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Doas palavras ao Ialtor

Vão, finalmente, realisar-se os desejos de muitos sacerdotes e amigos, não só do continente mas
do ultramar, que com tanta insistcncia nos teem
pedido a publicação d'uma obra de Theologia Dogrnatica, vertida cm portugucz, onde com facilidade se podesscm instruir n'esta sciencia divina, e que
tão urgente se torna, a fim de rebater os erros que
grassam por toda a parte, e que seja como que o
arsenal onde todos se vão fornecer de argumentos
para rebatei-os.
Empenhados como estamos desde ha muito,
na publicação de obras que facilitem ao Rev.9"' Clero a instrucção conveniente ao seu estado e ao desempenho da sua missão divina, não podíamos ser
insensíveis a tantas instancias.
Havendo tantas obras doutíssimas de Thcologia Dogmatica, de auctores famosos, hesitámos por
algum tempo sobre qual seria a mais conveniente
uo nosso paiz. E depois de consultarmos varios
amigos nossos, aliás competentíssimos, não só nadonaes mas estrangeiros, optúmos pela famosa e
modcrnissima obra do sabio jesuita Tanqucrcy, que
entre todas prima pela clareza da sua doutrina, ex-

•
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DUAS PALAVRAS AO LEITOk

post~ com methodo admiravel, e que, sem ser muito d1~usa, tract~ com pulso de mestre todas as
ques~oes theol.og1cas, tanto antigas como modernas,
e ate modermssimas e actuaes, e com um brilho
que deslumbra e ao mesmo tempo encanta pela clar~za _com que falia e a ordem excellente com que
dtspoe o~ ~rgumentos . .. " ' ·,·,} '.l i· ;ift .
.
Os d1vmos Corações de h'~us ~ ~~ Matia abençôem este. humilde trabalho, que, sob o pa~rocinio
de S. Jose, Esposo castissimo 'da Vir,getn, · lhes >offerecemos.
. ··. .· . . ·
·
Vizeu, 1 9 de março, festa· dê\, S. '.J'JSê, dt: 1 0 1.
'·i',.
'
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Escrevendo para vós, muito amados discípulos em Christo, este Compendio dí1 lheo/ogia dogmatica fundamental, tive dcante dos olhos estas palavras do Mestre :
(<Por isso todo o Escriha instruido sobre as coisas do reino do ceu, é semelhante ao pae de familias que tira do seu thesouro coisas novas e i elhas.))
1'\a verdade, a doutrina christã revelada pelo mesmo Delis, e fielmente guardada pela Egreja catholica, não p<>de ser suhstancialmente mudada, mas
como a propria verdade permanece sempre a mesma ; e por isso o apologista christão deve ir procurar armas ás obras dos antigos Padres e theologos, até mesmo contra os incrcdulos modernos.
Comtudo a verdade, posto que immovcl em si,
pode apresentar-se e illustrar-sc com argumentos
novos; porquanto, sendo universal e ao mesmo tempo eterna, pode accommodar-sc aos cspiritos das
ditkrcntcs edndcs, e estando todos os dias sujeita
1
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a rn!vos ataques dos aJycrsarios, deve cgualmcntc
ap01ar-sc cm provas novas, com as quaes mais facilmente possam esmagar-se as objecções recentemente apresentadas.
~()i, por tanto, proposito meu descobrir, expór
e rt{f ular os erros mais modernos dos Racionalistas
e Pn!testantes contidos nos seus proprios 1iJ1ros.
I·. ~ia vcrda.de, quando lia as suas obras, logo
pcr~~b1 q.uc mm tos dos seus argumentos, muitas vezes Ja retutados, foram refundidos em novos moldes, com pequenos accrcscentamentos.
. Adoptci, por tanto, muitas vezes as provas dos
antigos Padres e theologos, accrcscentando sómente das obras dos modernos Apologistas aquillo que
m~ pareceu ncccssario para destruir os novos soJ~h1smas dos a~frersarios. Tambem dcpropositoomitu algumas coisas, que, sendo muito utcis nos seculos passados, na nossa cpocha, em rasão de se terem mud~do as circumstancias dos tempos, se tornaram oc10sas, para assim podermos discorrer mais
Jargamente sobre as questões da actualidade: encontrm:eis, portanto, n'estê Compendio coisas novas e
anllgas.
.
Tenho, comtudo, cm vista ser simultaneamente ~rcvc e claro, enviándo os leitores para os livros
antigos ou modernos, onde encontrarão muitas coisas. uteis,_ quer para refutar os adversarios, quer para mstrmr.
·
Fic::irá, portanto, ao seu ·cuidado, segundo se
I_hcs otferecer opportunidade, o investigar mais protunda~1ente e examinar mais largamente as coisas
d_e maior ponderação : pois é sabido pela experiencia, que só colh~m verdadeiramente proveito aqucJlcs que se apphcam ao estudo, tendo .por guia um
professor e á custa de trabalho incessante. .

i'lllTACTO

[l

Escrcw> segundo a mente de S . 17wma\ d'Aquiporquanto o Doutor Angelico, quer na Summa
contra os Gentios, quer no Opuscu/o contra os erros dos
Grt.'gos, abriu-mco caminho por onde, na minha pequenez, resolvi caminhar: aproveito-me todavia das
obras mc)Lkrnas, de que clle proprio se serviria, se
agora vivem . Entre os auctores moderníssimos, que
me scn·iram de nrnximn auxilio, devo lcmhrar, espccialmenl<.', a /.ud. Brugere, que tive por mestre,
e Je boamente o acccito por guia. ~cm posso omittir aqui os nomes d'<hJllellcs que muitus vezes me
ajudaram com os seus conselhos e com as suas ohscrvaçõcs, como são o P. Disscz, J. Bruncau, e H.
Ayrinhac, e aquellcs que, quando a obra se estava
imprimindo, com tanta pacienôa corrigiram as provas typographicas como H . Boivin e H. Pluchon :
a todos estes senhores serei sempre grato.
Porém, se algum erro ou incorrecção escapou
n'estas paginas, f<'>ri.l da minha intenção, os leitores
hcnc\·olos o terão por não escripto. Adeus.
110:
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Preraclo da BdlOID sterHtgptca
Achando-se este Compendio espalhado já ao longe, cm todo o orbe rntholico, e tendo sido acceito
cm muitas escolas, tanto do clero secular corno rc~ular, 1."01110 llfa11ual, julgamos opportuno publicar
uma nova cdi~ão stercntypica.
-:\\·lia se c1Kontram algumas emendas ou uddil.'1,·1-ics, segundo as advertencias de pessoas doutas,
quer para mais illucidar alguns logares, quer para
(ombatcr com mais forl.'a novas fórmas de erros.
Posto que csté.l cdil.'Ção seja stercotypica, cxforçar-nos-hcmos por corrigir tudo aquillo que aos
nossos benevolos leitores parecer menos recto ou
obscuro, uma vez que sinceramente nos manifestem a sua mente.
Baltimore, dia 8 de Setembro, festa da Natividade da SS. Virgem.

ADVER.TENCIA
Fa{emos nossas as palavras de Perrone (da verdadeira Relig. p. 1, n. 1 77 ,j «Advirto que, quando reme/to para auclores Pro/estantes,fal-o-hei com o proposito de indicar aquelles que escreveram sobre algum argumento, aos quaes só poderão recorrer os ouvintes q11a11do impetrarem a competente licença, e o
mesmo digo com relação aos escriptores catltolicos
c1yas obr(ls estão no lndice, n
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APPR.OVAÇÕES

Rodez, 13 de junho de 1898
Caro Dfrectur :

Entregaram-me o novo volume de theologia que
tiveste a bondade de me enviar. Estou muito penhorado pelas vossas dclkadas attcnçõcs e vol-o
agradc\O mui (ordealmcntc . Eu (Ontinuó a considerar-vos como um pouco nwu, e penso que por
outro lado vús qucn:is c<msidcrar-me como um
pm11.:o VOSSO.

