os Racionalistas ta:nbem o regeitam, como inteiramente contrario á razão e á sciencia.
71. 2.º Tlzese: Iodos os hom1ns resurglrão no
~o stculo
tra~em.

fim

com os proprlos corpos que agora

E' de fé, segundo o Lateran. IV: 11Todos elles resurgirão com os seus proprios corpos, para
receberem segundo as suas obras, quer boas quer
más»ª· E' portanto de fé, que a resurreição será
universal para os bons e para os maus, e que :os
homens hão-de resuscitar com os mes1mls corpos
que agora trazem. E, na verdade, para a identidade do corpo resurgente, requer-se ao menos, segundo a opinião de todos, que a mesma alma, numericamente, informe o corpo re:>u::i(ttado. Stgundo
1 Matt. XXII, 23.
z I Cor. XV, 12.
3 II Tim. II, 1G-18.
t
H . !-yon, ob. e. 43; J . F. Clarke, Orthodoxy, e. 12;
Alger, ob. c1t. p . 48S e seg.; Lichtemberger, t. IV, verbo Eschatolog1e.

~ Qui omncs cum suis propriis resurgent corporibus, quae
nunc gestanr, 111 n ·.;·ipiant secundum opera sua, $Íve bom1 fuerint 1
sive mala.
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alguns, basta isto, dando a alma ao corpo a sua
cspecic, figura e índole; _comtudo segue-se commummente que é necessar10 que o corpo do resurgente conste, ao menos cm par~e, da mesma materia, em numero, da qual pru~1e1ro era formado, no
sentido que abaixo deve explicar-se.
7 2 . Escri'pt .
.
. .
(A) No V. Test. esta dou~rma, pnmeiramentc
manifo:->tada obscuramente, foi pouco a pouco revelada. O varão justo, Job, forido ~om u.ma chaga pcssima, e vexado pelos seu~ amigos~ mvoca a
Deus para testemunha da sua mnocencia e log~,
illustrado com luz divina, exclama: «Quem me dera que as minhas raz6es fossem es_criptas? quem
me dera que se gravassem.em um hvro, com ponteiro de ferro ou em lamma de chumbo, ou que
com dnzcl se' gravas::.em em pederneira :1 Porque
cu sei que o meu Remidor vi Ye,, e qu~ eu no derradeiro dia resurgirci da terra: E serei no,:amcntc
revestido da minha pcllc e na minha propna carne
verei a Deus,, 1 .
Porem ditfcrindo em certo modo o texto hebraico da \.rutgata, accresccntámos aqui ~ traducção lettcral do primeiro : n E cu l'.onheo o meu
vingador vivo, e o ultimo surgirú sobre o yó e depois este corpo será circundado com a mmha pcl2
le e verei a Deus com a minha carne» •
D'at.p.i Í argurnl.!ntamo:; ª"sim : Este Job anmm ·
-- ~ ---Q~ús mihi tribuat ut scribr.ntur sermone.s rnci.? _Quis mihi
dct ut cxarcntur in lihro stylo ferreo, ct plumh1 lamina, . v~I celte
sculpantur in silice! Scio cnim quod Redcmptor meus_ v1v1t, et m
novíssimo dic de tcrrâ surrc..:turus sum : er rursum circumdabor
pelle 1rn::I, c:t i11 .:an1c mt•:1 viddJo lkl!m rneum. Job, XIX, ~3-16.
2 Et ego noYI v1~id1c..:m meum ~· 1v~.n~~n~, et ~ostremu. s~
per pulvercm s!1r.gct . b r _ost1:a pellc r:ie,1 o.;Jn.:ul"!1dabuntur hae•1
ct ex carne mca mtuchor Dcum. Cf. Corluy, Sp1c1lcg. I, 285,ubt
tcxtus dilucíde cxplicatur .
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eia com anticipação a sua restauração; mas esta
restauração não é a méra restituição da saude, mas
a resurreição da carne e a justificação de si que a
seguirá, o que provam as palavras solemnes do
proemio: ccquem me dera>i etc.; porquanto, a restituição da saude não era de tanta ponderação que
fosse transmittida aos vindouros com tanta em-

phase.
Mas alem d'isto,Job tinha dito pouco antes, que

não tinha esperança nenhuma de lhe ser reslituida
a saude e até mesmo tinha manifestado o desejo de
morrer 1.; finalmente as palavras «Verei a Deus na
minha carne»', podem optimamente predicar-se da
visão beatifica que se seguirá a resurreição da carne, cmquanto que são difficeis de entender da cura do corpo, como o confessa o proprio Rosenmul/er (n'cstc log.): cdob declara com palavras clarissimas a esperança, que alimentava que 'havia de
ver a Deus com os olhos de seu corpo restaurado» 3 •
Confessamos na verdade, que este argumento
ex se, não é considerado como inteiramente decretorio por alguns catholicos \ e até mesmo por S.
Chrysostomo; porem a maior parte dos Padres, quer
Latinos, quer Gregos, empregam-no para provar
o dogma da resurrcição; de modo que o sentido
acima exposto é verdadeiramente tradicional 5 •
Job. Xl,8; Vll,16; X, 1; XVJI, 1.
I::x carne me;l intuehor Dcum.
l
Jobus spem, quam fove~ar, se oculis corporis sui instaurari aspccturum esse Ocum verb1s clarissimis declarat.
4 Cfr . Loisy, Lc Livre de Job, p. 7 e seg. onde mostra que
este texto fôra algumas vezes adulterado, como se prova por varias licões e qu e a ideia da resurre ição é excluída do corpo de todo o livro; e pelo contrano, o recente auctor protestante Sa/mond, oh. cit . r . 2 ~:>_:257 1 não obstante as varias lições, entende
este Jogar da resurreu;ao.
.
~ Objectam os racionali stas que o dogma da resurreicão fóra desconhecido n'aquelle tempo; porem, isto é falso, pois fôra
tambem conhecido dos antigos Egypcios, como consta dos textos
i

2

Confirma.,se por Daniel i: ((Muitos que dormem no pó da terra, despertarão»; mas muito princi paimente pelo II dos Machabeus 2 : ((Do ceu possuo estes (membros) mas pelo amor á lei de Deus
. espero que d'elle os hei-de'
desprezo-os agora; pois,
receber» etc.
(8) No !o.lovo Testamento a coisa é declarada
com toda a evidencia :
(8) Christo foliou cxplicitamcntc da resurrciçáo
da carne, quando disse: (\Os que praticaram o
~cm, irão para a resurreição da vida, e os que prattcarnm o mal para a rcsurrcição do juizo)); 1cresuscital-o-hci no ultimo dial) 3 •
(b) S. Paulo não só o affirma com clareza, mas
prova· o tamhcrn com muitos argumentos': pela
propria resurreição de Christo ( 1 -19) : ((Pois se os
mortos não resurgem, tambem Christo não resuscitou » s; pela effecacia da redempção (20-28) : «Assim
como todos morrem cm Adão, assim tambem todos são vivificados cm Christo, porem cada um na
sua ordem: Christo são as primícias, e cm seguida
osque são de Christon 6 ; pelos costumes e trabalhos
dos.fieis (29-34) : uSc tive de combater com as beshicrogryphicos, onde se lc v. ~r . e ste proprio Espirito glorioso vc
(a Deus) Cf. '.1nccssi, .l n b ct l'E,:yptc, 119- 155.
1 Multi de his qui dorrniunt in terrae pulvere <'l'igilahunt .
Dan . XII, 2.
l
E .ccelo ist~ _lmernlua) ross!dco, seJ propter Dei leges
nunc hxc lf'5?. d~~r1•: 1n, rin~rH:im :ih ~r~n n1P ,,,.., rrrPpt11runr ~fjre
ro . I1 1\1acfi, VII, 9-1 3. - l>a evoluçao dadoutrma da resurreiçíio
entre os Judeus, cfr. To11rard, Lc Dévcloppement de la doctrine
de l'lmmortalité ap. Rt>1 1 • Bibliq11e, 1898, p . 207-241.
l
Procedcnt ~ui bona foccrunr ·in resurrectionem \'itae
ui
vcro ~iala c~e.runt 1.n ri;:surrcctionem judic1i . . . ; Ego resusciti%o
cum m nov1ss1mo d1e . ./o,r. V, 2ri; VI, 5S; cfr . AfaJt. XXII 2 3_3~
•
~

/ (:.,r . XV.
!'\a m s.i mort11i

.

'

-·

resuq.:unt, nequc Christus resurre x it.
. .
6
Si.:ut m Adam orno;;:.-; moriuntur, ita e t in Christo omnes
v1v1fica.bun1~1_r, u~us4u1s~u~ ª!ltem in suo ordine ; primiti~ Christus1 demde ll qu1 sunt Chnstt.
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tas em Epheso, de que me aproveita isso, se os mortos não resuscitam » 1 P pela solução das duvidas co~
tra a rcsurreição (3 5-44), illustrando a sua possibilidade, com a comparação da semente, ccque se
não vivifica, sem primeiramente morrer•'.
E na verdade, annunciou este dogma em presença do Areopago 3, de Felix' e dos Thessalonicenses s.
73. Tradicção.
(1) Os Padres não só escreveram de passagem
sobre este dogma, mas ex professo o defenderam
em varias obras contra os pagãos, v. gr., Athenagoras, no livro da rcsurreição dos mortos, Theophilo Anthioq. liv. 1 a Autholico, Tertuliano, na obra
elogucntissima sobre a resurreição da carne etc.
(b) Os 111artyres professaram abertamente esta
verdade : "Eis a razão principal que me leva a desejar a morte, dizia S. Pionio, é para que o povo
entenda que hade haver_r_esurreição depois da mor-

te"ª·
E' porisso, que os seus corpos eram não raras
vezes queimados pelos pagãos, para que não lhes
•
7
ficasse esperança nenhuma de resuscltar .
(G) Varias Symbolos propõe a ·resurreição da
carne como dogma da fé. E assim lê-se no Symbolo de S. Athanasio: «No seu advento todos devem resurgir com os seus proprios corpos» 8 •
-

t

Si nd ht>stin.; pngn'lvi Frhe•i, q11id mihi prodesti si mor-

?
vivificatur, nisi prius moriatur.
l
Act. XVII, 31-32.
4 Act. XXIV, 15.
~ I Thess. IV, 12.
.
~ Hrec me potissimurn ratio compellit ad mo.rtem, S. P101iiua aiebat, ut populus omnis intelligat resurrect1~nem Juturam
esse post mortem.
' Vide R11i11art, Acta Martyrurn, 2 ed. pp. 70, 150, etc.
R Ad cujus adventum omnes bornines resurgere habent
cllm corporibus suis.
t\IÍ non resurgunt
2

~on

74. Raz... de conven.
Este dogma não se demonstra pela razão, mas
está em muitos pontos de harmonia com ella :
(1) Da parte de Deus, pois na resurreição da
carne brilha o omnisciencia de Deus, o qual perfeitamente sabe onde jazem as partículas dispersas
dos corpos, por microscopicas que sejam ; a sua
ommpote11cia, que n'um momento reune estas partículas, e de novo as vivifica ; a sua bondade que
não só glorifica as almas mas tambem os corpos
dos justos.
(b) Da parte de Christo, que 'erdadeiramcntc
rcsuscitou dos mortos, como se provou n'outro logar; mas nós somos membros de Christo e devemos conformar-nos com elle em tudo o que não
involve repugnancia; é pois conveniente que resurjamos de entre os mortos ; .
(G) da parte do homem; ponsso que o corpo, na
ordem natural, é como que o companheiro da alma e o seu instrumento, e não meramente passivo, sendo cllc parte do composto humano, mas
verdadeiramente animado e participante das suas
obras, quer boas quer más; e na ordem sobrenatural, foi sane ti ficado pela recepção dos Sacramentos, principalmente da Eucharistia e pela pratica
da mortificação christã; mas não era decente que a
carne, que foi nobilitada com tantos privilegios,
permnncresse corrompidn eternamente e separada
da alma.
Isto confirma-se por ser contra a natureza e
perfeição da alma o estar sem corpo; porisso, que
a alma humana separada do corpo é d'algum modo imperfeita, do mesmo modo que a parte que,
está deslocada do seu todo, sendo naturalmente
parte da natureza humana; e nada d'aquillo que é
Theologia Dogmatica--Vol. 7.•
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contra a na tu reza pode ser perpetuo. (Cf. S. Th.
C. Gent. 1. IV, e. 79).
75. 3.º Resolvem-se as di.fficuldades.
(l) A respeito dos mortos diz.e· se t: ,Qs mortos não
te louvar~o, nem todos os que descem ao inferno•; logo, depois da morte não ha nenhuma resurreição.
. Resp. Nego a consequencia. pois estas palavras sigmficam que os mortos que descem ao Limbo, não podem louvar a Deus com culto publico e solemne, como o
faziam os Judeus .q uando ainda pereg:-inavam na terra :
porquanto os patriarchas, antes da paixão de Christo,
não entravam no ce11, mas permaneciam no limbo, sobre a natureza do qual é difficil encontrar alguma coisa na Escriptura, como revelada.
Jli. (b) Insistem os adversarios, pois, em Job ',lê-se:
•O homem, quando dormir, não resuscitará,.
Resp. disti11g. : não resurgirá com vida terrestre,
concedo; com uulra vida, nego; porquanto l, Job explica mais largamente n'outro lagar a sua mente, dizendo: rquem desce aos infernos, não sahirá, nem voltará
·
mais para sua casa. 4 •
/11sistem mais: ao menos nem todos resurgirão, pois
dize-se: cÜs impios não resurgirão em juizoo5; porem,
aque~lns. pal~vr:s em hebraico significam «não estarão
de pc», isto e, nao se atreverão a levantar a fronte, pela
confusão.
Isto mesmo confirma-se pelas palavras de S. Paulo: e Todos na verdade resurgiremos, mas nem todos
seremos transformadosuª.
77. (e) O F:cclesiasles 7 affirma claramente que os
homens são semelhantes ás féras, e porisso não rcsurgi-

1
Non mortui lauJabunt te, neque omnes qui descendunt in
iníernurn. Ps. CXlll, 17.
: Homo] quum tlormierit, non resurgel. Job, XIV, 12.
i
Job, \li, 10 •
• 4 Qui desccndit ad inferos non ascender, nec revetertur ultra m domum suam.
~ Non re"1ri.;ent impii in judicio. Ps. 1, 5.
, ' Orn~cs qu1dcm r.::; urgemus, setl non omnes imm1.1tabin.1ur.