Este volume tem isto de particular : contem a
thcologia fundamental, isto é , os tractados da Religião e da Egrcja ; porém o plano da ohra é inteiramente novo, que lhe dü, L"nmr 1 Jizl'i s no frontcspicio, uma actualidadc especial u1m rcla~áo aos
tempos presentes.
Não terieis escripto ass im cm França; porém,
vivendo no meio dos protestante-; e do racionalismo amerinmo, conhc~: cis melhor as objcc1;<'í cs que
nos VLTlll d'aquellc ~do, e assim estabeleceis as
provas solidas para
refutar.

'os
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APl'ROVAÇÓES

Estou rcsolviJo a estudar l.'.om todo o vagar a
vossa obra, a fim de me tornar o primeiro dos vos-

sos disôpulos.
êrnesfo, C.ird. Bozm:t, Bispo de Rode;_.

Coutancea, 28 de junho de 1899.
C.zro C J'CllCrado SCll/ror :

Estou muito penhorado pela delicada attençáo
que tivestes de me enviar a nova edição do vosso
Compendio de Dogma. Como sacerdote poudc, por
meio de um estudo profundo, apreciar a cxcellencia da vossa obra; como Bispo sinto-me feliz de
poder dar-lhe a minha inteíra approvação. Oxalá
que este Compendio que, na minha opinião, occupa, incontestavelmente, o primeiro logar entre as
obras d'esta indole, seja àdoptado em todos os seminarios de .França.
Deus continue, meu caro Director, a protegervos, e o Espirito Santo vos inspire a continuação
dos vossos trabalhos theologicos e o completal-os
de pouco a pouco, de maneira que todas as materias d' esta vasta sciencia sejam por vós tractadas e
explicadas.
Dignae-vos acceitar os protestos de dedicação
com que sou
Vosso servo em J. C.

Josl, Bispo de Coutances e Ab1·arrches.

-:pS),~~~

A sahia revista de Paris, Études Religieuses, escreveram a respeito d'csta obra theologica o seguinte juízo critico :
Esta obra e um exccllentc manual, . e tambem
um cxcellentc livro de texto que pode servir ~e
thema para as explicações do professor,. um gma
destinado a dirigir o estudante no labynnth? dos
auctores e das opiniões ; um memento, propno para auxiliar u memoria do l.'.andidato quando tem de
fuzer exame ou do sacerdote engolfado nas funcções de seu ministerio. .
. .
.
Não obstante os estreitos limites cm que se l::Ontem-trcs volumes pura toda a thcologia-o auctor apresenta-nos uma doutrina sufficientementc
completa, sem deixar por isso de ser _dar?. E', parece-nos, uma cxl.'.epção na desenxabida httcratura
dos Compcndios.
.
Ach:imo-nos cm fol.'.e de uma obra que quahdi.!dcs sérias elevam acima da mediocridade do gcnero cm que foi escripta.
.
O primeiro volume é consagrado á theol?g1a
fundamental, da Verdadeira Religião, da Egre1a de
Christu. das Fo11tcs //l('OÍOJ[Ícas; os dois segundos
volum~s são consa~rados ú thcologia espcdu_l e
abrangem os tractados da Fé, de,_ Deus 11110 e trmo,
Deus crcador e elevador, du l' crbu e11car11adoDc Deus sanclificador e re1nu11crador ou da graça,
dos Sacramentos e dos 1Vovissimos.
'!\a cabcca de cada trm:tado apparcccm trans~riptos os d<',curnentos que regulam a matcria: dcci"ocs da Egrcja, dos Con~:ilios, etc.
.
.
A ideia não é original; mas nem por isso deixa
de ser rccommcndavcl. E..:onomisa muito tempo e
fadiga:-;.
2
Theolo~ia Dngm:1ti.:a .Vol .
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Em seguida vem a indicação das fontes, não de
todas, mas d'aquellas onde o leitor pode ir beber
com utilidade. São, depois de S. Thomaz, os velhos mestres da sciencia sacra : Suarez, Bellarmino,
Billuart, etc.; os modernos e até mesmo os contemporaneos não são postos de parte : Mazzella, Franzelin, Scheeben, Harter, são largamente citados, e
por vezes podiam-se observar na obra vestigios da
sua influencia.
No fundo das paginas, citações frequentes, judiciosamente escolhidas, accrescentam um elemento de interesse; e como cllas são, a maior parte das
vezes colhidas de auctores protestantes, fazendo-nos
conhecer, no seu proprio texto, as ideias do adversario.
'!\a sua exposição e argumentação, o auctor segue o methodo tradicional : explicação succinta do
assumptb ; definição precisa, apresentada sob uma
forma breve, que sôa ao ouvido e se grava na memoria ; em seguida as tres provas classicas: Escriptura, tradicção e rasão.
O auctor teve cuidado especial na prova da Escriptura; a escolha dos textos sempre ad rem, o
commentario que lhes faz, as provas que d'ahi tira,
são um desafio á critica; o argumento da Tradicção
não é quasí nada inferior; o auctor conhece tanto
os Padres como a Escriptura ; tambem tem conhecimento das descobertas da archeologia, e lhe assigna o Jogar que merecem na scicncia sacra.
Quanto á prova da rasão, é tirada geralmente
de S. Thomaz, mas apesar do seu talento e da sua
experiencia, o auctor não pode fazer-nos esquecer
que S. Thomaz é mais facil de desenvolver do que
de resumir.
Finalmente, quando ha nécessidadc de çorolla-

rios pratkos, indica o partido que se pode tirar das
thcses, ainda mesmo as mais especulativas, para a
direcção das almas e para os prégadores da palavra ·
de Deus. A obra visa, com effeito, a ser actual e
pratica.
.
Isto dá a rasão porque o auctor deu latitude a
certas theses, e particularmente ás que atacam os
erros protestantes e racionalistas ácerca de Deus, da
crcaçáo, rcdempção, presença real de Jesus Christo na Em:haristia, Sacramentos, etc. Sabe-se quanto são vagas e flm:tuantcs as thcorias dos nossos
modernos racionalistas.
]';"ão e, pois, pequeno nicrito o saber condensai-as n'uma synthcsc cxacta e preósa.
Porem, n'um resumo, quando se dá grande cxknsão cm certos pontos, não pode deixar de ser-se
resumido n'outros. E' um dos inconvenientes do
genero, e é preciso resignar-se.
Muitas das velhas controvcrsias escolasticas, tão
fecundas na sua apparente cstcrclidade, são um
pouco sacrificadas ; certas partes do trai..:tado de
Deus são d'uma concisão um pouco abrnpta; mas,
mais uma vez o dizemos, não se pode censurar o
auctor por um sacrificio que se impunha, e por ter
sabido tornar-se util é.Í custa de um pouco de metaphisica.
t:ma das qualidades magistraes da obra e a sua
clareza; não dizemos simplesmente clareza de expressão e estyln, hoje tão commum em França, mas
clareza de ideias, que vac levar a luz ao intimo dos
assumptos; é. sobre tudo n'estc ponto que o auctor
attingira o seu fim principal.
L. F. $. J,
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1 Nocfio de Theologia.
·
\Divisões da Theologia.
· ·
DIVISAO ' Excellencin e necessidade da Theologia.
{Do modo de adquirir a sciencin theologicn
-

I. Noção de Theologia
1.
1. º A Thcologia, se attendermos á ctymoJogia d<\ palavra (0óç, 1.~ro;), quer dizer o mesmo que
discurso ou doutrina a respeito de Deus. Quanto
ao vocabulo tem tido muitas significações. ·Entre
os Pagãos significava a investigação áccrca dos
deuses e das suas relações com o mundo. ' ·Pbrém
t
Cf. S. Thom. I, q. n. 1-8; Petavius, Dogmata theologicn,
Prolegom.; Beccanus, Summt1 theol., Disput. pro:µi.; Billuart,
Summa S. Thom. 1 diss . prccm . ; Migue, Theol. Cursus, 1, 1o sq . ;
Perrone, Pr:rlect. theol . , Prole~omena ; Fra11felin, de, Deo Uno,
Prolegom.; Bona!, lnstit. theol .11 n .-i sq.; Hurter, Theol. dogm.
Compcnd . , Prolegom .; Lambrecht, de Rcvclat., Introd.; ~ttiger.
Theol. Fundamentalis, p . 1-34; A. r.m•e, lotrod. to Theologv, Edinbuq,:h, 188(j, p.1-118; Didiot, Lo~iquc surnaturcllc subje.:tiv't:, Lillc, 18~11, l'· 23 sq.
·
i
Lf. /'lato, Rcpubl ., II, 37~1; Aristote/es, Metaphysic. X, <i;
( :;.·,·1·0. d<.> Natuni dcorum, Ili, 21.
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os PaJrcs tomaram-no por aqLH:lla parte da sciencia yue disputa sobre a propria divindade, a saber: de Deus, da Trindade, da natureza divina de
Christo. 1 D'aqui vem que S. João Evangelista e
chamado thcologo, Jc prcfcrcncia aos outros EvangclistHs, por que declarou mais largamente a divindade do Filho de Deus. E ~ste u~o prevaleceu ate
ao scnllo Xll~ como se pódc.ver· das obras de Abelardo, que divulgou as suas opiniões sobre a Trindade no livro a que deu o titulo: l11trod11ctiu ad
lheologiam. Porém já desde o seculo XIII, a theologia recebeu uma signi11ca~ão mais lata, abrai.;ando a doutrina que disputa não s<'J a respeito Je
Deus, mas tambem a respeito. das crcaturas, emquanto se referem a Deus; e é por isso que á obra
de S. Thomaz, que contem toda a doutrina da fo,
dogmatica e moral, se deu o nome de Summa theo-

logica.
Como porém aquellas coisas que são sahidas a
respeito de Deus, podem ser conhecidas, já pela rasão, já pela fé, costuma dividir-se cm natural e sobrenatural: a primeira é a parte da theologia que
disputa a respeito de Deus, partindo dos principios
wnhecidos pela luz natural, a segunda a que discursa sobre as coisas divinas, segundo os principios
conhecidos pela revelação: aqui só tractamos J'esta ultima thcologia .
2.
2." Quoad rem, a thcologia pode definir-se
a sciencia sobrenatural que discorre a respeito de

Deus e das creaturas, em quanto a Elle se r<:,/erem.
Dize-se:
(8) Sciencia, isto é, serie de conclusões dcdusidas de principios certos e conncxos entre si por or1

Cf. Pet.rvius, op. cit . ,.. 1,

1.
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PROLOGOME'.~OS DA 'tHÉOLOGIA

dem logica. • Porquanto a theologia não só abraç..a
as verdades reveladas por Deus, mas tambem as
investiga d'um modo scientifico, analysando a palavra de Deus, para mais daramcntc patentear todo o seu sentido, confrontando simultaneamente
varios Jogares da Escriptura que discorrem sobre
a mesma coisa e servindo-se dos tommentarios dos
Padres e das definições da Egrcja, afim de, por este modo, mnis darnmentc se manifestar o sentido
da Palavra divina; alem d'isso, das verdades l.'.Om
ccrtesa reveladas, deduz outras conclusões, servindo-se Je um dos dois principios, quer revelado, quer
tambcm conhecido pela rasão; cm seguida coordena por ordem logica, jü os princípios e factos revelados, já as conclusões dos mesmos dedusidas, de
maneira que formem a verdadeira scicncia digna
d'este nome .
(b) Sobrenatural: isto é, adquirida não só pela
rasãc;, mas tambcm por meio da fé ou da rcvcla~ão; e assim a thcologia não sómente se distingue
da philosophia, mas tambem das varias sciencias
humanas .. Porquanto estas apoiam-se sô na evidencia natural, e por isso não podem attingir aqucllns coisas que vão alem do alcance da rasão humana; ao passo yue a thcologia, alem dos princípios
da rasão, de que usa, adquire novas verdades por
meio da revelação, e que não podem ser conhecidas slimcntc pela luz natural. E isto basta para
1 Negaram alguns que a theoloi;ia seja uma sciencia, por se
opoiar em principias que não são intrinseccmente evidentes. Mas
sem fundamento, por quanto pnrn a verdadeira sciencia requer-se
e basta o conhecimento certo dos principios, donde logicamente possam dedusir·se as conclusões, scia qual fôr o modo porque
estes principios possam ser conhecidos; mas isto encontra-se na
theologia, por isso que os principios cm que se funda, apesar de
não serem intrinsecamente evidentes, podem ser conhecidos com
certeza, porque foram revelados por Deus. (Cf. S. Thom. I, q. 1,
a. 2.
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distinguil-a das outras scicncias; por quanto , cot110
diz S. 17wmaz., t a diversa rasão l..'.ognosdvel ou u
diverso modo de conhecer, importa diversidade de
scicncias; ' «por isso nada obsta a que das mesmas
coisas de que se occupam as disciplinas philosophicas segundo são cognosciveis pela luz da rasão
natural, tractc tmnbcrn a outra sciencia, segundo
são conhecidas pela luz da divina rcvclm;ão. Por
isso a theologia que pertence ü doutrina sagrada,
ditfcrc, segundo o 3enero, da theologia que faz
parte da philosophia".
·
(C) De Deus e das creaturas . .. X' estas palavras
se declara o o~jecto sobre que versa a theologia, o
qual é duplo, a saber, o primario é o mesmo Deus
.ou a summa das verdades que se podem conhecer
a respeito de Deus ; porém o secundario são todas
as creaturas., principalmente as racionacs, não consideradas em si mesmas, .· mas cmquanto são de
Deus e para EHe tendem. D'aqui se vê Claramc'ntc
a unidade da theologia, já cm rasão do mo(/o co111
que se adquire, a saber emqtiarito considera todas
e só as coisas que se dão a conhecer pela revelação ou d'eUa se dedusem: <•porque, na v"erdade,
a sàgrada doutrina considera algumas coisas . erpqtlar:no são divinamente reveladas, segundo o que
se .disse, todas e quaesquer coisas divinamente revelaveis, communkam .n'uma unica rasão formal
objecto d'esta sciencia; e por isso coinprchendem-se ria sagrada doutrirta, · como sob uma unica .sdencia)); t já em rasão do objecto material, emquanto que todas as coisas que n.' ella se disputam,
ou são o mesmo Deus, ou a Elle se referem: i1todas as coisas, porém, são tractadas na sagrada

. do

1

:t

~-

T,ho111. 1, p. q. l, a. 1,
S . 17iom. 1, q. J, a 3.

;i,[

z.