1 Cor. XV, . 8.
T

Eccle.~ .

111 1

18-2 1 .

a

rão: •E' uma e
mesma morte a dos homens e dos
jumentos, é egual a condição de ambos)) 4 •
·
Resp.: é egua 1 a condição do homem e a condição
do bruto quanto ás penalidades d'esta vida e á morte
que se não pode evitar, concedo; quanto á res1w,·eiçáo,
nego.
.
Porquanto, examinado o contexto, o Ecclestastes declara que algur_nas vezes prevalec~ .ª in_ipiedade, que todavia será punida por Deus com 1u1zo iusto (16-17); porem Deus permitte que os in1ustos prosperem por algum tempo, para que os !1om~n~ apr_endam d'_aqui, que
são impotentes e guc cstao su1e1tos as enfermidades e á
morte do me" 1~10 modo que os brutos.
r'orcm nada se diz da resurrcição, porque não havia alli occasião de o fazer, mas a menção do iuiio \
00 qual os bons e os maus receberão segundo as suas
obras, mostra claramente que a condição dos homens
e dos animacs não é em tudo cgual 3 •
8. (d) Attirmam os racionalistas que será impossí7
vel a resurreição; porque
(a) ha antropophagos que vive~ da carne hum~na,
e por conseguinte a mesma n:rntcna será . s_uccess~va
mentc de muitos homens, e ponsso mesmo e 1mposs1vcl
que cada um resurja com a sua carne.
(b) E até mesmo todos os homens sob algum respeito são antropophagos; porquanto, logo que. o~ cad~
veres são entregues ü terra, logo resolvem pr1nc1p1os ch~
micos · com estes se nutrem os vegetaes, com este ah'
.
mentam-sc
os annnaes.
Por conscouinte, quando comemos os vegetaes,
convertemos e~ nossa substancia os elementos chimicos
que constituiram a substan.::ia .de outros ~o~ens, e assim até ao infinito. A q~1cm pois serü r~st1tmda a subs·
rnncia. que fôra succcss1rnmente proprta de tantos ho·
mens !
Para resoh·cr estas diniculdadcs, fazemos duas observações prévias: ~egundo os cultores da sciencia na1 IJnus interitus est hominis ct jumcntorum, et requa utri·
usquc .:on1lítio.
.
.
.
i

/-,'ct'l1>.( . Ili, 11>-17; XI,

•r XII,

14.

.

Esta dilti.:uldadc e ermh.:t<t e lar~arnente rcsoh·1,la
.1. Mot.li.~, Salomon cl J ' l~cdésiastc, t . 1, p. 192·250.
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tural, o corpo humano renov_a-sc totalmente. não só de
sete em sete annos, como antigamente se ensmava, mas
tambem ao menos em cada anno, a não ser por ventura umas certas slamina fibril/orum; por conseguinte,
nem todas as partes da mesma materia permanecem
no sempre rr.esmo corpo, mas ha o fluxo perpetuo, uma
mudança continua, sem todavia se destruir a identidade
do corpo.
.
E, na verdade, aquillo que não impede ~ unidade,
segundo o n_umero, no h~mem emguant~ contm_uament<l
vive, é momfcsto que nao pode_ impedir a un!d!de ~o
resurgente. S1:gu1~Ju a fé ~atholtc~, na rc~urre1çao, nao
deve ser reassumida toda a matena que tivemos em todo o tempo de nossa vida, mas somente aque1la quantidade que é sutricicnte para constituir o corpo humano· e até 'llcsmo, segundo a doutrina commum, requerse 'menor quantidade de materia para o corpo glorioso, o 9ual ~ muito subtil, do que para o corpo mortal
e pass1vel.
Posto isto, é facil resolver as difficuldades:
(l) Quvnto aos antropophagos, não ha nenhum que,
em todo o decurso da sua vida, se alimente só de carne humana: muitas vezes comem fructos ou animaes;
por conseguinte, no dia da resurreição, receberão aquellas partes da materia que tiraram dos vegetaes ou ammaes, mas não as carnes humanas que comeram.
(bJ Quanto ás hervas e animaes, com que nos nutrimos, ellas não receberam a parte principal da sua
substancia dos elementos dos cadavere mas ou da terra, ou do ar, ou dos corpos dos brutos. Porisso, se por
ventura durante a vida tivermos alguns elementos de
materia que per~cnce1 am a outros homens, esr:s elementos são relativamente poucos e nem nos serao precisos no dia da resurrcição, recebendo de outras fontes
quantidade suificiente de materia; e por uulru lado, se
f~lta alguma coisa, pode ser suprida pelo poder de Deus,
como diz S. Thoma~ (C. Gent IV, 81) 1
t Esta difficuldade nos nossos dias renovada por J. Reyll(md, Terre et Ciel, e outras assim, enumera - as, e refuta -a Frep pel, 1.es Apo.Jogistcs Chrétiens, t. li~ !J8 Le~., onde adverte que
rara a edcn11Ja<le do corro r~suscitado nao se quer que con~ervc 1..1ma das molc.:ulas '1ue unha antcs 1 m~s basta que lenha a

Ir. Do juízo universal

i

79. 1. 0 Siff1taes do juiz.o ft11al.
A' resurreição seguir-se-fia o JUi\o .fi11al, que é assim chamado para se descernir do pa,.t1c11lar. Quanto
ao tempo em que se fará, nada de certo pode determinar-se, segundo as palavras do Senhor: e Quanto ao dia
e hora, ninguem o sabe, nem os anjos no ceu, nem o Filho, mas só o Pae• '. Porisso, Leão X no Cone. Latera11t11se V, prohibiu que alguem ousasse affirmar alguma coisa como certa a este respeito. 3
Comtudo, os theologos .:olligiram d'alguns Jogares
da Escriptura, alguns signaes d'onde conjecturalmcnte se
pode prever o advento do juizo; os principaes são:
(a) A pn!gação do Hi•angelho por toda a terra 4 ;
o sentido d'estas palavras é, segundo i\faldo11ado (n'este log. ), que a consummação do mundo não ha-de realisar-se antes de o Evangelho ter sido propagado por
todo o mundo, e nem dc\•e acabar logo depois d'aquella prégação ;
. .
(b) a co11ve1·s,fo dos Judeus que se fará principalmente pelo advento e pregação dos dois prophetas Hcnoch e Elias~;
(e) a grande apostasia das nações catholicas 6 ;
(d) o advento do mzti-clwisto, quer elle seja uma ptssoJ, como se crê commumrnentc~ quer designe os inimigos de Christo em gcra\7;
(e) muitas revoluções na nuturcza phisica, guerras,
pestes, obscurecimento do sol, commoçiio dos ccus etc . 11
mesma forma, a mesma li~ura e a s m<· s m"~ linhas e a mesma Jifferença espc~ifka fp. 1~12· 1113) .
1 S. Thom. Supp . 4. 88· ~1<1; C. <icnt. IV, ~)li; Su,1re;, de Mys,
teriis Christi, disp. 53 e sei.:.; Perrone, n. 8!)~1 e se!l . ; Ju"lf"I""""
n. 243 e seg . ; Ste11trup, Soteriologia, th. 147 e seg .; Manella,n.
14n3 e seg .
z De dic autem illo vel horii ncmo scit, neque Angtli in
ca:lo, ncque F1lius nrsi Pater. Mm·c. XIII, 32 .
l
Apud Lahbe, t. XIV, p. 1:10.
• Matt. XXIV, 14.
~ Rom. XI, 26; Ma"1ch. IV} 5-6; l-..'ccli. XLIV, 16.
' li 11te.u. II, 3; Luc. XVI, 26-30: J1,1tt. XXV, 21-28.
1 li 171e.u. 11, 1- 11; I Joa . II, 1~; IV, 3; li Jo.-1. V, 7 .
" M.rrt. X XIV, ~9; Lut". XL, :L.5.-Deve notar-se que em 10Jas esta s co1s:is ;1 1<:scriptura não faz dc5cripçiío scientiti~'a mat
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«Ü sol se obscurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as
estrellas cahirão dos ceus» 1•
Deve todavia confessar-se que estes sign?es são
incertos; jü porque alguns d'elles podem referir-se somente á distruição de Jerusalem, já porque são nimiamente geraes para por elles se poder conhecer com
certeza o advento do Senhor.
80. 2.º These: })epols da resurrelçáo será esta-

btlecldo por Chrlsfo o jul~o unlversal. no qual todos os Jzomens feem de dar contas õas suas acções
proprlas.
E' de fé 7 segundo varios symbolos, onde se diz:
«Creio em .Jesus Christo que hade vir julgar os vivos e os mortos• 2 ; principalmente do Symbolo de
S. Atharrasio: "No seu advento todos tccm que resurgir com os seus corpos e hão-de dar contas a
Deus das suas proprias acções• 3 .
81. (A) A Escriptura não só affirma mas tambem descreve graphicamente o juizo universal:
«Mas quando vier o Filho do Homem na sua magestadc, e todos os anjos com elle, então se assentará sobre o throno da sua magcstade ... e serão
todas as gentes congregadas diante d'ellc, e separá uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos as ovelhas•' etc ... «Porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Christo, para que cada um receba o galardão segundo
pop':llar; p_orisso nã? é necessario crêr que as estrellas propriamente ditas hao-~e cah1_: do ceu, mas basta_que aquelles meteoros que
nasc:em da d1ssoluçao dos cometas, caiam de encontro á terra ou
coisa semelhante, e assim quanto ao mais.
1 Sol obscurabitur. et luna non dabit lumen suum. et stellre cadent <lo creio.
·
·
2
Credo in J. Christum ... qui venturus cst judicare vivos et
mortuos.
3 Ad cujus adventum 0t11nes homines resurgere habent cum
corporibus suis, ct reddituri sunt de factis propriis rationem.
·1 Cum. autem venerit Filius. hominis in magestate suâ, et
omnes Angeh cum e o, tunc sedeb11 super sedem majestatis sure.
E_t congi:egabuntur ante eurn omnes gentes, et separabit eos ab inv1cem, s1cut _pastor segregar oves ab hredis. Matt. XXI, 31-46.

o que tem feito, ou bom ou mau, com proprio cor-

Pº'''
(8)

o~ Padres quer Latinos quer Gregos, ensinam clara e explicitamente este dogma: ouçamos a
um d'elles, S. Agostinho 2 : uNinguem nega ou duvida que por Jesus Christo, se ha-de fazer o juizo
final tal qual é annunciado nas Sagradas Letras».
82. (C) A ra{ão apresenta a co11veniencia d'este
juizo: pois é conveniente aquillo que manifesta a
providencia divin::i, a magestade de Christo e a
gloria dos eleitos; mas o juizo universal manifestará evidentemente :
(1) a providencia de Deus; muitas vezes durante esta vida não podemos perscrutar os divinos
conselhos de Deus, nem entender a razão porque
não poucas vezes succedem males aos bons e bens
aos maus; mas no dia <lc juizo se patenteará a todos a razáo de todas estas coisas;
(•) a magestade de Christo; porque no primeiro advento se apresentou pobre, humilde e obediente : mas então virü cercado de magestade para julgar aqucllcs que injustamC'nh: o condcmnaram ou rcgcitarnm, de maneira qtw diante l,i'cllc
se dobrará todo o joelho, quer das creaturas celestes, quer terrestres, quer infernaes;
(C) a gloria dos eleitos; porquanto, muitas vezes
durante a vida foram vexados com perseguições e
injurias: porem então serão manifesta e publicamente coroados de gluria, emquanto que os impi~~~=--por mais d'uma vez adqrnnram tama por
t

Omnes enim nos

m~nifcstari

opcirtct 'inte tribunal Chris-

ti, ut referat unusquis9uc propria corporis, prout ~essit, sive bonum sive mulum. li Cor. V, 10; cfr. Joel, Ili, 2; Apoc. XX, 12 .
• • 2 ~ullu~ vel negat1 vel d.ubitat per .1. Ch~ist_um ta.lc, quale

1st1s SS. htter1s prrenuncrntur, tuturum esse nov1ss1mum Jlldicium
n!si qui cisdcm _littcris ~1_1e_s:io quà incredihili animositate seu crç~
c1tatc non crcd11. l>c L1v1t. Dei, 1. XX, e ..{o .
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virtudes posti~as, ficarão cobertos de confusão e
ignominia; isto mesmo, com as côres mais vivas,
se descreve na Sab. V, 1-13.
83 . 3.° Circ11nsta11cias do jui:{_o.
(A) O Jui:{_ será o proprio Christo, sob forma humana ; porquanto, posto gue o juizo seja de Deus, como causa principal, todavia a sentença será pronunciada por Christo homem, como se vê dos textos já citados. E com razão, pois é conveniente que aqüelle, pelo beneficio de cuia redempção podemos ser admittidos
no ceu~ presida ao juízo ( S. Thom. q. go, a . 1).
Virá com gloria e magestade, acompanhando-o os
Anjos ; e Então se patenteará o signal do Filho do ho~cm no céun 1 ; o que os Padres entendem do signal
da cruz; e porisso a Egreja canta: aE este signal da
Cruz estarü no ceu quando o Senhor vier a julgar-nos> 1•
84. (8) O Sujeito do juizo são todos os homeizs,
como consta dos textos referidos. E' certo quanto aos
adultos, commummente recebido quanto aos meninos ;
r Até mesmo
como diz S. Tlwm. (Sup. q. 89, a
os meninos que tÍ\'erem morrido antes da edade per·
feita, comparecerão no juizo, não para serem julgados,
mas l'ara verem a gloria do juiz» 3 •
São talvez exceptuados os infantes não baptisados
que estarão no limbo. E' provavel que tambem os Anjos serão julgados segundo estas palavras: cE se Deus
não perdoou os Anjos que peccaram, mas tirados pelos
calilbres do inferno, os precipitou no abysmo,'.para serem atormentados, e tidos como de reserva até ao juizo1 4.
85. (C) A ma/e,-ia do juizo será la vida inteira tie
cada um, tudo o que tivermos feito de bem ou de mal
por pensamentos, palavras e obras, por commissão ou

s:,:

1 Tun.: parebit signum Filii hominis in creio. Matt. XXlV,
.
3o .
2
Hoc si.gnum crucis erit in c~lo, quum Dominus ad judicandum venerst .
1
•
Etiem pueri ante perfectam aetatem decendentes in judicio comparebunt, non ut judicentur, sed ut videant gloriam judieis.
1
_·
Deus ªf!gelis peccantibus non perpecit, sed rudenubus infer~t lletractos rn tartarum tradidit c~uciandos, in judicium reservan. ll Petr. li, 4 .

omissão: cDeus trará a juizo tudo quanto o peccador tiver feito~ quer bem quer mal» •. Até mesmo as palavras
ociosas e os segredos dos corações se tornarão manifestos:
c~o dia do j~izo os horne~s darão conta de toda a palavra
oc10sa que tiverem proferido» ~; •O Senhor manifestará
o que ha de mais secreto nos corações• 3 •
Affirma-se mais commummmente que até os mesmos peccados dos justos hão-de ser manifestados no dia
de ju1zo, para melhor se conhecer a penitencia que por
elles fizeram e a misericordia de Deus ; porem uma tal
·m anifestação não causará nenhuma vergonha ou tristeza
aos Bem aventurados. (S. Tlwm . Sup . q . P.7 1 a. 3 . \
Com maior probabilidade, o juízo não será feito por lo~
cução vocal, mas mental (S . Thom., 1. c . q . 88 1 IJ •
2.) ; e porisso se fará depressa, e a sentença será immcdiatamente executada : "E estes irão rara o eterno
supplicio e aquelles para a vida eterna» .
86. (D) Dize-se que o Ioga,. do juizo é o valle de
:h>saphal; pore,m, co~o a eal~~ra Josapliat 5, segundo a
mterpretaçao Chalda1ca, significa o mesmo que divisão
de jui:ro, qualquer Jogar pode ser assim chamado.
87. (E) De varies togares da Escriptura colligcm
os Padres e theologos que depois de abrasamento do
mundo e do juizo, a terra será renovada : e Esperamos,
porem, novos ceus e nova terra, segundo as suas promessas» 8 • Não se sabe porem em que consiste uma tal
innovação, e n' este ponto podem disputar livremente
os theologos e os cultores da sciencia 7•
1 Cuncta qune fiunt adducet Deus in judicium pro omni errnto, sive bonum, sive malum sit . Eccl . XII, 14 .
2 Omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines reJdcnt rationem de eo in die judici1 . Matt. XII, 3<i.
'
J Dominus nrnnifostnhit consilia cordium. J Cor. IV, 5; cfr.
Apoc . ll, 23.
• Et ibunt hi in supplicium nctcrnum, illi autcm in vitam
actcrnam .
1

Joel,

m,

2.

•

• Novos ,·ero coelos ct novam terrum, secundum promissa
ipsius, exspcctamus. lJ 'Petr. Ili, 13 ; cfr. Rom. VIII, 19; Apoc.

XXI,

1.

ren~vação cfr. H. Faye,
Sur 1 Or1gme du Monde, 2• ed. Pnr1s, 188.:i, p. 3o6-3o8; Stainier·,
La fin du monde ap. Revue des 011est . Scie11tif., 18l)R, p . 37Q·
41_3; AtrberKer, Die Christliche Eschatologie, 189<>, p. 372- 74 · /•.".
Man!fenot, Fio Ju l\londc ap . Vigouroux, Dict. Je la H1hlc, 1'. JI,
p. 2264escg .
.
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III. Dos dotes dos corpos gloriosos

t

88. Todos os homens resurgirão inco,-ruptos, segundo as palavras de S. Paulo: •Soará a trombeta o
os moMos resurgirão incorruptos• t ; todos resurgirãe
com os seus corpos Íllteiros, mas, como nota S. Thoma\
( Sup. q. 81, a. 4), cessarão todos os actos da vida an imal 3 : cporisso que o comer, beber, dormir, e gerar são
coisas que pertencem á vida animal. . . e porisso não
se darão assim na resurreicão1. Todas estas coisas serão
communs até mesmo aos éondemnados. Mas diremos
algumas coisas dos corpos gloriosos.
Ensina-se cummummente que os corpos dos bemaventurados hão-de resuscitar com aquella estatura que
os homens costumam ter quando chegam á edade viril,
porque uma tal edade é perfeita, quando o corpo tiver
attingido a sua completa evolução ; mas gosarão especialmente d' estes quatro dotes, a saber: impossibilidade,
subtile1a, agilidade e cla,.idade.
89. 1.º A impassibilidade consiste não só na isempcão da morte, ruas tambem na isempção de toda a dor.
Esta qualidade descreve-se na Escriptura com as seguintes palavras: «Semeia-se na incorrupçãoo 4 : a: Deus
limpará toda a lagrima dos seus olhos; não haverá mais
nem morte, nem luto, nem clamor, nem dôr• 11 • Esta impassibilidade perfeita nascerá da sujeição perfeita do
corpo á alma racional, por força da qual a alma communicará a sua propria impassibilidade ao corpo (S.
Thom., sup. q. 82, a. r).
1 S. Thom. Sur.r· q . 80 e seg.; C . G<!nt. l. IV, e. s·i e seg .;
Lessius, ob. cit . 1. ll, e. 3-8; Jun1rmann, n. 235 e seg.; Méric,
ob . cit . e . .); Boudreaux, ob. cii. S-7 .
1 Canet enim ruba, et mortui resurgent incorrupti. I Cor.

XV, 52.

. 2.º Subtile~a é a faculdade pela qual o co~o
dos ifeatos podem penetrar os outros C<_!rpqs sembfo
de si ou dos outros. Esta quali~ade nao ma a d1mn
são ou a extensão do corpo glorioso mas suspende ro:
tal arte os seus effeitos que pode penetrar os outroscor.
pos, assim, v. gr., como Chrtsto entrou no Cenatulc.
estando as 1anel\as fechadas.
.
,
S. Paulo declara-o com as segu!ntes palavras: i~·
meia-se um corpo animal, e resurgirá um cor~o ei~'.'
tual• t; não no senti~o de que ? coIJ~º ~l~moso !<!~
espírito, mas no sentido de que e espmtuahs~d.o, e !:
torna, sob algum respeito, . s.eme lhante ao e.spmto. Porem isto se fará a:pelo dom1mo da alma glo~1~c?da,q~
é a forma do corpo sobre .el.le mesmo, pot .1,;u1~ rano
o corpo glorioso. s~ diz esemt!1al,. por estar. mte1r~mcn·
te su1eito ao espmto» ~ (S. 1h: sup. q. 83, a'!·
91 . 3.° A agilidade consiste na faculdade de se
mudar velozmente d'um logar para outro, á ordem ·ia
alma e até de mover outros corpos com sum'!'la \·~:
reza.' D' esta qualidade faHa S . .Paulo quando ~1z: 1.:it·
meia-se na fraqueza, e resur~mí n~ .v1rtude» ; po1$ a
virtude de que aqui se tracta e a facih~ade d.e move~·!t.
s. Thoma~ (\ . e. q. 84, a. 1) explica assim a coua :
: A alma une-se ao corpo, não só como for~a, mast~
bem como moto,.: e d'um e ?l!tro modo e nec~ssane>
que 0 corpo glorioso esteja su1e1to á alma.·· glorificada
fi n de se tornar expedito e habil para obedecer ac es~i~ito em todos os moviment~s e acções da alma1 '·
92 . 4.n A claridade consiste em que os corp?S dos
justos resplandecerão, .e terao a claridade d~ ~or que
é maximamente convemcnte para fazer sobresah1r a be\-

- -·---- --

1

Quia come,lere, et bibere, et dornlÍre, et generare ad animalem vilam pc:rtinent . .. ideo in resurrecrione talia non erunt.
Não deve im:c:;tigar-:;c com r.imia cu•iosiJa.!ç solJrt: o c:sca<lo e
operações dos corpos gloriosos, nada dizendo a Escríptura e a
Tradição a este respeito : e na verdade, é melhor confessarmos
11 nossa ignorancia de ex pôr a nossa fé á irrisão dos racionalistas.
• Semin~tur in corruptione, surget in incorruptione. I Cor.

XV, .p .

~ Abstergl!t Deus omnero lacrymam ab oculis eorum, ct
mors ultra non crit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit
ultra . Apoc. XXI, 4-·

1 Seminucur corpus animale, surget corpus spiritale . 1Cor.

XV' '\4 Ex dominio animae glorific11tae,. quae est .t~rma ClirjlOris
super ipsu.m, rat.i~ne. cuj';ls corpus glortosum sprrrtuale ~1c1tur,

e

quasi omnmo spmtul suh1ec.tum.
.
.
1
J
Siminotur in infirmllate, surge! sn vsrtute ·
or. X.V, 43.
4 Anima conjugitur corpori non solum ut forma! scd etiam
ut motor : et utroquc modo oportet quod cor~us .sloriosu!11 animae glorificata~ sit samm~ .su~1e.ctum. · · ut 51.- •• sit e" peduum ti
habile ad odo;;.l!L·ndum sp1r1tu1 in ommbus moubus et acuombu 5
11nimae.
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leza: ( Scrne1a-se na ignomínia e resurginl na gloria l t:
•O! justos resplandecerão camo o sol no reino do Pae» !.
. Esta claridade ser~ causada pela redun~ancia da gloria da alma no corpo (S. Thom., 1. e. q. 8::>, a. 1 ). Alem
d"isto, os nossos sentidos gosarão de deleitação pura e
ineffa,•el; os olhos deleitar-se-hão com a vista da humanidade de Christo, da B. Virgem Maria e dos corpos dos
Bemaventurados: o ouvido recrear-se-ha com cantos
maviosissimos; e assim quanto ao mais; n'uma palavra: co olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jámais
veio ao coração do homem, o que Deus tem preparado
para aquclles que o amamn 3 •

IV. Do erro dos Millenarios 4
g3 . 1." Expõe -se. Nos primeiros seculos da Egreja
vigorou entre muitos a opinião, que Christo havia de
vir mil [lnnos antes do juizo universal, e, depois de vencidos os inimigos do nome christão, havia de viver na
terra por cerca de mil annos, com os Santos que então haviam de resurgir, e com os justos que entáo viverem.
Estabeleceram, portanto, uma dupla res•1rreição 1 a
primeira dos justos, a segunda dos impios. que só devia succeder immediatamente antes do juizo universal.
Segundo alguns o reinado millenario realisar-se-ha
entre o juizo universal e a sua entrada no ceu. Esta
opinião foi colhida dos escriptos de alguns rabbinos,
os quaes entendiam materialmente as prophecias sobre o reino universal e pacifico do Messias, de uma dominação temporal. No mesmo sentido foi entendida
por alguns christãos o que Christo tinha dito do reino
de Deus e do advento do Filho de Deus.
1

1

4-~·

Seminatur in ignobilitate, surget in gloria. 1 Cor. XV1

Justi fulgehunt sicut sol in regnum Patris. Matt. XIII,
J Oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis asccndit quae pracparavit Deus iis qui diliguot illum . I Cor . li, Q.
• .fttlur;are/11, Diss. selectae, Romae 1807, Diss. 3• de Regno millenario Chri •a i; Franr~li11, de Tradit.i~ne, th . ~VII; .lungma1111, n . ·t n ; 1/11/'/el', n. 8'7 e seg . ; Alerte, oh. c1t. vol. 111
Ç. 4 ·

43.

'l

A duração d' aquelle reino. foi limi~ada a mil anno~
em razão das palavras: •E hgou (a S~tanaz) por mil
annos ... e viveram e reinaram com Chnsto mil a~n?~» t
etc. Os Millenarios que tambem se chamar~m C1uiiastas, dividiram-se em dua~ classes: uns seguiram que os
justos haviam de gosar n este remo de to~as .as ~olup
tuosidades, até mesmo carnaes, como os Corz.111.hianos,
e os Ebio11itas. e nos nossos t~mpos, os lrv1!{ta11os e
05 Mormões; outros porem ensinaram que somente gosariam delicias puras.
.. .
.
.
Esta ultima forma do ch1ha01smo fo1 defendida por
muitos Padres desde o primeiro at~
q~arto scculo,
o. saber: 'P.ipias, .!uslini>, fn•11eo , J l't"lulimw. tMetlwdio, f.aclancio, etc. , e algu~s- . moderno~ , quer entre os
Protest:rntes ~ quer entre os i.;,1thol1cos .
g4. ·z.º Rt•/'ula-sc.
lA) Pela interpretação commum dos Pa~re~, deve
reconhecer -se somente um duplo :1dvcnto do Senhor ao
mundo, o primeiro em carne humilde,? sc_gundo glorioso l'ara julgar ? genc_ro humano, pois d1zc-s~ cm S.
Mathcus': «Po1s o Filho do home_m ha-de v~r com a
gloria de seu Pae com os seus An1~s ; e eu/ao dará a
cada um . segundo as su~s obras». D es~e logar e de y~
do o capitulo XXV de S. i\.Jatheus _,colhge -se que o 1u1zo universal ha-de effectuar-se depois do ~egundo advt::nto de Christo e que os Remaventur~dos hao-de entrar no
ceu logo depois do juizo: logo, nao fica logar ncnrmm
para o millenio.
.
.
.
O texto do Apocalypse acima c!t.ado, parece <I primeira vista favorecer o erro d?s C~thast~s ;
,
.
(&) porem a parte proph~tica d cst~ hvr_o esta cheta
de tanta obscuridade, que mnguem ate ho1e ousou ex-

.ªº

1 Et li(o\nVit cum ( satanu.m) per. annos mille . ·. ct vi~crunt
ct regna\·erunt cum Christo n~11lc anms .. Apoc. XX, 1-1ri:
.
1
Cf. Schaff-H"rrng, 1~ ni.:vclopcJ1a, na palavra m1//eriana··m -Entre
os if.·01t:st11ntes o 11odcr-11nos. Adventistas
lllS ·
'
. T esptravam 0
roximo advento de Christo e. o m1 em? ; dr· • anquerty, ap .
Vacant . . Diction. de Théolog1~~ A4ve11t1stas .
3 Cfr. Schneider, die ch1hast1chc <loc1r · ; Rougeyron, Les
derniers t_~m ps; l~if(OU, 1...~vtni r' ou rcgne de Sam~ ~~mrlacé, eti.:.
4 J< ilms enim hon11111s vcnturns cst in gloria 1 atns ~~1 c um
Angelis suis; cl 11111• reJdct t;nicuiquc secundum opera ejus . .Mall.