P

f.OGo:\iE~OS~\
TffF.OJ•.O~I'Y.
lL>.AJ ·•J

'_ ~~Y·"' -nn1r.-.... são o
1'qVt~ • · .
s a Deus,
~~~~~
· :;;a·~- se segue que Deus
as4<\ ~f\ .

é vcrdadeirc mcnt
objcdo d' esta sciencia)). ' E
tudo isto abrange o S. Doutor, depois de AlberJo
Jfagno, n'estas breves palavras: <<a theologia é ensinada por Deus, ensina a Deus, conduz a Deus. n
3. 3.º Corollarios. (A) Porém a theologia distingue-se da fé. Porquanto a fé é um habito sobrenatural, dispõe a mente para assentir firn1cmente, cm
rasão da auctoriJade divina, a todas as coisas reveladas por Deus; e por isso· ditfcre da thcologia,
especialmente de trcs modos :
(8) Em rnsão do ohjecto, porque a thcologia attinge, não só as verdades formalmente reveladas
como fé, mas t<.1111bL lll as condusões d'cllas deduzidas;
!b) Em rasão do nHitivo, porque a fé adhcre ás
verdades reveladas s<'m1entc pela autoridade de Deus
revelante; ao passo que a thcologia abraça as conclusries, deduzidas das verdades formalmente reveladas, por motivo da hondade da illação, por força da qual as conscquencias logicamente se tiram
dos principios ;
(G) Em rasão do modo com que apprehcnde o
seu ohjccto: porquanto a fé mio argumenta netli discorre, mas adhcrc üs verdades reveladas com um
acto simples da mcn te, ao passo que a thcologia pro1.:edc de um modo scientifü:o, por meio da analyse,
da comparnção e da synthcsc, e demonstra verdadeiramente que tacs e taes verdades se contcem na Pavra de Deus e J 'elln se inferem ~.
0

- .--- 0 que 0 theo[·ogia e o que o não~.
H . l\'ell'ma11. The iJen of a l:niversitv
·'
" l'ur i:st;1 rasão ::i the ol ogia au xili;.i ;i fé ; por i~so que por

• S . 1710111. 1. e,
declara-o optimamente
dis. :;. 11 . 7, p. iio s4 .
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4. (B) A theolngia é scienciÍt; -stm11llaneame11/e
inducliva e deductiva.
. ;
(1) Dize-se inductiva aqu~n~. ~ciencia que parte
dos particulares para os universacs, dos factos para as leis e causas geracs. E, na verdade, cm muitas questões de thcologia procedemos por meio da

i11d11cção : por quanto muitissimas vezes as verdades reveladas são propostas, não como principie >s
abstractos e geracs, mas como factos d'onJc subimos a verdade mais alta, a qual é á maneira l.k
principio theologico. E assim v. gr., não foi revelado d'um modo abstracto que a natureza humana
fóra hypostaticamente unida á pessoa do Verbc > ~
mas de varias logares da Sagrada Escriptura, simul taneamente confrontados, se collige que Christo é
o Verbo encarnado, que Christo é verdadeiramente homem e ao mesmo tempo verdadeiramente Deu~,
e de tudo isto se conclue, por meio da analyse e Ja
inducção, que o Verbo fôra hypostaticamente unido
á natureza .humana.
. (•) Cham~'.""se porém sciencia deductiva a que
desce dos principias geraes para os particulares. 'Sa
verdade, quando, pela analyse, se averiguou que
alguns dogmas foram revelados por Deus, dos mesmos, como principios, podem tirar-se varias concl 11sões; e assim v. gr., demonstrada já a uniiío hypostatica do Verbo com a natureza humana, com
rasão se infere que Christo é verdadeiramente Deus,
e que lhe ~ompetem todosos attributos divinos, que
é verdadeiramente homem, e que por isso n'clle se
encontra uma dupla natureza, uma dupla vontade
meio d'ella, "ª fé saluberrirna que conduz á verdadeira hemaven ·
é ~ei:ada, nut~ida, defendida e corroborada.» i S. Aug11 .~ ·
tmus. e Tnmt. 1. XI\, e. ' : n. 3.)

t';1rancba~

e operação, alma racional e corpo verdadeiramente humano.
.
5. (C) A theologia é sciencia szmullaneamente
especulativa e pratica.
.
, , ., . ,
(l) E' especulativa l?orque disputa d~s c?~~as qu~
se devem crêr a respeito d~ Deus ~e.dos drvmos at
tributos ácerca dos mystcnos da 1 rmda_de e da Encarnaçã~, e outras cois~s assim que dir.cct~.m.en~~
não tendem para a prattca, mas a mente des1..am;a
na sua contcmpl<:11;õo.
.
..
\b) E' t~mbem pratica, p~>r~ue ~ts~mt~ s~bre ~~
coisas relauvas aos costumes, sobre os .actos hum.
nos as leis, os pect..:ados, virtudes etc.. Comtudo, ~~'d. e 'I'h<>ni ·iz ( 1 c a 4) «é mais espcculatl\ a
mo 1z .::i .
< •
•
'
•
•
•
l
·
do que pratica: porque tracta ma1s pnnc1pa ~ent~
das coisas divinas do que dos actos humanos, dos
quaes se occupa no sentido de q':1c , por cl\cs, .º h~~
roem é ordenado para o nmhec1mento perfe1t? e
Deus no qual consiste a eterna bemaventuran\a."
Seja l~orém pcrmittido ~dvertir tamb~m _q ue a_part~
especulativa Ja thcolo~Hl conduz, po1 ul~1mo, a pra.
xc, pois não ha nada qt~e mais_ nos con:~~c ~o a~1(:~
de Deus do que a constdcraçao dos d1\·mos 01) stc
•
rios 1.
(Ü) Com rasão a tlieologia se cham~ sabe~or~a.
Por~1uanto a sabedoria t~ão é outra c,o'.sa ~~1~ s~~
não a sciencia que cons1~crn '~s causas alt1sss1ma:
das coisas; por isso se J1_z sab10 c~1 ~ada ~amo d~
scicncia aqudle que ~ons1dc~·a a alus_sim.a ~a~~~ de
todas. Mas a theologia considera a causa alttss!ma
Jc todas as coisas, a saber, Deus, e certamente~ um
modo perfcitissimo, isto é, não só em quanto e ~o
gnoscivel pelas crcaturas por intcrmed10 da rasao,
- - -,Mostra isto com folici<la_de V. Co11tc11so11 na obra que se
intitula 17ieologia mentis et cord1s.
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mas tarnbcm cm quanto pode ser conhcciJo cm !
pela revelação. Logo a sagrada thcolo~ia se diz m:::·
ximamentc sabedoria.
'

II. Divisões da thaologia
· Não obstante a theologia ser uma cm rasão d(
formal, pode comtudo ser diúdida, que
em rasao do met!,udo, quer cm rasão Jo ubiecto.
7 · .. 1 ." Em rasão do mellwdo, a lheologia pnd1
ser poszlzva, scho/astica mzxla.
lA) Positiva t é ayuclla que vac buscar üs fonte:
da.. revcla_ção cada uma das verdades q uc se devcn
crer, c~p<!c-as e Jcmonstrn-as com argumentos tira
dos prmc1pa!mentc da Escriptura e da Tradiccão. O·
Padres cultivaram principalmente esta . Pri.mcira·
~ente trac~a~~m coi:n todo o empenho de expôr t
v~gar a re~1g1ao chn?tã, contra os ataques dos pagaos: e assim S. Justmo, Aristides, Tertuliano e outros n.as suas ApolotJias. Depois ·defenderam a f~
cathohca contra .heresias nascentes: e assim S. lrcneo contra os Gnosticos, S. Athanasio contra os
~rianos, S. Cyrillo Alexandrino contra os Ncstona?os, ~ centenares de outros. Depois do Condlio
Tndentmo, exposeram scientificamentc a Thcologia positiva_ alguns theologos modernos, entre os
quaes se salientam D. Petavio e L. Thomassino.
. 8. (8) Chama-se, porém, Escholastica a '-JUC
pr.escruta os ·dogmas da fé d'um modo philosophiobjecto~

1 A ~heologia positiva tem tambem outros varios nomes segun.do a vanedad~ ~as fontes on~e Y~e procurar os seus argumentos. _d~ama-se b'!'l1ca.se _se apoia prmc1palmente na Escripturn ;
patr1:.11ca, s~ e.xpoe prmc1palme~te a ~outrina dos Padres : ;1 qual
todaH~ ;;e d1stmg~e da pçitrologut onlle se Jno as n0cúes histo ricas, criticas e hermeneuucas que se requerem para a intelligen..:ia
reera. dos Pmlrcs: s_i-11!boJ1ca, t(lle se scr\·e prindt>alissim:imc·iH.:
do:> Symbolos e das dcl1111..:!1es Ja E~rcj :1:
·

co, definindo com maior cuidadu n seu sentido; condliando os dogmas du fé c.om os princípios da rasão, quanto é pcrmittidn fazei-o, manifestando lucidamentc as com.:lusócs que estão contidas nos
dogmas, mostranP.o o nexo que existe entre as verdades reveladas, e, n\una palavra, illustrando sdentifü.:amcntc os dogmas da fé . Este mcthodo, que já
desde o scculo Vlll tinha sido usado na Egreja Grega por S . João Damasceno, vigorou nas escolas latinas, principalmente desde o scculo XII até ao XVI,
e hoje cstéi cgualmentc cm vigor cm quasi todas as
escolas catholicas, não súsinho, mas felizmente associado ú apologctica e á polcmica.
Os Pontifices romanos por muitas vezes lhe teceram
os mais altos incomios. Eis o que a seu respeito escrevc1 entre outros, Xisto V (Bulia Tn'umpha11tis 14 de
março, 1 ~88): «E na verdade o conhecimento tão salutar d.' esta sc.icncia, com certeza que sempre ponde trazer ü Egrcja um grande auxilio, quer para entender e
interpretar, verdadeira e corrcctamcnte, as mesmas Escriptur;is, quer para ler e explicar com maior proveito
os Padres, quer para descobrir e repc\lir varios ~rros e
heresias,, . E •:ccrescenta (JllC os herejes teem multo medo da theolop.ia escholasti.:a, porque tambem elles e_ntendem muito bem a que coll\ aquellas definições e d1stincç1ícs claras, com aquclla fortaleza de argumentos e
agudissimas disputas, se distingue a luz das trevas, o
verdadeiro do fal'io, e se patenteiam e põem a descoberto as suas mentira < inuihida~. cm ouropeis artificiosos
e fallacias, deixando-os inteiramente nu~ ~ .
Estas palavras citou-as e approvou·as Leão XIII, accrescentando o seguinte : «E na verdade entre os doutores
cscholasticos cstü muito preeminente acima de todos elles,
como príncipe e mestre, Thomaz de Aquino, o qual, c;imo o adverte Caetano, porque teve summa veneraçao
por todos os antigos doutores sagrados, assim tambem.
cm certo modo, partilhou da intclligcncia de todos cllesu.
Thom;1z col ligiu e concatenou :lS suas doutrinas, que ~ram
corno membros dispcrsos d' um corpo, n 'tun só~ dtspo-
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las por ordem admiravel, e augmentou-as com grandes
incrementas, de maneira que, com direito e rasão, são
consideradas como uma singular fortaleza e honra da
Egreja• 1•
Alguns auctores modernos calumniaram a theologia escholastica, accusando-a de estar saturada de questões subtis e ociosas. Alguns de boa vontade confessam que alguns d'estes defeitos se insinuaram na eschola, principalmente no seculo XV; porem as coisas não
devem ser julgajas pelos abusos, mas pelo seu uso legitimo, e os que lerem attcntamcnte as obras de P.
J.ombardo, S. Thomaz, S. Boaventura e outros príncipes
das escholas, colherá d' e lias a max.ima utilidade.

9. (C) Mixta pode chamar-se a thcologia que
harmonicamente associa o mcthodo, quer o positivo, quer o escholastico. Esta é a via que, depois
do Concilio Tridentino, seguiram quasi todos os
thcologos, e nós temos tenção de seguir, por ser
aquella que é maximamente accornmodada aos nossos costumes. Porquanto o theologo, para satisfazer ao seu munus na nossa epocha, deve primeiro
que tudo demonstrar invencivelmente a divindade
da religião christá contra os Racionalistas de qualquer escola, servindo-se da razão e da historia: esta parte da theologia é maximamente apologclica.
Porem depois deve reinvindicar pela Escriptura e pela Tradicção, contra os Protestantes e Gregos si..:hismaticos, a auctoridade infallivel da Egrcja i..:atholica; e esta parte é precipuamente polemica.
Finalmente exporá e demonstrará cada um dm
dogmas pelas varias fontes da revelação, clucidal-osha por meio da philosophia, e declarará que elles estão de harmonia com a propria rasão, deduzindo ac
mesmo tempo d'elles inuitos corollarios: esta partl
t
Encvcl. Aeterni P.:ttris . 5 August. 18i'.} Cfr. ,\Jgr. Frep·
pel! CEuvres, 'tom. III, Disco1.1rs-Panégyrique de St. Thom<1s d 'Aqum, p . 327 sq.
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da theologia sení simultaneamente positiva e escholaslica. E por esta maneira poderão evitar-se os excessos dos que, entregando-se nimiamentc ao methodo da theologia positiva, nada mais fazem do
que amontoar uma serie arida de textos t, ou d'aquclles que, pelo contrario, sendo nimiamcnte mdinados á rasão, empregam exclusivamente os argumentos philosnphicos e a priori, de maneira que
parece que antes ensinam o seu modo de pensar
ou da sua escola, do que a palavra de Deus:!. .
1 o. 1.º Em rasúo Jo objccto, deram-se ' 'anas
divisfü:s, segundo a variedade dos tempos e dos
aw.: tores.
(A) Sendo porem cdchcrrima entre as outras a
divisão que o Doutor Anµ;clico fez na Summa theoJogica, apresentaremos aqui uma breve synopsc da
mesma 3: divide-se cm tres partes, a primeira das
quacs tracta de Deus, cmquanto é principio e cáusa das creaturas, a segunda do movimento da crea~
tura racional para Deus, ou de Deus em quanto e
fim ultimo das crcaturas; a terceira de Christo ou
Jc Deus En~arnado, o qual, cmquanto homem, é
a l'ia por onde nos diri~imos a Oeus; e p~r este
modo se manifesta a grande unidade que existe na
tht·ologia.
t
«Se o profrssor pozer termo :\ qucstiío, scrvi~Jo-~c simplesmente de auctoridaJcs, o ouvinte ficará ccrt?-·que e asst~ mes·
mo, porem não mlquirirá scicn.:ia nenhuma o mtcllccto, mas fiCH r:í 1·asio .n ( S . 1''10111. Q11od. / . .J., a 18.)
2
«Ü estudo da Escriptura que é . precisamente ordci:ad?
ra.rn a ~ua int~lligen.:ia littcral é n c ~cs~ario ta1~1hcryi par~ a dtsClphna csrn\asw:a .... ( Suare:;. l>e _Ii;sttt; S . .1. ~- _\ 1 e. ?• n. 2).
.
l
Para mais larga expos1çao d cs!a J1\'lsao vede P. Be:th1er,
Tabulae 5ystematicç1e ct synopticae tot1us sqrn1T1ar: thi;q\Q(5tcae.
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\ Oa c ~ se.n..:ia_ ,fü ina, ou de f> e u~ uno.

1. / Da d1stmc.;-.10 da <; p cs:,oa s,
(Da

de Deu s trino.

pro..:c ;~,fo d d s ..:rc;1t11ra$ 1lc Deu> onde Dc: us Cre~dor .
~Do Ultimo fi~1 do h~mem .

I

f

'

1.• 2 . •

{

1

cm

!il.

linter11,,.
ç, ou dos hahitos.
,·irtudcs e vicios.

llos A.:tus \
humanos '

I

n? s s_c~1s
prmc1p10s

externos, ou das leis e
graça.

,

1

II.<

0 11

·

\

1

! Dos deveres c om-~ Das virtudes theologica s.

l

rnuns a todos. .

{ Das virtudes cardeaes.

)'Das graças gratis dadas.

z.• z..• )

l

Do:; deveres
.
actii·a.
de qda es- Da dupla nda ) conternplati1a.
~ tado ..
'

·

Do estado de perfeição,

'
\ Do mystcrio da Encarnação .
. Do proprio Salvador 1
1 Dos varíos actos e pai xões de Chriqo.