XVI, 27.
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plana1-a e porisso não pode oppôr-se aos textos, que
por outro lado são claros e contra a analyse da fé ;
(b) pode dar-se interpretação provavel que não seja
discordante da doutrina commum: peio numero de mil
annos designa-se um tempo longo e indefinido, isto é,
o que hade decorrer entre o primeiro advento de Chris·to e a seducção do Antechristo: n'cste intervallo, o demonio dize-se ligado, porque se lhe não permitte seduzir tão facilmente os homens como antes do advento
de Christo. A p1·imerra res1uTei~ão de que se tracta e
(S) a entrada dos justos no ceu; a segunda morJe (6) é
a morte da alma e a condemnação. Portanto, não ha
precisão de recorre r á fabu!a de millenio.
g5. (8) Apesar de muitos Padres até ao seculo IV
defenderem o chilianismo, esta opinião
(a) não foi nunca universal, como o confessam os
~eus fautores, nem foi proposta como ponlo de doutri11a, nem como opiuião privada, segundo as palavras de
S. Justino 1 : dá antes te confessei que eu e muitos
outros nos indignamos ... e te fiz saber que m~itos
christãos puros e piedosos não conhecc:n esta doutrina;
(b) Desde o seculo V quasi todos os Padres e theoJogos d'algum no~e combateram. esta opinião e a re~
geitaram t , e assim pode concluir-se com lvfuHarelli
(ob. cit.): a Respondo que eu não considero como heretica a opinião moderada dos millenarios, mas affirmo
que no tempo presente, não tem o mini mo grau ~e probabilidade, porquanto, por um lado, está destitu1da de
toda a auctoridade grave, e por outro :ado, tem contra
si auctoridades graves e invenciveis» 3•
t
Tibi et antea ·confessus sum me quidem et muitos alias
ira sentire . .. muitos vero etiam Christianorum qui purae et piae
sentcntiac sum, hnc non agnosce re tibi significavi. Dialog . cum
Tryph. n . 80.
z Aqui temos um exemplo da tradição humana, a qual, primeiramente recebida por muitos Padres, e, como estavam persuadidos, tundada na l::scriptura, foi reprovada depois pela Egreja
como invenção humana; d 'onde se vê com a maior clareza que a
auctorida<le infallivel da Egreja é necessaria ra:-a a genuína interpretação da Esc riptura e dos Padres.
3 Respondeo me temperatum millenario~um seo~entiam no~
ut haerelicam traduce•e, sed tamen contendum quod m rraesentl
1empore sit ad minimum improbabilis, quia e>: unâ parte est destituta omni gravi auctoritate, ex altérâ vero habet auctorltates
contra se gravlssimas et ineluctabile s.

oros
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96. (C) E' tarnbem impro\•avel a ?P.1n!fo dos. que
admittem a piniáo de que ha-de ser f~hc1ss1ma e singular a condição da Egreja durante muitos seculo~, antes
do segundo advento do Senhor, em que será 1sempta
de todos os combates e males; porquanto, cTodos os
que quizerem viver piamente com Christo, hão-de ser
perseg-uidos .',.
.
.
..
E jamais a Egre1a deixará de ser m1hta_!1te n~ ~er~
ra · até ao fim do mundo os homens estarao su1e1tos
ao; effeitos do pcccado original, e a Egreja terá no seu
seio o trigo e a zizania, os bons e os maus.
Pondo portanto de parte tacs opiniões, com S: P3ulo prosigamos até chegarmos ao ~ermo da_ ca.rre1ra da
nossa vocacão sobr1;natural: « (rmaos, eu nao 1ulgo tel -o
já alcançado . .\1as antes o que agora faço, é, que esquecendo-me por certo do que fi~a para tra_z, e avançando-me ao que me resta r~ra diante, pros1go, :cgundo o fim proposw, ao premio da suprema vocacao de
Deus em Jesus Christo. E assim todos os que somos
perfeitos vivamos n'estcs sentimentos» '!.
'"nti11aao esfe <1of11pe11dlo de .7heologla dog·
ntafica, sujeito humilde111e11te 'f'!ªflfO escr11yi ao
}UfXO iJo €greja: Se a/gu17/aS CO/Sas foram d/cfa$
mtnos recfamenfe, fóra àa minlta lntenç4o, quero
que sejam fiiJas por mfo escrlpfas, e que sejam
emendaõas p11/os leilorfls :i.
-- -

-- - - ----·

N . do T .

Omncs quí pi(• volunt vi\•erc in Christo .lcsu, persecutionem paticntur. li 1im . 111, 12 .
.
i
Ego me non arhuror co1nprchend1ssc . Unum ª!-Itero, quae
quidem retro sunt ohlivis.:cns, tlil ca vcro quae s_unt rnora extende~s ~eips~1~1, :i~ <l.cstinatum r·c~sequor, nd hrav1um supernae vo:
cat1oms 1)c1 m Chnsto Jcsu. <iu1cumque ergo perfecu sumus, ho1.:
scntiamus. l'hil. Ili, .:l - 1~ .
J
e) hum Ide traductor d 'csta obra faz suas estas pala,•ras
do seu sahio al1.:tor.
1
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(A)

/ 2o(i ; fez pc~itcncia e oh.

pessoa nu~ente ou por
f!lCÍo do t<!leplwnC', 86 ;
forma deprecativa, 87.

mor basta para a jusrificaç~o n~ sacramentodaPen1tc~c1a, VII, )01; !lllOr
gratidão, segu!ldo a~uns,
basta para just1ficaçít1em
a recepção real do~cramenta, q8 ; amor dillc'Js
natu~al "cm que scnldo é
poss1vel sem a gra~i~ V,
1)8; o amor de Dcmbrilha na Encarnação: IV,
, 339 ; na Eucharist~ \'I,
1 3~)· .
._
. Amor beal!ftco, V11, ó.
Amor para com J. Cristo,
IV, 402.
A11abaptistas,, Ili, 3~~:
.1l11a~yse da fo, III, 1~ .
! Anjos no5ão (dos) IY:í:;
1 cx1stenc1a, 56 ; cr~o,
1 61 ;
dotes naturaei ~3;.

teve o perdao, 182, :i. 1.
Aberdo, inscripção (de) VI, A[!o1·d, Jo sentido dcinci8 1).
so ma.11d11care ca,.,11111, VI,
Absoli•ição sac1·ame11tal, pa- 56, n. :{.
lavras essenciacs (da) VII~ "!11101· d~ Deus perf~to e
84; absolvi cão dada a uma 1mpcrfe1to, VII, 92; o a-

Accide11tes euch<tristicos(os)
subsistem sem 'iUjeito, VI,
104; resolvem-se as dif·
ficuldadcs tiradas dos accidentes~ VI, 132.
Aco!,rthato, Vil, 443.
Adao, pac de todo o genero humano, IV, 122 ; constituido em graça, 14~) ; em
que tempo ? iS2 ; 1mmune da t~norancia, 154 ; da
concup1scencia, 155 ; da
morte, 156; da dôr, 159;
e porisso não foi e reado
no estado de barba ri e, 11)1;
peccou gran·mentc, 178;
per<l<.·11 ""' l• ': r:, •.c•hrcna ·
turaes e pn:tcrnaturaes,
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elevação ao estado sobre- sufficiencia com o sacranatural, 64 ; queda, 65 ; cramento da Penitencia,
hierarchia, iº· Existencia
104; com o Baptismo, V,
dos anjos custodios quan- 446 ; com a Ex.-Uncção,
to aos homens, 73 ; e com- Vil, 391.
munidades, 76; obsequios Augustana confissão sobre
que nos dispensam, 77; o peccado original, IV,
os nossos deveres para
r 9S, n. 2 ; do culto dos
com elles, 79 ; quéda dos Santos, 563, n. 1 ; da Ceia
an1os maus, ·1i5 ; ataques,
do Senhor, VI, 48 ; do sa82.
cramento da Penitencia,
A11glica11u da Ceia do Se- VII, 52.
·
nhor, VI, .-J.8 n. 4; dosa- Agostinho doutrina (de) socrificio da missa, 234.
bre a predestinação, IH,
A"1i.tslz11ma11asorigcm (das
271, n. 2; 27'.~; da pena
IV, 129; a almn é a fordos meninos, IV, 215 ;
ma substancial do corpo das obras dos infieis, V,
humano, 118.
77 ; da liberdade sob é> inArwmeos, III, 1 58.
1 fluxo da graça, V, 137.
.A11selmo dout~ina (de) so- Augustianos sys~hema (dos)
bre a nccess1d~1de da ln - sobre a predestmação, III,
carnaç~o, IV, 40~·282; da graça efficaz, V,
A11techr1sto, VII, ()(J 1.
1S1 ; da necessidade da
Appli<.:açãu dos fructos da graça actual, V, 72, 78.
missa, VI, ·i.7 1.
Aznnos pão para EuchaApolli11a1·istas, IV, 3o3.
rr~tia, VI, 154.
Aria11os, III, 312.
A existencia de Deus pode
Arte magica digna de re- conhecer-se pela razão,
III, 153: argumentos com
reprovacão, IV, q1.
Assumpçtfo da B. Maria Vir- que se demonstram, 162 :
gem, IV, 550 .
varias nomes de Deus.
Atha11asi.wo symbolum, III 175 : os seus attributos
295.
negativos~ 184: attributos
Allenção na administração 1 positivos, 206 : operações
dos sacramentos, V, 353 . de Deus, 223 : a sua sei·
.Allributos divinos definição encia, 225 : vontade, 241:
(~o~) III, 181 ; como .se
Ii.berdade, 247: providend1stmguern da essencrn, eia, 2S2 : vontade salva182 ; attributos negativos,
dora para todos os ho184 ; positi\'Os, 206.
mens, 265.
Atfrição noção (de) VII,
1 oo ; . honestidade,
1o t ;

Beatos (os) no ceu veem a
Deus, ~II, 638 ; são im·

(8)

Haio erros (de) sobre a gra- ,peccave1s, 650.
ça, V, 55 ; refutam-se,IV, Beatitude natural e supernatural, VII, 63 r. Essen165 . l 7b ·, V'7 3' VII ' f~,.
Baltimorense Concilio l do eia da Bem aventurança,
spiritismo, IV, 101, 109; 647.
dos sacramentos, V , 37 3, Bellcão do SS. Sacramen·
n. 2. : dobaptismodosca- t?~· v1,_ .~28.
.
thohcos, V, 444 ; do ba- B1or11s/1 om do hypnot1smo,
pusmo dos nco-convcrsos 1 1 lV, .t.J7' n. 1• •
447; da visita ao SS. Sa- Bowo, da etern1d~de, m,
cramento, VI, 12~ 1 ; da 194 ; da. pessoa, 3_'?5 ; da
administracão do vintico, bcautudme, vn,, ü31.
189 ; Ja pr.imeira commu- Uispos (os) suVenores aos
nhão,_ 206 ; ~o sacrificio p1:esbyteros, II, 450 .: ~s
Ja Missa, 2 4t>, 11 • 1 , 26) ; Bispos emquanto _mm1sdas missas fundadas, 2 '"9• · tros da O;>n.firmaçao, V,
Baltimorense Concilio
468: os mm1stros da Orda obrigação da adminis- dem, VII, 431.
.
tração dos sacramentos, Bondade de Deus em s1, UI,
V, 354, n. 2 .
214; na Epcarnaç~o,
Baplismo sacramento (do) 339 ; na Euchar1st1a, \ 1,
V, 383 ; definição, 384 ; 1 1 38.
.. _
liguras, :184 ; existencia, /Jossuel da conc1haçao d:1
3~6 ; ma teria remota, V, liberdade com o cone.urso,
3~)0 ; proxima, 3~)4 ; for- Ili, 23~, n. z ; da inlc[.·
ma, 401 ; effeito, 405 ; pretaçao das palavra!! [• 1ministro, .:p 3; sujcito, 411; /ius me11sestu. IV, 2!i4,
necessidnde, ·i.41 ; meios n . .'.i.
.
.
com que se supprc, 4 30 ; Brt.'lsi.·l11md1•rdo sentido da
disposições, 444 ; reitera-1 palnra ««~•~''''• Vil, ?,92 ·
cão, 446. 1:3optismo tiami- B1·01vso11, do neto de le, 111,
nis, 430 ; buptismo de san- ~ri,
~ue, .-J.32 ; baptismo dos Butle,. (Cl~. J <lo Purgatomfantes, 437 ; acuthohcos, rio, VII, tii5~ n. 1 •
442 ; neo-convcrsos, 447; :
baptismo em nome de
Christo, 403.
Baplistarum exposição dos Caetano da qu6da dos proerros (dos), V, :1 ~ 1. ~, 437 ; toparentcs, IV, 178 ; Ja
salvação dos infant º!; não
refutam-se, )y; ; 437.
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baptisados, V, I '.~4, 424, 1 Clzemnicio da doutrina _dos
427.
_ · Padres s<;>bre !! ne~ess1~a
Ca/mt'I da ernlução, IV, de da satisfaçao, \ U, 132.
48.
. ! Chi·!·sma, e_mquanto ~ á m~Calvi11istas ou Presbytena- · tena da Confirmaçao, \,
nos da predestinação, III, 460:
.
265 · da necessidade da Chrrsto, verdade1ramen te
grac~ V, Jo-75 · da dis- Deus, segundo as prophetribuiÇão a gr~ça, 1 1 5, cias, IV, 251 ; segundo o
126 · da liberdade sob o seu testemunho, 260 ; peinAu~o da graca, 136; dos j los seus milagres, 273;
Sacramentos, '2j2; da pre- segundo a prégação dos
sença real, VI, 48 ; dosa- Ap?stolos,_ 2~~; segun?o
crificio da missa, 233 ; da a fe da pnmmva Egre1a,
Penitencia, VII, 52 ; das 289 ; Christo tem uma dulndulgcncia~,
da E.
pia natureza, 317) dupl:~
l Jncção, 37' ; a Ordem, vontade e op~raçao, 320 ,
417 ; do .Matrimonio, 472; , a!ma verdadeiramente rado Purgatorio, foo.
c10nal, 357 ; corpo verdaCanie de Christo (verda- deiramente humano, 394;
deirn), IV, 394; a B. Vir- e Filho na~ural de Deus,
gcm foi concebida do Esnão adopt1vo, 323 ; em
p1rito ~anto, ,só. por co-1 que se~t1do e creatura e
opcraçao do Espmto San- servo, 326 ; pessoa comto, 396.
p_os~a, 335. S~iencia d~
Cassiano favoravcl ao pe- Chr1sto, 357 ; 1mpeccab1lagianismo, V, 5o.
li_d_ade, 369 ;_santidade poCave (A) p~otesto sobre _a stt1va, ~74; liberdade, 3~4;
palavra mwchah, VI, 23,, potencia, 390 ; app~t!te
n. 2; do sacrificio da Ceia, sensitivo, 392 ; pass1btl1239, n. 1.
dade, 39~8; bel}ez.a, 400,;
Censu,.a theologíca, III, 60; Redemçao. de ~hns~o, 1~,
sua auctoridade, 61 ; prin- 405 ; satisfaçao v1cana,
417 ; equivale,?te e s~pecipaes censuras, 63.
1
Cet'l~.za (u) Ja fé, t:m qut:
rabun<lautt:, 4.:> 1 ; L!lllVt:tsentido é mais firme do sal, 428 ; o seu mertto por
que a certeza natural, III, nós, 450 :, por si mesmo,
1 13.
453 ; pelos anjos, 489 ;
Camcter sao·amental, V, o seu sacrifi e i o, 455 ;
318; produzido pelos tres r Christo cabeça. dos hosacramentos, :; ig; sua na- rnens e dos an1os, 468 ;
tureza, 323 ; dotes, 324. rei espiritual, 472 ; pro-

1J5 ;

phcta e mestre, 47S ; sacerdote m aeten1um, 478;
Christo é devido culto de
latria (a), IV, 493.
Christo instituidor dos sacramentos, V, 328 ; substancialmente presente na
Eucharistia, VI, 47, (v.