. Ili.

Dos Sacramentos

Em geral.
Em especial.
í Das coisas que precedem

Da vida eterna

)

' Das coisas que acompanham . ª r~s~ir·
/
.
\ re1 ç;1 0
' Das coisas que ;egucm
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1 1. Porem a divisão commum que .seguem quasi todos os theologos hodiernos é a que divide á
thcologia cm dogmatica e moral ; a primeira, que é
mais especulativa, abraça as verdades . que se devem crêr, e com razão se chama regula credendorum; a ultima, que é mais pra tka, versa sobre os
costumes, ou sobre o que se deva fazer, e por isso
se chama regula agendorum.
A theologia dogmatica tambern se divide cm
geral ou .fundamental e especial: a primeira investiga as questões mais geraes e f1mdamentaes «Circa
credenda», a saber, a verdade da ,-eligião christá, a
infal/ihilidade da Egreja catlzolica cm guardar e interpretar as verdades reveladas, assim como as f 011tes d'onde podem haurir-se os dogmas catholicos 1 ;
porem a segunda expõe, declara e demonstra cada
um dos dogmas da fé.
ContendO-sc porem estes substancialmente no
Symbo/o dos Aposto/os, a thcologia dogmatica especial nada mais é do que a exJfosição scie11tifica do
S.ymbolo, corpo se vê do seguinte schcma:

1. Da Fc.. . . . . . . . . . Credo . . .
li. Oc Deus uno.. . . . . in Dewn . . .
III. Oc Deus trino . . . . . Palrem . .. ct Filium . ..
1 A parte da thcologia fundamental que demonstra adivindallc da religião christ5 e da Egreja ~atholi.:a, .:hama-sc multas
vezes apologctica cu:oÃoyt1tixf. (defensiva), porque defende os fundamentos da verdadeira religiao; ou irenica da palavra 1-1rega t ifo'JV'lj
(paz), emquanto o seu scopo é conduzir quacsqucr dissidentes á
paz da verdadeira Egreja; ou polemica, da palavra r.uÀEp.o~ (guerral
emquanto debella os ad~· crsanos, e combate os seus argumentos
ou propedeutica (itpó, r.ati>:zi,, ensino antecipadamente) porque é a
instituição previa á theologia. Nãó poucas n·zcs se chama polemica
ou co11troversal a parte da theologia que se dirige contra os here·
jes. Apologia (ar.GÁc.y~at, defcza) tem um sentido mais lato do que
a Apologetica, estendendo -~ e não só aos fundamentos da fé mas
tambem a cada um dos dogma s, para os defender contra os adversarios (Cf. Groot, Summ a Apol o~cti .: a. Ratisbonae, 1~, q. I, a. 1) .
Thcoloi;ia Dosmati>a - VoJ. 1.0
· ~
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t
/·

IV. De Deus Creador e
Elevador. . . . . . . . . . Crealorem coeli e/ terrae.
V. Do Verbo Encarnado e Redemptor. . . . Et in Jesum Clzristum ele.
VI. De Deus 1ror~1alme11te pela g~aca, l
..
Sam.:tifi- ] inslrumelllalmen/e pd- (110 Espmcador
f
los sacramentos
~ lo Santo
VII. De Deus remunera·
dor. . . . . . . . . . . . . . . Carni.s resurrectionem, vitam aetenzam.

E na verdade esta divisão não só é logica, mas
tambem mostra claramente que o objecto unico da
t?eologia dogmatica é Deus considerado, quer em
s1 (De Deus uno e trino) ou nas suas obras naturacs e sobrcnaturacs (De Deus creador e elevador),
ou na restauração das suas obras ·(De Deus Encarnado e remunerador). E por este modo consta tambem claramente qve Jesus Christo é o centro de
todas' as coisas : porquanto Elle mesmo é simultaneamente Deus e homem; por Elle fdtam feitas todas as coisas ; por Elle todas são restauradas e
por Elle todas serão consunimadas : 1< Unus e1;im
Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus i> 1
A th~logia mo:aI . divide-se em moral simpliciter, que discorre prmc1palmente sobre o preceito ou
sobre o licito e illicito ; e asce~ica que versa, maximamente, sobre os conselhos ou perfeição e meios
por9ue pode conseguir-s~. Porem a mystica, que
m~Itas vezes se toma por ascetica, é, no sentido
str1cto,a que expõe os caminhos extraordinarios
da perfeição.

III. Exoellencia e utilidade da theologia?

i

Tim. II, 5,

1

12 •
..4 theologia, quer dogma'tica quer m01·~l, é
ml.4ihJ mais excellenle do que todas as outras sc1e1tcias, em rasão do o~jeclo, do meio e do fim.
(A) Em rasúo do ohjecto: na vcr~adc:, quanto
mais alto é o objecto de qualquer scienc1a, tanto
mais nobre é essa sdcncia ; mas o objccto da thcologia é cviden,tissimam_cnt~ o mais alto: po~ quanto, ao passo que a.s sc1cnc1as ~aturaes.con~1dcram,
ou as coisas matcnacs ou os viventes mfcnorcs ao
homem e o mesmo hoí)lcm, ou lambem a Deus conhecido pela luz natural da rasão, a ~he~logia ta1:11hcm attingc o ohjccto das outras sc1cnc1as, porem
sob uma ~a.são mais alta, quer dizer: ella contempla quer o homc:m quer os entes inferiores ao homem, cm ·q uanto se referem a Deus, e cm quanto
tendem para um fim sobrenatural, ou ª'? menos servem para conscguil-o ;.akm d'islo cons1dcr~ a Deus
não só como uno, mas tambcm como tnno, _como encarnado, como sanctificador : e tndo isto
transcende as sciencias naturaes; logo.
(B) Jim rasão do meio: porquanto o meio ~de ·
que usam as scicncias humanas, é s<'>mcnt~ ª.rasao,
ao passo que o meio usado pela _tl~eologia e a_ rasáo illuminaJa pela fé ou pela d1v11~a rcvclaça'? e
pelo magistcrio infaUivcl da Egrcja hvre do pcngo
de errar; porém a luz divina é, com certeza, superior ü luz natural, e ex se apresenta certeza maior,
procedendo do mesmo Deus, que nem pode enganar-se nem enganar; logo lambem, sob cst_c aspecto, a theologia leva vantagem a todas as sc1enc1as.
..... t

1

35

-·c f. ..\Jg~Perraud,

1 :-<~3 , \ ' OI. 1,

tE .m res ra mirale s

:r.oratoires, Pari~,

p. '.hh seq.; A. c .11'1', ~n lntrodu...tmn to _theolO~),
E < linh u t~h, 18~ti , I'· I · 1+; J . H. ;\'('Jl'lll,m, Ide a of a u mvcrs1ty ~

Di:;.;. 111 -1V.
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. (C) Ef!1 ra?ão do fim: na verdad~, é mais nobre
aquella sc1enc1a que nos enaltece a um fim mais elevado : mas as sciencias naturaes disputam ou do
fim natural ou dos meios de o attingir, e muitas veze~ tambem param na mesma consideração das
c01sas, sem respeito nenhum ao fim ultimo; ao passo que a theologia, e só ella, disputa sobre o fim
sob~enatural e os meios de o conseguir: por este
mottv.? só ella é verdadeiramente pratica, sendo
propno do homem sabio o olhar cm todas as coisas para o ~m ; por quanto 11 ainda que cu soubera
todas ~s coisas que ha no rnunda, se não estivéra
na caridade, de que me serviria isso perante Deus
que me ha-de julgar pelas obras? •
13. Co,.ollario: todas as sciencias naturaes devem ser servas da theologia, e até: sendo preciso, devem ser por ella corrigidas.
. (1) Porquanto a subordinação dos fins leva coms1go a subordinação dos meios· mas segundo o
. o fim das outras sciencias
'
' sendo naque fi ca d1to,
tural, é subordinado ao fim da tbeologi~, que é sobre_na~ura~ e supremo; logo. Em vista d'isto, a theologia impera sobre todas as sciencias como rainha
sobre os seus subditos, e emprega-as' em proveito
seu; v. gr. usa. d~s leis da dialectica para defender
as suas prop?s1çoes e para resolver os argumentos
dos ad~·er~anos, dos princ~pio~ da metaphisica par~ expor d uma maneira sc1cntifica os mystcrios da
fe, do estudo da psycologia para regular os actos
· h~mal!os, etc. E comtudo não recebe udas outras
~c1e~c1as como de superiores, mas usa d'ellas como
mfenores e servas, como as architectonicas das que
1 8_i scire!11 omnia quae in mundo sunt, ct non cssem in ca.
rita\e,/Jquid i:ne 1m:aret .coram Deo, qui me judi.-aturus est ex faç~o ,
e ftnittíll. Chnstr, 1. 1, e, 11, n. 1.

lhes subministram, como a civil usa da militar. E
aquillo mesmo que d'ellas usa, não e por defeito ou
insufficiencia sua, mas por deficiencia do nosso entendimento, o qual das coisas que são conhecidas
pela rasáo natural, mais facilmente é conduzido pela mão para elevar-se i.\quellas coisas que excedem
a razão, e que são ensinadas n'csta sciencia>i. 4
_ (•) E por isso diz respeito á thcologia-não
invadir o campo das outras sciencias, mas cmittir
o seu juizo ri respeito d'ellas : ((Porquanto tudo o
que se encontra nas outras sciencias que esteja em
repugnancia com a verdade d'csta sciencia, tudo é
condemnado como falso», 1 porque não se oppondo a verdade á verdade, tudo o que é contrario á
verdade revelada por Deus e definida pela Egrcja,
não pode ser verdade ; acautelam-se todavia os
theologos de não tomarem por dogmas as suas proprias opiniões l
14. A sciencia theologica verdadeiramente com·
pelenle é absolutamente necessaria aos sacerdotes,
que leem na Egreja o otftcio de eusina,. os outros; e
aos leigos, especialmente os mais doutos, é muito util,
Pela palavra sciencia competente designa-se a que
é desejada para desempenhar os varios ministcrio::t
ccdesiasticos, e por isso mesmo pode ser diversa
segundo a variedade d' estes officios; maior deve,
na verdade, ser nos Bispos e professores, ou tam' Ab aliis scientiis tanquam a superioribus, sed utitur eis
ta!"quam inferioribus et anclllis, sicut architcctonicae utuntur submm1strantibus, ut civilis milita ri. Et hoc ipsum quod utitur eis, non
est pr?pter defectum ~·el i!lsuffi~ientinm ejus, sed prop_ter defectum mtellectus nostn 1 qu1 ex eis quae per nnturalem rauonem ...
cognoscuntur, facilius manuducitur in ea quae sunt supra rationem, quae in hac sciencia traduntur. S. 17wm., 1. e., a. 5, ad 2.
2• Quidquid enim in nliis scientiis invenitur veritati hujus
•
sc1~n11ac repugnans, totum condemnatur ut falsum. S . 17wm. 1. e.,
a. u ad :i.
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bem nos pastores que estão á testa de parochias
PROl . 0\ ;0~1i : ~os

mais vastas, menor nos sacerdotes que desempenham ministerios mais communs; mas que seja todavia sufficiente para poder resolver os casos ordinarios e as difficuldadcs que commummente se
apresentam e nas coisas mais difficeis duvidar, para poder ir procurar os conselhos de pessoas mais
doutas.
·

15. (A) A .sciencia compelente é necessari'a aos
sacerdotes. (1) E l1a verdade já foi dicto aos sacerdot~s da Lei Antiga: 1 uPorquanto os labios dos
sacerdotes guardarão a sciencia e procurarão a lei
11_asua bôcca, porque é o anjo do Senhor dos exercJtos». Estas palavras; na verdade, affirmam bem
.t!i~antemente que o munus especial de ensinar os
1i~1s, quer as verdades .que se devem crêr, quer as
leis que se devem observar, incumbe aos sacerdotes. E até a ignorancia era causa sufficiente dos sacerdotes_ serem repellidos por Deüs; ! c1.Por isso que
tu répelhste a sciencia, tambem eu te repelJirei pa·
ra que; não desfouctes o ,meu sacerdocio» . .E isto
mesmo confirmou Christo, quando. aq.s Apostolo...,
e aos seus successores e ~ .todos aqueUes que tiYessem.de desempenhar
o munlis apostolico,-disse cla3
ramente : <1 Ide, por tanto, ensiqae todas as gente~, -·.ensinando-os a' observar o . que ·eu vos man1
dei > ; e, . na verdade; ninguern pode, ensinar rel:tamente a doutrina de Christo, sem primeiro a aprender b~, não costumando Deus fazer miJagrcs pa1

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et /egem retlu1rent ex ore ejus, quia angelus Domini exercituum est. .Wa/ad1.,
, 7· 2
'
•
• Quia tu · scientiam repulisti, repeliam te ne sacerdotio fungaris m1h1. Osee, IV, 6.
3
•
Euntes ergo, docete omnes gentes . .. docentes co~ serrnre
onm1a quaecumque mandavi vobis. Alatli. XXVJfl, 19 '.!O.
•

n.\ ·rm:oi.OÓA

ta infundt1" a scienda n:.i mente do pr.:!guiçosos. E
nem d'outra maneira os Apostol0s entende~am a
coisa :yor quanlo Paulo_ di~ a :espeito . ~os~ ~l~P?~~
e por isso mcsn~o. do~ dengos, ~u~ sao ~cus -~s
adjutores no m1111stc~10. da palmra "..1 «~ neL ·,
sario que o Bispo seja 1sempto de L~tmes. · · ~Ut;
abrai..'.c aquclle que é segundo a doutnna _e comc~
sação fiel, para se tornar poderoso cm cxhor,ta'. na
s~\ doµ trina e poder argumentar f...'.ontra os que a \..:011tradizem n; d' aqui se segue l)UC os ~'>acerd;otcs ~u~
desempenham o munus P.astc~ral, sa~ <!br~ga~~~s . ~
attingir aquclle grau d_c sl:1e1~c.1a, que seia suffiuen
te, não só para instnur os hei~, ma? t?~bem para
resolver as objc~çôes Jos hercies e mtie1s, ao menos as m'ais communs.
· ..
1 6. (b) E por isso nem é para causar m~rayilh~
que os Concílios, tanto gc~aes,_ co~o partICulare~
tenham rccommcndado, nao so o estudo d!1 th~o
Jogia mas t;imbcm o tenham ordena90. E assim
dcf...'.rdtou o Tridenlino (scss. XXIII, e. 7 ), qu~ os ordinandos devem ser diligentemente exammados,
não se'> quanto aos costum.es, _!11as tambcm ;qu~'.1to
it doutrina e fé, o que mais fnsant~mcnte ~ dcdarndo no Pontifical Homano (De Ordm. confcr.),_ondc se diz: :1 ,, Mas tambcm sejam approvad~)s idoncos, depois d'um exame diligc_nte, para cns~n~~ ao
povo 0 que a todos é ncccssano para a sah açao e
tambem para administrar os sacramentos». ?~ter:
minou egualmcntc (scss. XXIV, e. 18), que as pa
- --- ~ ·-·---

·-

i

o

ortet Episcopum sine cri.mine esse. . . amplectentem

~ccundum doctrinam est, fidelem ser'!lonem, ut pote~s
~it e~h~rtari in doctrina sanã, ct eos qui contrnd1cunt arguere. T1t •
um

ui

I, 7-9i Sed etiam ad populurn docendum ea quac scire on~i:iihus
necessarium est ad salut~m, ac. ad ministranda Sacrnmenta d1hgen·
ti examine prnecedente, 1done1 .comprobentur.
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rochias :~gas a ninguem sejam conferidas sem um
exame dthgentc; e mais tarde Bento XIV determinou a forma que se devia observar no concurso
do~ candidatos ás egrejas parochiaes. A este respeito tambcm muitas outras coisas foram decretadas nos concilios particulares, e é ncccssario ler
con~ attenção o que determinaram os Concílios Plenarros ~e Baltimore, muito principalmente, porem,
o terceiro n. 40 seq.; ·182 seq.; 186, 1 89 seq. etc.