683

não é necessaria por neccssidade de meio, mas de
preceito, VI, 193 ; a communhão sob uma e outra
cspecie, 196 ; preceito da
cornmunhão paschal, 203;
a communhão dos meninos e dos lo~cos etc. 1 2oti:
Rucharistia).
a communhao fre51ucr:t~,
Ci11ci11nale11se Concilio das 220 ; a communhao esp1·
missas fundadas, VI. :1.78, ritual, 228.
n. 2.
Communhão(a) dos santos,
Cfrcumcisiio, insmu1çao e VII, ?3~).
signific ·1cão (da) V 21)8 ·, Co11ce1c.10 lmmaculada úa
' '
··
I\' , 521. .
de que'.modo causava
a B. Virgem,
graça, 270.
Co11coniia da Formuln, \,
Circ11111i11sessão nas pessoas 71.
.
divinas, Ili, 370; cm Chris- Conc/usSo theolog1ca, o que
to, IV, 354.
é, Ili, 49; não é obje•to
Circumscriptive estar em de fé, 5o, 53.
logar, VI, 119.
Concupiscenc~a (~) nãoe~s·
C/aus-Sef{dwicki da etcrni- tiu cm Adao mnocente,
dadedoshybridos,IV,52, IV, 1-'5; é natural ao~o
n. 1.
mem, 1 75 ; não consti1Ue
Chaves (poder das) dado a essencia do peccado cri·
aos apostolas, é verdadei- ginal~ 194; não existiutm
ramente dístincto do po- Christo, 37, 1. ; nem na li,
der de prégar, VII, S4.
Virgem, :,37.
Clerigos distincção dos lct- Crll?fissão sacramental: Dl•·
gos, VII, 41 8.
ção, _VII 1 t ~Q.; ~l sua J:
Conhecimento de Deus é vina 1nst1tU1çao e nece!.'11·
possivel ;\ razão humana, dade, 110 ; convenienc:::
III, 154 ; de tres modos, 1:.!4·
_
1 58.
1 ( :nn ffrmacao
sacramern
Co11dem11ados (dos) ás pe- (da), V~'. 454 ; . ~atm.e
nas eternas, VII, 588 : a forma, 400 ; eff~lt?s 1 4t·:;
sua natureza, 605 : des- ministro, 468; su1e1to,.r,.
egualdadc e mitigação,
6I5.
Congregações Roman&: 1
Comm1micacão dos 1d1omas sua auctoridadc dou1ri11I,
em ChristÔ, l\', '.hti.
III, 63.
.
Comm1mhão sacrame n t a 1 Consentime11t o req ucr 1(U

http://www.obrascatolicas.com

l

685

INOICE ALPHllBETICO
INDICE Al.Pl-tAbETlCO

Christo, 495 ; do SS. Co363.
ração, 499 ; B. Virgem,
<:011substa11cialidade do Ver · 556 ; dos Santos, 562 ;
bo com o Padre, III, 3So · \ das relíquias, 572 ; das
do Espirito S. com o Pa~ l~~gens, ':l76 ; da Eucha·
nsna, VI, 125.
dre e o Filho, 3o3.
Consubstanciação expõe-se C_rp,.iano, controversia (de)
VI, 93 ; refuta-se, q6. ' co~ Estevão, V, 33 7.
Cm1tricção . definicãÕ
, ' VII '
89_: espec1~s, 91 ; contri(0)
~ç.ao perfeita, 92 ; imperfeita, 1oo ; con!ricção ~m- Demonws peccado e pena
~uanto á matcna prox1ma (dos), IV, G;; os demo, o sa~ramento, 78.
nios tentam o homem 8z ·
Cm·açao de Jesus, culto (do) possessões do dem~nio'
n~tureza\Iy, 499; legiti- 85 ; nem todos os pheno~
!111dade, -. o3._
menos do demonio devem
Cm-pode C!mslo vcrdadei- attribuir-se ao demonio
!º e real,
394.
w 4.
'
Corpo de Chnsto realmcn- Dementes baptismo (dos)
t~ presente na Eucharis- V, 444: confirmacão 1 4~1:
tu\ VI, 51 ; de que mo- Eucharistia, VI, 2°o6 : ~x
~º.· 115.
. _
. trema~Uncção, Vil, 399.
C~1f.ºS.~ r~SU1Te1çao (d os) Dalgazms, como explica a
I , ó. 1., dotes dos cor- transubstancia c ã o VI
· ' '
Cpos gloriosos
. ' 666.
1 3, , n. I.
os1~ogo111a mosaisa,
Danvim systema (de), IV,
15, o que Moyses ens1- 41, 42; Darwin, da unino~ com certeza ? 266 ; dade do genero humano,
v~nos sys~cmas sobre os
126, n. 1.
dias gencs1aco.s, 21; resol- Decencia do c01-po requeriyem-se as <;>b1ecçoes dos d:'- para a communhão,
para os sacramentos, V,

1.

I

yv •.

n:,

~ncredulos, 38.
.
\' 1, 219•
Cousm_ da necessidade da 1V~Ji111!1vamente estar no loc~ea~a.o1 IH, 247:
gar, VI, 119.
C1 ed1b1l1dade mo.nvos (de), 1Diabo v. ou demonios.
1II, 1o3 ; necessidade, 94; Diaco11ados ma teria forma
certeza que devem dar, 1 virtudes, VII, 444'.
'
97·
_
_
Diacouo e ministro extraorÇrn1 cult? 1,d:1), I\~, :.:i81.
dinario do bapti!ilXlo soC11//o noçao e esp~c1es,493; l7m,ne, V, 41 !> ; da E1,1ch,aculto da hw:na.QJdade de nsua, VI, 185.

(E)
Dias mosuicos ou genesia1
cos, lV, 24.
Disposiçi>cs para a justifica- . J•:bi01~itas •. ry, 245.
ção, V, 1 S9; no sujeito F:grqa, d1~e1tos. tda) quan·
para a recepção valida e to ao matr1momo, Vil, 510
licita do sacramento, 363 ; t.piscopado como sacrapara o Baptismo, 4-14; mento, VII, 427, 449.
para a Conlirmação, 47 1 ; Esm1, em que sentido foi
para a Eucharistia, VI, 1 ~ado, Ili,
2~,q ; , para a E. Uncçáo, bpecies eu~· 1ar1~licas se·
\ 11, ·'9~l·
gundo os Cartesianos, VI,
~i~1i11dade ~to _ ~'er~o, , ~11 1 1 1~3 : segundo os Dyna·
.bo ; do l·.spmto ~., 5t>~ ; mistas., 1 09 : segundo os
de Christo, 24).
\ Thom1s~a.s, são accidcntcs
/Jivorcio (o) contrario <i pri- sem suic1to, ~~4: rcsol·

2r· . .

mitiva instituicão do matri- vem-se as d1füculdad es
monio, VII, S33 ; tolcra-1 contra esta doutrina, 132 :
do sob a lei mosayca, S33 ; Christo está todo sob cacontrario á lei evangelica, da uma das especiese em
'36 ; sujeito a consequcn-1 cad. a uma .das partes de
cias depravadas, S46.
cada espec1c, 1 11 : comJJocelas, IV, 3o3.
munhão sob uma e outra
Doulri11a da fé catholica, Í esf!_ecic não é ncccssaria,
lll, 57.
190.
Dogmas (dos) Incremento Hspiritismo IV, 95, 99, l<li}
ou progresso, t)5 ; triplice Espi1·ito ~· é pessoa tonestado, 78.
·
substancial ao Pae e ao
Dous do Hspfrilo S. noção Filho, lll, 3fü : procede
(dos), V, i 17 ; numeras, de um. e out~o, como de
·11 X;, df~n~ do !:spirito S.
um urnco prmc~pi~ 1 • 4oó.:
cm Lhnsto, I\·, 382.
processo do Espmto S.
1)ofrs do corpo glorioso, diffcrc da generação do
VII, 66i;.
Verbo, 415: o Espirito é
Dom natural, l V , 1 ~ii ; so- enviado pelo Pac e pelo
brenatural, 138;.donsprre- Filho, 424: habita cspctcrnaturacs conferidos aos cialmente na alma do jusprotoparentcs, 1541 172.
to, 427 : nomes pr~rios
J)ubli11 Re11icw do numero do Espirita S., 4z1 : misdos condemnados, VII, sões visiveis do Es~rito
1)o4. n. 1.
S., 431 : dom. do Eapirito
D11/i,1 culto (de), IV, +'J-l' S., V, zq.
v. rnltu.
Estados vurios da naturcia
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humana com relação á confissão.
graça, lV, 141 : estado de\ Exo,.cistado, VII, 443.
na tu reza pura é possível,. Extrema-Unccão s a e r a176.
1 menta (da): 'noção e exisEscandalosa proposição, III tencia, VII, 374 ; mate ria
64.
.· e forma, 381 ; effeito, 387;
Etenzidadedivi11a, III: 194: \ ministro~ 393; sujeitCI, 399.
a eternidade das penas do
inferno, por quem são ne-1
(F)
gadas ? VII, )87 : demonstra-se!. 58~: não se oppõe 1 Faber do n~'!lero dos el_ei~ razao, ::i98.
tos 1 III, 2~0, n. 3 ; i~7,
F.11d1wecimento, em q u e n. 1.
sentido se attrit-ue a Deus, Fa~ (ao que) o que está da
III, 242 : não priva de to- sua parte Deus não nega
da a g~a~a, V, 123.
. a graça, V, 131.

E11clzarisl1a ~acramento(da \Falso supernaturali s mo,
VI, 39; vanos nomcs,43; .· V, 52.
figuras, 43 ; excellencia, \ Fart·ar, anglicano, da ,·ir39. A Eucharistia não é . gindade da B. Maria~ IV,
figura do corpo de Chris- \ 583, n. 2 ; do Purgatorio,
to,, mas contem-no verda- VII, 6:t4, n. 2.
dc1r.amcnte, S1 ; com Fé define-se, lll, 35 ;
Chnsto está presente na , ccllencia da fé, 32 ; espeEuchHristia, 91 ; culto de. 1 cies, 40. Objecto material
vi~o <i ~uc.haristi~, 125 ; 1 da fé, 43 ; da fé quoad se,
a Euchar1sua manifesta os da fé quoad 1ws, 46 ; obattributos divinos, 136; cs- jecto da fé catholica, S7 ;
timula :i pratica das vir- incremento, (i). Objecto
tudcs, 140 ; matcria e for- . formal da fé ou seu moti ·
ma _da Eucharistia, 1 ~H ; 1 vo, 82 ; cm 9ue sentido a
el!e1tos, ..170 ; ministro: I fé se chama discursiva, 8Q.
1 ~3 ; su1e1to, 192 ; necesPreparação do acto de fe,
s1dadc, 192. ; v.· commu- \ 91; producção , 101; o
11hSu da missa.
1 acto ce fé é feito pelo inHtmomia110 dos processos 1 tellecto, sob o imperio da
do Espirita S., III, 39q.
vontade com o auxilio da
Eutychia110, IV, 3o5. · ·
· graça, 10·2; causas e moEva peccado (de), l V, 1 74· ti vos do acto de fé, 1 o6 :
E11olucim1ismo, lV, 40. ·
acto de fé de que modo é
Exomologesc, ou confissão\ feito pelos rudes, 1o8 ;
:sacramental, Vil, w9~ v. firmeza da fé, 112; infal-

o\

I

ex-

'1b1'l'1dade, 116 ·, obscurida- 345, v. Christo, Verbo.
Fim (o) de Deus na crca1
dc, 1 17; liber~ade, 12~~ ção, UI, 2 ,3, O homem
Em quem ~e~1de a fe . foi creado pa~a um fim so1 z2. A fé d1stmguc-se da
brenatural~ l\', 176.
razão, i31 ; não se lhe op- F ,-ma dos sacrameulos,
põe, t 34 ; fornece lhe au- ~ z86 . mudança subsxilio, 1 39.
..
_ ta~cial ~ accidcnal na for.
. 88. união da matcFalta de confessor, quan
do se julga havei-a, VI~ n:i:'c 2da forma nos Sacra1 nmentos, 3
·.n ··~ ·
. ·

2·fo.

s

J·.'é eccfrs1asl1ca, Ili, 4· _ 1 L'
f-- in i:rno d< nutu
· t1·h-caç·10
· r o•to
' u '
Fé (a) para a JUS
,. ' ,
/"I,,
Vil 609 ': de ouc
~ b as l a, V , 1GtÀ·
rez
•., atormenta
,
1 .
nao
~
modo
o e~pm-

f:n·wc\

a confiança, '70.
e nao
6 3
se requer paraª. obra~ m~- F~~'ª'~d ·do sentido das p:l·
ralmente boa, iJ j nao se lavras Roe est corpus
perde pelo pccca o mor-·
Vl 6~, n. t.
tal, mas por actos que lh~ 1F~~u"j0 B~ptisrno,V, 391.
são oppostos, Ili, 12 4 1 Pru~tos da missa, \'1 1 271.
não se perde sem a1guma
culpa, 99·
(G)
Filiacão adoptu•a pela graça, V, 184.
•
Gali.ffet de devoçãoª,º _SS.
Filioque foi com r.aza.o ac- Coração de Jesus,!\~ '09·
crcscentado ao Symbolo, Gasse,., de Ontclog1srno,
lll, 416.
Jll, 158. .
..
Filho de Deus, segunda pes: Gcnenll io111sn111s rciclla-sc,
son da SS. Trindade~ e
lV, do.
, .. .
consubstancial ao ~)ac, lll, <;e1ter·açãv do ~ (';·1 0_ tnph:~)o ; cm que ~cnt1do obc · ce Ili 341 ; ger,.;ao vcrdccc ao Pac, 342 ; verdada'deir do Ver.~, 393 ;
deiramente gerado pelo pelo intellecto, ,,1; ~b
!,ac, 3~)~ ; pe_lo inte.ll~c~~~ \ aeten10, 402 ; ~ISlm~ç.ao
-~ºº ~ ab acte1 110, 403 , ex
da proçcssáu dv tspu1lo
pfica·m-sc as locuções do s., 412.
Pac a este respeito., 342. Genet·o huma11oppagado
Filho de Deus no smgu~ar
)or Adão, IV, w.
desiona filho por ger~ç.no, Jerhar-J, \uth~rt~, da f I!
IV ~l)o. Era conveniente justificante, ', 1to, n. t ;
qu~ 0 Filho Jc D~us e1~ da necc::.sidade~baptiscarirnssc, de prc~e.rcnc.ia rno 22, n. 1.
4
no Puc e \lO Esrmto
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pa-1

Gese11Í1'S do sentido da
lavra cidade (ir), IV, 124,

! /ierc.irclua .rngelica, IV,

da mesmo endurecidos,
123 ; aos infieis, 126. A
n. 1 ; do sentido das pa- graça ainda mesmo cfficaz,
lavras ma11ducare cantem, não é necessitante, 136 ;
VI, 55, n- 4.
dá-se a graça verdadeiraGibbo11s (Cardeal) da utili- mente sufficiente, 142 ; de
dade das imagens, IV, 579, que modo a graça efficaz
n. '2 ; da frcquencia dos se distingue da sufücicnte,
divorcios nos Estados Uni- segundo os Molinist as,
dos, VII, S4:.i, n. 1.
147; Congruistas, 148;
Gladsto11e da geração es- Thomistas, 1 So ; Auguspontanea, IV, 43, n. 3.
tianos, 151.
Gore, protestante da pre- Graça habitual, noção, V,
destinação, III, 27,-, n. 2. 157; effeitos formaes, 182;
Glo,-ia eterna, VI , 632; definição escolastica, 192;
gloria da alma, G33 ; glo- distincção da caridade,
ria do corpo, 651 ; luz da 201 ; propriedades, 204;
gloria, 635.
, v. justificação.
Gregos erros do Espirito 1 G1·aça ordem (da) é verdaS., IH, 405.
deiramente sobrenatural,
Grabio da doutrina dos Pa- IV, 165.
dres sobre o sacrificio da 1 Graça sacrammtal, V, 3oq;
1
\ revivicencia da graça, 313.
missa, VI, 242.
Graça, exccllencin (da), V, Graças gratis â.1das, V,
3~ ; definição e divisões, . 210.
..p ; erros principacs da Gwzthero_crr~s (d~) III, 80,
1
graça, 48.
: 82, 130 , n' 3oJ, n. 1.
<:1:aça ~ctual ~~t~urc~~ (d~)
V, 59 , cspec1cs, 6b , ne- ,
(H)
cessidadc para superar as 1
·
tentações, Xo ; para observar integralmente a lei, 1 I !abilo cntitativo, opcrati8.'.i ; para o amor de Deus, \ vo, V 1 2 14.
88 ; para as obras sobre- flammo11d, protestante da
naturaes, 90 ; para o ini-1 predestinação, III, 277,
cio da fé, 97 ; para a per- n. 4.
severança, 100; para evi-1 Herdeiros de De1.1s pela
tar os peccados veniaes, graça V, 18.+.
w5. Gratuidade da graça He1·esia definição (de) III,
actual, 1 1o. Dispensação Sg ; material, formal, 126;
da graça aos fieis, 1 1<i ; Here.fes (aos) confere-se a
'10S peccadores: 1 zo ; aingraça~ V, 127.
1·

11~~-a,.chia
6

l

(1)
I\' s~ti.

ecclesiast i e a, .

Ico11oclastas,
,_ J ~
VII,
41 ·
.
\ !.d ·
mmumcaçao dos
.t~iir
racionalista,
do
seniom.as
lfl ' 0 '
(',,ºbo1 ·' IV , 327. . , awral ·10 hotido da palavra ir.1
:
'
1Jmwra11cia
n nao
~·
.
l\· , 259. . .
n
]V e1-3;
CXIS·
1-/odge, cat:·m1sta, (.~os an- i~1em,
\dio innoccnte,
jos cust~dtos~ IV, 81 ; ~a ti~ cm ·
corru~çao do h~mdem ~~~ \ 1f1~11imcão da mente pela
l1so ' V' · · n. 2 :,, o
orara .,.' , o·o.
11. · •
!"'
'
d <' D,·11s
no hori ismo, .1lh,
:J
lV
•8
l 1a "r.-em
' •
J[o[vca11sl11111, · ' ·P ·
, " P. IV 1 · o Verbo
//o11u'lll\O) crcado por Deus 1 !11c.111,
Jo ~a~, Ili, 4·L1_;
de corpo 11n.igem .
1. V ~~()
IV ' 1 11 ·' consta
,
d
..
cu\to das imagens, '
·
e alma, 'iX; pou e ser
. ' d d divina, 1 1,
·l
··ado
ao
estado
sobreIrmm:11s1
a
e
e e•
.
·
natural, 143 ; foi co_nsu- /97· ·talidade (a) do cortuido e~ graça,_ 149; isen- m:f~i conferida a Adão,
to da 1gnorancia, concu. · dom prctcma5
piscencia, dcir e da mort~, 1 v_,_ li 771'; ~foi perdido pc1 "14 . não cm estado ue . tt11 ,\ , 1 d' . riginnl 207
• ' . i<ii
- _; v• . ,·1AJ_ .-w.
\o 8pecca o o
'
'
barbanc,
20
Jloiwrio doutrina (de) so· ºd de da ig11ora11-

'º

1''

f

brc a dupla vontade de b11!1111mJ a concup1scencia,
IV ~
era
ua
'd
Chnsto, . ~ _,22.
1· : . i11orte conferi a a
.
1ist·1
~ol)rc 1>
l<ll e
'
l
//01•e)', MP . _, ~ ,.,
,~
IV 1:.i.1. e oll/lt·t
, .. \ l '2 · perl
, 1·1bai111smo
por 1011 n c·rs·10
·' , A(. no '
. ..
-~
prcternatu1 a , 7 '
8
V,·'~)'.>, n: - . -·
da elo eccado,_2~7,20.
I /um(' do thvor'-10, VII, SSo, I mmu
p I abI?l1dade
dmna.
UI,
1
.,.
11. 1.
.
. mo se conc11ia com
1

//u.l.:.·fr1· .k cosmogo!lla tno··
19\l_)l, c~J- de 248.
... -- IV 3x · da Acncra- a 1 JCI ·~ '
·•
•
s,I\ "ª'
' '
I pauaçao VI, 9.i, Y7
11
çiío cspoi:itaneH, 44,. • ,.1 · /"
·b 1·iÚadc dos corpos
/frnl·rdu/iaculto (dcJ,48.·L \ mpa~sr_ . 'ri(. 666.
r
, .
.
lll
gloriosos, w • .
• .
1
·

Ir n-•oSI ,1SI' 011
·~º~.

pcsso,1,

H.rp110/1smo phcnomcn ~ s

·\V , 11b
{do) cxpncm-sc,
. ·,
"111iz11 sobre os mesmos,
'
~ l~l·
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(OS) que d1~1em o sacramento do ma.
m_
·o podem ser esta
tnmoni
• · ''11 '
b 1 JospchEgre1a,•
. e ec1m·1~ não relo Esta
:HOi <""
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lmpotencia physica e mo- dos infantes acatholicos,
ral, V, 81.
442.
Incarnação noção (da) JV, Infemo quadrupla signifi299 ;existencia,307 ;coo- cação (do), IV, 214, VII,
sectarios, 317 ; possibili- S86 ; eternidade das pedade, 332 ; conveniencia, nas do iIJferno, 587 ; acer338; perpetuidade, 351 ; bidade, 607 ; desegualdafim, 405 ; motivo determi- de, mitigação, 615.
nativo, 483 ; v. Christo, 111.fieis as obras (dos) não
Redempção.
são outros tantos peccalncrcdu1os de que modo dos mortaes, V, 73 ; aos

Ja11et (Paul) do divorc!o,
VII, li49, n. 1.
J.Jnsenistas, Ili, 267 ; _IV,

devem ser reconduzidos á infieis dá-se e offerece-se
fé, III, 1 1o.
a graça actual, 127 ; de
l11di1f110 quanto á recepção que modo, 128.
dos sacramentos, V, 3 57. Infinidade de Deus, III,

a sua natureza, 2 1 ::- : obngação, 216 : cau~as escusantes, 217.

Indissolubilidade do matri- . 202.
mo'1io, quer por direito di- Innocencia estado (de), desvino, VII, :.31 ; quer por creve-se, IV, l4J; confe·
direito natural, 544; quan· rida a Adão, 148.
to aos lnfieis, 5:i6.
Inspiração da vonta<!e peJd /
·
~
la graça, V, 62.
·
"· u ifem;ias noçao e espe- Inte[!!idade estado IV, 141;
1
cres (das), VII, '7 ; po- conferido aos protoJcaren·
der de as conceder, 175 ;
tes, 154 ; apesar e ser
em que sentido são appli- indevido, 172 .
cadas aos defunctos, 185;
·
lutenção requeri"d a no mi-

uram-sc as penas tempo- nistro dos sacramentos,
raes devidas aos 1)ccca,· internos ou exd os, 18-1 ·, condições para V, lt5
,.
t<.:rnos ? 347 ; virtua.cs,
as lucrar, 175.
3~o ; absoluta e determil11fa11tes(os)não contrahcm nada, 351. Intenção re opcccadooriginal, IV, 183; querida na recepção dos
os que morrem sem bap- : sacramentos, 363.
tismo ficam privados da fovoca~ão (dos) santos i:
visão beatifica, 2 13 ; mas util, IV, 567 ; não se opnão de toda a felicidade põe á mediação de Chrisnatural, 217; Christo mor- , to, 571.
·
reu pelos infantes 441; es- 'Irmãos de Christo, IV, 550.
tão-lhes preparadas graças, V, 132 ; os infantes
(J)
podem e devem baptisarse? 424, 430 ; do baptismo Jacobitas, IV, 3o6.

438 ; 5o3 ; 51 o ; V, '6 ;
71 ; 1 q; 135: 142: VI,
220.

Jm·chi, Judeus, do sentido
messianico do Psalmo segundo, IV, 253.
Jelzo11a/1, III, 176.

JeJum eucharistico,

y1, 2 1 ~:

Jesus Chr·istu '. Cliristo.
Joseplzi ( S.) ~·irgindadc de
IV, 545.
Juit,o particular, VII, 584 :
universal, VII, 661.
Jurisdiccão necessaria ao
Sacr. da Penitencia, Vil,
163.
.Just!ficai·, o que significa?
V, 1 s7 .
.lustificacão natureza e cau-

cação, 205 : desegualdade,
iog : amissibilidade, 21 1 :
Virtudes infusas na justificação, 213 : dons infundidos juntamente com a justifkação, 2r7.
.Justos todos dá-se a graça
sufficiente, V, 116.
Justiça origi,,a/ dcscrcvese, IV, 142: C?nfcrida aos
: prot~-parentes, 149 : verdadc1ramcnte so0renatural,_ 165.

Justzç_a de Deus, III, 118:

manifestada na Encarna·
ção, IV, 340.

\K)
1

!

.

.

.

Keno/lca theoria da Encarnação, expõe-se e refuta-

1 se,

IV, 346.

Kluppe/ do~ factos ma~-

~os, lV, 93, n. 1.
Júmwel, protestante, do
sas" (daj segundo o Tri- sci:it~do das palavras caro,
dentina , V, ,,8: náo
~pwllus, VI, 63, n. 1.
. .bas.
ta só a 1é para a 1ust1t1caçáo, 1li1 : doutrina de Pau(L)
lo sobre este ponto, 1I)~ :
a justilicação dcstroc ver- /,aco~«iaire, da Trindade,
dadeiramentcos peccad_os,
Ili, .~XX, n. 2.
•
1 71 ; nifo c11nsistr na 11n- /.alw11~se da evoluçao Jas
putação extrínseca dos me- : especics,, ~V, 18.
rito!i de Christo, mas na /,~rgos drstmcçao ·dos ele·
infusão de graça, 177: .ª
r1go~, VII, 418.
justificação nos torna am1- /,at,-1a culto (de) IV, 494·
gos de Deus, e seus filhos Lecky, rac!onalista, do cul·
e herdeiros adoptivos conto á B. Virgem, IV, 560,
sortes tia natureza divina, n. 2 . .
templo do Espírito San~o, j I.e_ib1~/'{_, da transub~tll'l·
182 : lncertc7.a \iit 1usttfi·
c1a~ao, VI, ~ ·
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Leão XIII da concordia da
fé e da sciencia, III, 135 :

lNDICE ALPHABETléO

(M)

da interpretação da Escri- Ma Cli1rtosh imd Strong de
ptura nas coisas scientifi- immersione, V, 3g6, n. 5.
cas IV, 2? : das orde~a-1.Mace~oni~nos, IU, 313.
ções anglicanas, VII, 4::>5: kfagia cnme de acto e fada inseparabilidade do sa- cto, IV, 91.
cramento do matrimonio, i\.fagnttismo phenomen os
4gó : do poder da Egreja (do) I,V, 94; jurzo a seu
sobre os impedimentos respettt;>, 9Q,. 1o6.
..
do matrimonio, 51 '.! : da Mal, ex1stenc1a e con~1hafirmeza d os Romanos ção (do) com a Prov1denPontificcs em repellir o eia, III, 258.
divorcio, 544: dos pes_si- Mall?ck racionalista,, da aumos etfeitos do divorcio, ctondade da Egreia, III,
553 : da necessidade da 109, n. 1.
graça sacramental para · Maria Mãe de . De~!>, [~,
bem educar a prole e
513 : excellen~1a d esta d1mentar o amor casto, 57 1. gnida~eJ 51 5: 1mma~ulada
Lei natural (a) não pode 1 conce1çao da B. VirgeL!',
observar-se mtegralmente 1 52 1 : a sua perpetua \'Jrsem a graça, V, 85.
/ ginda~e, !>93: graça que
Libello âe repudio entre os . lhe fot conferida, 546 : o
Judeus VII 536.
seu incremento, 547 : AsLiberdade n~ção (de), IV, sumpçã~ de Maria,, S:io :
384 : Liberdade em Deus, a B. Vtrgem. mediadora
Ili, 247: cm (_:hristoi, IV, pa_rn o .M:_d1ador., 55~:
385 : o seu ob1ecto, J9l : rnmha e mae dos chnsconciliação com :i impcc- tão~, 554 : o culto hypercabilidade, 389. L1berda- dulto que lhe deve ser dade do homem sob o influ- do, 612 : exc~sso que n'elxo da graçH, V 1 r 3+
lc ~e deve evitar, 561.
Liddorz da divindade de 1J\-Jarle11e das formas dos
Christo, IV, 254, 11· 5 : da 1 sacrament~s, V, 334, n. ~ :
utilidade da confissão sa-1 da adoraçao da Euchanscramental, VII, 127, n. 1. tia~ VI, 127, n. 5.
.
Limzeo da e''olução, IV, ..io. Martinet, do fogo do mLu'.{ da gloria, VII, 636. 1 femo, VII, 613, n. 1.
Luthero e Lutheranismo, Martvrio emquanto supV, 53 : e alibi passim; v. pre -as vezes do baptismo,
C•lvumta~.
V, 432.
Ma!eria do~ sqçramentos~

fo-\

V, 285 : mudanças que 1 e condições, 226 : existenn' ~l~a se devem ~vitar, 288: : eia,. ~34: . objecto, 239:
umao da matena e da for- rcv1v1scenc1::1 dos meritos
ma, 293 : materia do Ba- i Vil, 138.
'
tismo,- 390 : da Confirma-, Meritv de Chnsto, IV 447:
ção, 460 : da Eucharistia, . o que nos mereceu 4so :
VI, 151 : da Penitenc~a, i para si, 453 : para 'os anVll, 74 : da E. l-Jncçao, : JOS 48q.
381 : da Or~em, . 442 e 1 Mi// nêga a omnipotencia
scg.: do ~latnmorno , 5o3. de Deus, III, :.!lo.
Matrimonio como contra-! Millr11arios erros (dos} VII
cto, VII, 470: como sa-1· (io8.
·
'
crarnent?, 47<? : prova se /11i11i.~11·0 dos sa,· 1·amentv.,,
a sua ex1stenc1a, 474: ho- 1 quahdadcs que n'elle se
nestidade do matrimonio, requerem, V, 336 : as suas
485 : inseparabilidade do obrigações, 354.
sacramento do contracto, 1 A{i/agres (os) de Christo
493 : minisrro do sacra-1 provam a sua divindade,
mento, 499 : materia e IV, 273.
for~a, _ ~o3_: matrimonio Alissa sacrificio (da) VI,
dos mfie1s, ::>06 : poder de 229 : a sua definicão 230 :
fazer leis sobre o matri - existencia, 233 : 'es;encia
monio dos fieis, 509 : dos :q6 : cffeitos, 255 : com~
infiei~, 51.8 : unid~de. do ~e produ7.~m, 25~ : qual o
matnmomo, 520 : md1sso- seu valor r 2ti1 : ministro
lubilidade, 531 : casos cm · do sacrificio da missa, 265!
q~e pode dissolv~r - se. o as suas obrigações quanto
vmculo do matrunomo, ;\celebração da missa 268:
5~6: etfcitos do sacramen- applicaçiío dos frucc~s dn
to d.o matrimonio, ~69.
missa, 271 : cstipendio,
Mediador officio (de) que 1 27'.{ : missas fu1dadas 278:
Christ? exerce, IV, 479· , missa pl'o populo, '279:
JYlela11chton, da co11Ílu11ç.1, por ~1ucm pvJi; otTt:reçer111, 39.
se a missa, 283.
Meninos, como podem fa- Missas 1n divinis, J11, 4:r3.
zcr um acto de fé, Ili,· Mvli11ismo, III, 238, 2S1,
108 ; quando podem re· 280 : V, 65, 147.
c~ber a communhão, VI, Monophysitas,lV, 306 317.
2o6; ou a Ex. Uncção, Monotheiilas, IV, 306, '310.
VII, 400.
lvlunslrus, se Jevem bapti·
Mertlo .wbremtlural, V, j sar-se, V, 442.
225 : noção, 225 : especies Mo11ta11istas, VII, 52, 139.
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.\101111mental t1·adiçáo, quanto aos sacramentos, V,

i73.
Morgau Dix ritualista, dos
sete sacrament~s!. V, 271,
n. 2 : da absolv1çao sacra·
cramental, VII, 110 1 n. S:
do s~cramento do matrimonio, 473, n. 2.
Morte de Christo foi um
verdadeiro sacrificio: TV,
4G2.
Mor/e .do cof'po é pena do
p~cca~o, IV, 15G, 207: é
lei u~1 versai, VII, ~82.
Mosaica cosmogoma, IV,

natureza dupla em Christo, 317.
Nature'{a pura Estado (de)
IV, 141, 176.
: N~tz!ral (o) emquanto se
drstmgue do sobrenatural,

IV, 136.
Naville, protestante, da uti!idade da confissão

125, n.

2.

VII
'

'

Neo-Platonicos da Trindade, Ili, 348.
Necessidade de meio e de
preceito, V: 421.
Neston'anos, 1V, 246.
Newman (J. H.J da fé em1 5.
quanto é dom de Deus, III
Mulle1· (Max) da necessida- 55, n. 1 : da eternidade
de da primeira causa, III, de Deus, 196, n. 2 : da in161, n•. 3. : da mudança finidade de Deus, 204, n.
das · rehg16es para peor, 5 : da trindade dos neoIV, 163, n. 2.
1 platonicos, 349, n. 1 : da
Mundo (o) foi creado por , devoção para com a B.
Deus do nada, IV, 16 : no Virgem, IV, 559, n. 1 : do
.tempo, 19 : bom, 22 : por modo como os santos oucausa de Deus, III, 257.
vem as supplicas, IV, 568,
Mudanças a evitar na ma- n. 1 : da necessidade da
teria e forma dos sacra- graça para a perseveranç~,
cramentos, V, 288.
V, 10J, n. 1 : da necessiMuHa,.e/li do d1iliasmo, dade das boas obras, V,
VII, 670.
167, n. 3 : da justificação

verdadeiramente intrínseca, V, 180, n. 3 : da creNapnleãn '!obre u diYinda- 1 dibilidade da transubstande de Christo, IV, 297, ciação, VI, 131, n. 1 e alin. I.
bi passim.
Nature:r.a o que significa ? Negros côr (dos) ou outros
IV, 135 : como se distin- caracteres não obstam á
gue da essencia, III, 304 : sua origem adamitica, l\',
da pessoa, 307.
125.
Nature:r.a huma11a assumi- Nome de Deus, III 175:
da pelo verbo, IV, 356: nomes proprios e appr,o-

(N)

priados das divinas pcs- Optimismo, JII, 24"'·
Ordem natural, IV, 137 :
soas, 420.
Noções «in divinisn, II 1, ordem 3obrcnatural, q1 :
ordem da sraca e da glo·
4 19·
Novacianos, VII, ,2, 13q. ria verdadeiramente sobreNovíssimos do lwmt?m, V1I, natural, i65.
Q,-,~cm sacramento (da) Vll
580.
Nupcias segundas e ulte- -i.1b: verdadcd'estesac:-ariores sáo licitas, VII, 528. mento, 418: numero das
or~~ns, .426: ministro, 431:
cílc;tos, 433: aa quatro
(0)
1 ordem menores, 442 : orObsli11ados (os) não ficam ! dcns sac:as e m:.üores,#t·
privados de t<>da a graça, Or~fr11açoes anglica11as, V l
V, 123.
. 4-+ .
Obscuridade dafe, III, 117. 1 Ostzanado, VII~ 442.
ObsessSo dos dc111011w.~, IV 1 Oxenham do mcremento
85.
dos dogmas, IH, 78, n•.1.
O.ffe11sa de Deus, em que' da doutrina de S. A:nselscntido é infinita, IV 41 2. mo sobre a necessidade
Oleo santo trtplice, VII, da Redcrnpção, IV, 4o8,
382~ n. 1 : emquanto ma- 11 • 1 •
(P)
teria da Confirmação, V,
461 : da Ex.-Uncção, VII,
381.
Pacto entre Deus e o ho·
Ommpotencia de Deus, 111, mcm pelo baptismo, V,
208: manifesta-se na En- 411.
carnaçúo, IV, 341: na Eu- Pãr_1 e11cha1·istíco, VI, 151:
charistia, V 1, 1 3G.
. pao ~zymo, 1 54.
.
Orztolobrismo em que senti- Pm·aiso terl'estre, lV, 1.p:
do foi condemnado, Ili, i celeste, VII, 64.t, n. 1.
157.
P'!ix_ões bem ordenadas em
Obras (as) 11aturaimmle Clmsto, IV. 393.
boas são possivcis ao ho- 1Pae em que sentido é maior
mem lapso sem a graça, que o Filho, III, 361 : por·
V, 72, 73, 79.
. que se chama mais freObras meritorias, v. men- quentemente Deus, 362 :
to: obras vivas, mortas, gera verdadeiramente o
mortifcras, VII, 148.
Filho, 394: pelo intclle,to,
Operação de Christo é du- 399 : ah 1.l!fe,.110, 402 : não
pia, JV, 320: operação e! primeiro que o fllho,
theandrica, 32'.l.
402 : nem se distingue
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d'elle sen'o em razão da 223 : tira-se pelo baptisorigem, 403 : envia o Fi- mo, V, 4o:i.
lho ao Espirita S., nem Pelag1anos, V, 49 e alibi
elle é enviado, 424: no- passim.
mes proprios do Pae,420., Perfeiçõesdivi11as, III, 181.
Padrinho no baptismo, V, ,. Perseverança é impossivel
418.
sem a graça, V, 100: a
Peccadores publicas ou
perseverança final não pocultos quanto á recepção de merecer-se de condidos sa<:ramento~, V, 3'7: 1 gno, 243.
otferecem-se gracas aos Pessoa noção (de) III, 3o3:
peccadores, 120: quando? distincção da natureza,
u;,.
307: pessoa em Deus,307:
Peccado não é in~ntado tres pessoas em Dcus,319:
por Deus, mas permittido, perfeitamente eguaes, 369:
III, 242 ; em que sentido circuminsessão das pesé infinito ? l V, 41 2 ; quaes soas, 370.
os peccados que são per· Plielps, do divorcio, VII,
doados pelo Baptismo ? 551, n. 1.
V, 405 ; pelo sacramento Plulão a sua doutrina soda Penitencia ? VII, 74 ; bre a Trindade, III, 348.
todos os peccados são re- ·
missiveis, 139 ; o peccado 1 Pio IX da unidade da alcontra o Espirita S., em ma no homem, IV, 120 :
que sentido se não per- · condemna Froschamme r
dôa, 141 ; pec:cado venial da origem da alma, 130:
como se perdôa ? 148.
do culto do SS. Coração,
Peccado original o_riginan- 509 :_ da imrnacul~da Conte, IV, 177 : originado, ce1çao, 521, 531, :>37, n. 2:
182: a sua existenc1a, 183: da santidade da B . .Mana
natureza, 194 : falsas sen- Virgem, 546: da salvação
tenças, 194 : verdadeira 1 dos que ignoram de boa
sentença, 198: modo da fé a religião catholica, V,
transmissão, 20:: : effeitos '3o : da inseparabilidade
em Adão, 205 : na sua do contracto do sacramenposteridade, 206 : pena to do matrimonio, VH,
original do peccado quan- 4q6.
to aos meninos e demen- Pfatão doutrina (de) sobre
tes, 213 : peccado original a Trindade, III, 3-48.
não repugna da parte de Pena eterna (a) perd.o&-se
Deus, 218 : nem da parte . como peccado, VII, 148 :
do modo da transmissão, 1 diminue-se a pena tempo-

oc-1

r.al mas nem aempre se / po~siveis aos justos, V,
tira, 149.
· 1 1 l>.
Pmalidades da vida (as) Prc:Pdesti11atianis!flO, m,
porque se não tiram pela 265: V, $2.
Redempção ou pelo Ba- P1·a?desti11~ção para a graptismo, IV, 451: V, 406.
ça e gloria, Ili, i63: exPenilenda como virtude, põem-se os erros dos proVII, 35: a sua necessida· testantes, 265: refutamde, 43.
se, 267 : systhemas dos
Pe11i/encia sacra111cnto (da) thcologos, 280: ~aes de
VII, ~ 1 : n sua cxistencia, predestinação~ 2~.
necessidade, 65: ma- · fJrt!di:sti11tJ ..lus nul!lll'o(dos)
teria remota, 7.+: materia 2XS.
. .
prox.ima, 78 : forma, 84 : Prmwçâo phrsicA \', r !:'lo.
cffeitos quanto aos pecca- Pl"ese11ça de bem!Dbre os
dos, 139: quanto ií pena futu~~s~ !II, 226: t sua
devida ao peccado, 148 : concihaçao com [ llerdaquanto á rcviviscencia dos de, 229.
meritos, 15o.
Prescripção argu~ro(de)
Polyandria, VII, 520.
prova.se a existct::• dos
Pvl.rgamia simultanea,VII, , sacramentos, V,r:!:pre521 : successiva, 529.
· sença real, VI, 81.
Po{ygenistas, IV, 1 22.
Pr·esença
Deus ~1 toPossessão demoniaca, IV, das as coas as, IILi~l: n11
85.
alma do justo po,aç11,
Potencia de Deus, III, 208: 427 : V, 189.
.
v. onmipolencia.
Presença real d~ 1.~risto
Potencia obedencial, IV, na Eucharistia :111a-se
144.
pelo cap. VI Jo1:1~ VI,
Poder de ordem e de ju- S1 : com as paw:n da
risdicção que se requer no sua instituição, ti: com
sacramento da Penitencia, as palavra~ de )lwlo,
VII, 1 S4, 163: poder das 74 : da tradicção,r.:,:schavcs de li~ar e desligar, cripção, ~7· Mod.iHre5S: poder de perdoar os 1 scnça rea1, 90: 1•.wu·
peccados conferidoá Egre· i cordancia com 11l!Ío,
Ja, 55: deve ser exercido
129 ; v. Euchari1'1 .
por acto judicial, 62: por Preter1l~tural, of t?
um distincto rito sacra- 111, 410; dons JIJ:!!W·
mental, 69.
raes concedidos •1Ho,
Pr~adamrí.u. IV, 121.
IV, 1S4, 172 . .
Pr'twitos (os) não são im- · Presb.rterad(}, VL11

'1 :
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PresbiJeros distinctos dos sição~ III, 63.
Bispos, VII, 4Sc.
Purgatm·io existencia (do)
Presbiterianos, v. Calvi- Vil, 618 ; natureza das
nistas.
penas, 626 ; como podem
Principes leigos quanto aos ' suffragar-se as almas do
impedimentos do matri- · Purgatorio? 629.
monio, VII, 51 i, 520.
Puser. do fogo eterno, VII,
Processóes divinas, III, 393; 591, n. i.
processão do Y_erbo do
(Q)
Pae por verdadeira gera- ;
ção, 395 ; do Espirita S. , Quakeres do Baptismo, V,
do Pae e do Filho, 405.
391.
Processões du SS. Sacra- Quat,·e[ages, da ditl'erença
mento, VI, 128.
entre a simia e o homem,
Proposição da Egr·e1a ne- IV, 114, n. 4.
cessaria para a fé catholica, mas não para a fé
(R)
divina, III, 91.
Prop,·iedades (as) das pes- Raz.ão e fé distingue-se uma
soas divinas não impedem da outra, III, 131; não ha
a sua egualdade, III, 381. nenhum desaccordo entre
Prolesta11tes, v. Calvinis- a fé e a razão ; 1 34 ; a
tas, Lutheranos, RituaHs- razão auxilia a fé, 136.
Racionalismo varias formas
las, Unitarios. etc.
Protopai·entes creados por (do) III, 132.
Deus no corpo e alma, IV, Rato matrimonio como se•
11 1 ; adornados de graça, dissolve 1 VII, 564.
1 49 ; immunes da igno- Redempção do genero hurancia, concupis e e n c ia, mano, IV, 405 ; necessidôr e morte, 154; não em dade hypothetica da reestado de barbarie, 161 ; dempção, 407; Christo repeccarnm gravemente 178; dem1u os homens pela sae porisso perderam a gra· tisfa~ão, 417 ; ,e pelo meça e os dons preternatu· rito, 4 r 7 ; perfeição d' esta
rae~, zofi ; foer~m peni·
redempção, 430 ; a sua
universalid a d e, 438 ; o
tencia, 182, n. 1.
Providencia de Deus, III, meio da redempção foi o
sacrificio de Christo, 455;
252 ; a sua existencia, 253;
leis da providencia, 255; munus de Christo Redema existencia dos males não tor, 408 ; v. lncdrnação,
obsta á provid..:ncia, 258. Christo, men'to, w,tisfaProxima a heresia, propo· ção.

Regt·as para' faltar corre·
ctamcnte da Trindade, Ill,
4-35 ; da Eucharistia, VI,

271, n. 2 ; da presença
real, VI, 51 ; da transubstanciação, 96, 11. 1 ; dosacramento da Peni1encia,

136.
Relaç6es divinas, Ili, 393 ; VII, 52, 110, n. 5; 127,
Reliquias culto (das), IV, n. 1 e al ibi passim.
572.

~obinso11_ do baptismo 11or

Remedio da lei da nature· 1mmcrsao, V, 397, n.

1.

za para destruir !l peccado original, V, 2h5.
(S)
.~emissão do peccado e da
.
pena pelo bapt!s~o, V, 1 ~.ibell1anos, III, 311.
40 s, 4o6 ; rcm1s~ao do Sac~1·do~e ~upremo J:1 N.
peccado pela penitencia, Lei e Clmsto, IV, i,N;
Vil, 139 ; Ja pena de\'ida que é saccrJotc iu :f.f1'·
no peccado, 148.
1111111 s~gundo a ordc~de
Reuan da divindade d e 1 Melchisedech, 481. Si1 iJs
Christo, IV, 270, n. 1. J saccrdo~es. são ~inÍj'os
Reparação do gencro hu· do sacnfic1oda au~1.\TI,
mano possivel sem a ln· z~5; as suas obnga\\'Cs,
carnação, IV, 409.
2~8 .; os sacerdote~ MIO
Reprovação (a) não se faz a;m1stro~ da Pemtc1u.!,
antes da previsão dos me- VII, 1 5~. . .
..
ri tos, III, 267.
. Sacerdocto dignidade (~,1.
Repudio libello (de), \II, yn, 435.
• )33.
~acramentaes, V, 3,1. .
Resolucão da fé, III, 101.1.Sac,.amentosnoçáo, V,1~~
Ressur'reicão Ja ca,.11e, pro·. c~ccllencia, z?li; cspe~H,
v a-se Vil 651 ; demons· 1 2()2 ; convemcnda, J~!;
ti-a-se' a s~a possí~ilidadc existc.n eia antes de Or.!·
contra os racíonah s tas, to, 2h5 ; desde o tem~
559
de Christo, 171; mak:JJ
RévÚle da divindade de 1. e forma, ~8S ; efü-11
Christo, IV, 249, n. 2. 1 quanto ü graça, i97; 11
Reviviscencia da graça &a· ant? ~~ caracter,..~1~:
cramental, V, 313; dos ~ns~1tu1ç~~,327;m1m!n,
rneritos, IV, 447.
, . 3%; SUJCtto, 363; re~li:
Riche da devoção ao .ss. dos sa~ramentosaornll
Coração de Jesus, IV,rn, 1 g~o~, .3 57 ; r.cccpçio .li
. n.i1mstro_s md1gnos, 31>:,
11 • 1 •
Ritualistas, s;,brc o nume-J s1!11ulaçao do sacramm
ro dos sacramentos, V, 3tn.
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Sacrific:io definição (do),

Christo na cruz, 4fü ; a Schismatica proposição, 111,
sua perfei~ão, 467 ; sacri
ficio da missa, VI, 4-i9, v. Sczencia de Deu~, III, 224;
missa.
o seu objecto, 225 ; conSacrilega commu11hão, VI, ciliação com a liberdade,
209.
1 228 ; _os seus ~otes, i~ 1 ;
Salvação (a) de todos os 1 espec1es e meio da sc1enhomen~, Deus a qL;er sin- eia, 234; systhema dos
ccramentl!, III, 26j.
j thomistas, 236 ; molinisSa11Jidade df.! Christo. ne· tas, 238.
gativa, lV, 36g; positiva, 1 Scie11cia de Adão innocen-

?+ .

374.

.

(T)

Christo, 443.

IV, 45 5 ; especies, 458 ; Satis fação no Sacramento
historia, 459. Sacrificio de da f>enitenc1a, VII, 129.

. te~

rv:, 154.

.

Santidade de M~r1a. ne- Sc1e11c1a de Christo, IV,
gativa, IY, 52 1, positiva, 357.
546.
Sediciosa proposição, III,
Santos culto (dos) IV, 562; 64.
. . .
communhão dos santos, SeP'·edo d1sc1phna (do) VI,
VII 629.
8!> , n. 1.
Sangue di! Christo (o) no Semi-Pelagianos, V, 5o.
triduo da sua morte, IV, Simplicidade divina, III,
3S2, n. i.
185 ; não se destroe pela
Sabor (com) de heresia trindade das pessoas, 380;
proposi.ção, III, ó3.
n~m pela Encarnação do
Sapiencia de f!eus, IU, 206; "\i erb.o, IV, 333.
na Encarnaçao, 340 ; na Socmianos, Ili, 3 16~ IV,
Eucharistia, VI, 138; a 248 , 416 e alihi passim.
Sapiencia eterna, ou o ! So11mambolismo magneti'co
Verbo, III, 3:ll.
1 IV1 94, 99·
SaJisfa~·ão de Christo vic~- Su/Jdiaco~zado, VII, 444.
ria prova-se contra os Um- ; Su/Jstan~ia, Ill 1 304.
tarios, IV, 417; a o;un con-1 Suffraf?ZOS pelos defunctos,
cordancia com a razão,\ 'rf l, 629.
425; a sua supcrabundan- Supe1·natura~ noção, IV,
eia, 431 ; perfeito com os 138 ; espec1es, 139; ormais estrictos direitos 436; dem supernatural, 141 .
a universalidade quanto Swetchine da racionabilidaaos homens, 438 ; quanto de da fé, III, 141, n. 2.
aos peccados, 44'.! ; obrigação de satisfaze:- com

Temeraria proposição, III,

63.

Tentação, o que é? V, 80;

335 ; até mesmo Ante Niceno, 339 ; pela praxe da
Eprcja confirmado, 342;
nao se oppõe a razão, 376;
illustra-se com comparações analogias, 383.
Trilheis/as, III, 314..

cm que sentido não pode vencer-se sem a graça,
81.
Thayer do sentido da pa(U)
lavra À!'-~Pº"' IV, 420, n. 6.
Thesouro da Ef{1·~ja, VII, Ubiquistas, IV, 330.
173, .181.
1 Un~~o hypostatíca, rv, 2~!1;
Thom1stas systhema (dos) foi impugnada <fe varios
da sdencia de Deus, Ili, modos, 3o3 ; pela Escri236; da liberdade de Deus, ptura e pela Tradicção de··
249 ; da predestinação, monstra-se, 307; não se
182 ; da Encarnação, IV, oppõe á rJzão, 332; mas
336, 484; da graça effi- é maximamcnrc convenicaz, V, 1 So ; da casuali- ente, 338 ; consectarios da:
d ade dos sacramentos, V, união hypostatica, 317.
306, etc.
U11ita,.ios da Trindade, 111
Temor do infer110 honesto, i 332, 378, 381 ; do peccaVII, 101.
do original, 375; âa di'Tittman, do sentido da pa- vindade de Chri!lto, IV,
J~vra man~ucar a carne, 1 2.1-9 ,; d.e satisfação vicaria
\ 1, 56, n. 3.
de< .. hr1sto, 416, 4~3 1 42~;
Tonsura, VII, 440.
da graça, V, 52 ; da sufTra11subslanciação defini- ficiencin da naturcT.a parn
ção (de), VI, 91 ; distin- vencer as tentações, R1 ;
cçáo da impanoção e con- para a justificaçfo, 91 ;
substanciação, 93 ; cxis- do~ Sacramentos: V, i71,
tenda, q~; natureza, qq.
n. 2 ; da incfficaciado llaT,.ichot<imia regula-se,-IV, ptismo, 387, n. 1; da
119.
• Ceia, VI, ;o.
TrmdadC' mysterio (da) de-! Unidade do mat1·imm1io,
fine-se, lll, 3o3 ; é com- ! VII, S20.
batido pelos herejes de di- i Ut1iversalistas negam a
versos modos, 310 ; e in- eternidade das pen1s, VII
sinuado no V. Testamen- :'.i87.
to, 320 ; plenamente rc - llm da T1111d.1dc {m cruvelado no Novo, 325; é ciftcado, IV, 3Jo.
çnsinudo pelos Padres, ·
·
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possivel ao homem, 143 .

Vida de B!aca, V, 200.
Vontade âe 'Deus (a) não
intenta o mal mas permitte-o, III, 241 ; é livre
nas obras ad extra, 247 ;

Verbo (o) é pessoa distincta do f>ae e substancial
ao Pae, Ili, 350, v. Filho
de Deus ; o Verbo hypostaticamente unido á natu- a vontade de beneplac1to
reza humana, IV, 307; e de signal, 250 ; antecenão se muda pela Encar-1 dente e consequente, 250;
nação, 334; v. Cfwisto, vontade de Deus salvadoEncarnaç.fo, Redempçáo. . ra, 2ô5.
Verdade revelada formalmente,
44, virtualmen- 1
(W)
te, 49·
,
.
Viatico deve ser ministra-1 Wallace da necessidade da
• do com todo o cuidado, intervenção de Deus na
VI, 189; como? 18Q.
; creação da alma humana,
Vinho eucharistico, Vf, 156; 1 IV, 116, n. 1.
· deve misturar-se agua no Weigscheider do peccac(o
vinho, 159.
original, IY, 2 18, n. 2.
Virchow do engenho do ho- Welhausen da creação, IV,
roem quaternario, IV, 164, 17, n. 3.
n. 1.
TVeslmonasteriensis CouVú·gindade tomada p o r fissão, da corrupção da naDeus e mais exccllcnte do tureza humana, V, 7r, o.
que o matrimomo, VII, 2.
48g.
Wilbelforce da divindade
Vi1·tudcs infundidc.1s na jus- de Cnristo, IV, 296, n. 3.
, Wisemau das palavras da
tificação, V, 213.
Visão beat~'fica, Vil, <i33 ; l instituição, VI, 65, n. 1,
a sua existcncia, fi38 ; 72, n. 2.
tempo cm que se c?ncc- Woo~So/ protestante do dide, 641 ; o seu ob1ecto, vorc10, VII, 548, n. 1.
64l ; csla visão é verda-1 Zwinglius do Sacramento,
deiramente sob~ena~u~al, V, 299; da Ceia do Se JV, 165 ; mas nao e 1m- nhor, VI, 49, n. 1.

m,
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