Alem de outras coisas attenda-se ao seguinte (n.
189): • «Pouco aproveitará porem aos sacerdote~ o
terem-se applicado cuidadosamente ás sciencias sagr~das na sua juventude, se quando forem mais
adtan~ad?s em annos não se applicarcm. á doutrina e l.1cç~<?i>1 t ((E na verdade alguns sacerdotes que
no prmcip10 d~ s.ua carreira sacerdotal desempcnhar7m preclanssimamente o munus de confessor,
depois, passad<_> m~it,o tempo, despresando absolut~men~e a .apphcaçao aos estudos;; esquecem a antig~ ~ci~ncia moral, de ·maneira que os que foram
pent1ssimos n'esta arte, afinal instruídos só com
uma exigua e confusa sciencia da mesma arte e
com os primeiros rudimentos, apenas podem ser
.~m~merados .entre os. aprendizesi>. O que o sapien.t1ss1mo Pontdice sabiamente declara a respeito dos
~onfessores, po.de nmito bem applicar-sc aos prégadores que deixam de ler e refiectir.
1

.sed
At parum clericis proderit sacris scientils ineunte reta te
1
nae ue~mlecºcP1.oe"!m navasse,d si quum annis provectiores sunt, doctri. n~ non atten ant.
s.ac~r
· dotes qu1· !mt10
· · ·· praeclanssime
·
·
sarii zn Ahqu1 nempe
•
confesdioruU:~~~ susceperunt: I?de post d!uturnum tempus, omni stutunt ...
.n7f?Iec!â, pr1st}nam moralls theologiae scientiam amitsolu~ ~ u~ qi;_i m <:Ju~modi :irte pericissimi fuernnt, tandem exiguíi
0
cti . ? usaque 1ps1us arus sc.1entiâ primisque rudimentis ínstru' vix mter tyrones adnumerentur. Bened. XIV Jnst1't XXXll
n. 4·
•
., . . . '

41

17. (G) Confirma-se pela rasão. Porquanto os
sacerdotes que teem l:ura de almas, são verdadeiros doutores da fé, medicas e juiz.es espirituaes. Mas
estes munus exigem, na verdade, uma sciencia competente. Os doutores devem implantar a fé, e conservai-a depois de plantada; mas para isto requerse que proponham daramcntc os fundamentos da
fé, e os demonstrem l:Om argumentos accommodados á rnpacidade de l:ada um, e ao mesmo tempo
resolvam os argumentos que os advcrsarios costumam apresentar cm sentido contrario; porquanto,
a não se fazer assim, os inlieis não poderão ser trazidos á verdade, e até mesmo não poucos fieis, fascinados pelos sophismas dos incrcdulos, naufragarão na
fé. E tudo isto é especialmente neccssario na nossa
epocha, em rasão da multidão de erros que grassam por toda a parte; pois servindo-se os adversarios de todas as sciencias para impugnar as verdades
da fé, já não basta, para argumentar com elles, a
arte de bem fatiar, ou u argumentação a priori, mas
é para desejar o conhecimento das coisas divinas e
humanas, principalmente o conhecimento diligente
da sagrada Escripturn e da historia. E' por isso que
com rasão diz Leão XIII: 1 <•Na verdade, a defcza
da fé cathofü.:a cm que deve maximamente occupar-sc a industria dos sacerdotes, e a qual é tanto
mais ncccssaria nos nossos tempos, exige uma doutrina que não seja vulgar nem mcdiocre, mas apcr1 Revern tidei catholicac dcfensio, in quâ laborare maxime
sacer<lotum dcbet industria, ct quac cst tantopcrc his tcmporibus
ncccssaria, <loctrinam d~sidcrat non vulgarem ncque med1ocrcm,
sed exquisitam et variam; quac non modo sacras, scJ etiam philosophicns Jisci(llinas complectatur, ct physkornm sit atque h1storicorum tractatlone locuples. EripicnJu" cst cnim crror hominum
multiplex, singula christianae S<lpientiae funJamcnt:i cunvcllcntium:
luctandumquc pcrsaepc cum adversariis apparatissimis, in disputando pertinacihus, qui suhsidia sihi ex omni scientiarum gencrn
astute conquirunt. Encycl. Etsi 1ws, 15 Fcbr. 1882.
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fe~~oada e varia; que abrace não sómente as disc
plmas sagradas, mas tambem as philosophicas,
qu~ _se tenha . bom cabedal de conhecimentos d
ph1s1ca e de historia. Ha muitos erros a tirar 0
qua_es ab~lam e destroem os fundamentos da Sé;bc
dona ch~1stã : e tem-se muitas vezes de luctar coe
adversanos apparelhadissimos, pertinazes na dis
p~1.ta, os quaes astutamente vão buscar em seu au
x1ho todos os generos de sciencias 11.
·E nem se exige menor scicncia moral, para qt11
os sacerdote~ possam ser medicos e juir.es. Como jui
-tes, dev~m Julgar do licito e ilfü:ito, da gravidad<
~~· ~1arv1dad_e dos delictos, a~s~m como das disposi.
<;oes do penitente, para dec1d1rem, se é ou não di~~o da absolvição. I_><?r esta rasão, devem diagnostli..:ar as doenças espmtuaes como inedicos e curai-as, e isto não o podem fazer sem um 'estude
longo e attento dos remedios espirituaes. Por isso
escreveu muito bem Clemente Alex.: • "Assim como ? que t~m o corpo doente tem necessidade de
med1co, assim tambem aquelles que teem o espirito
enfermo carecem de doutor, que condusa a nossa
alma ao conhecimento>>.
1 8. (8) A sciencia theologica é muito util aos
doutores leigos.
(1) Para entender melhor as sci'encias humanas ·
por isso que as sciencias estão tão intimamen~
te co~nexas que só com· difficuldade· pode colher
proveito n'Urna, aquelle que não conhecer ao . menos os elementos das outras; o que é principalmente verdade a respeito da theologia, que lança raizes profundas em quasi todas as sciencias, mas
• s·1c~t iegroto corpore medko opus est, ita . his guorum
reger est ammus, opus est doccore, qui nostram animam aJ co.,nitlonem deducat . Praedag. Iib. J, e. 1.
"'
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muito principalmente nas methaphisicas, historicas, ethicas e politicas, de maneira que algumas
noções que dizem respeito a estas disciplinas, foram maximamente illucidadas pelos estudos thcologicos. Por este motivo não deve haver nenhuma
Universidade de estudos digna d'cste nome que
não ahrace a fm:uldade de thcologia. t
.. (l) Para dejer.,a da fé: porquanto sendo hoje a
fé atacada por muitos leigos com argumentos scicntificos, é na verdade muito conveniente que seja
tambem defcndidu por leigos, principalmente quando os seus escriptos são recebidos por muitos com
favor especial; porém isto não pódc fazer-se, se
mio se applkarcm com fervor ao estudo dos dogmas
de ·fé que querem JcfcnJer ~ : aliüs tambem cllcs
mesmos poderiam induzir os outros a erro.
(G) Para edificação propria. Por quanto, ninguem
póde pôr cm duvida que o ..::onhccimcnto de Deus
e das coisas divinas, é o fundamento de toda a santidade, pois amamos a Deus com tanto maior fervor, quanto melhor o conhecemos; por esta rasão
poderá ser tanto mais perfeita a santidade, quanto
mais pcrfei to fôr o conhecimento da thcologia 3 . Concluamos, por tanto, com o Doutor Angefü:o 4, que o
estudo da thcologia é mais perfeito que os outros,
mais sublime, mais util e mais agradavcl r.: «.i.\!Iais
1

JU-IV.

Prova-o cxccllcnkmcntc, J. li. Newman up. cit. Jis.

i Demonstra isto eloquentemente Leãu XIII, Encyd. Provid1?J1tissimns, 18 nov. 18q3, circa tinem.
l Cfr. H. E. Ma,íning, The (j(ories of the S. Heart, NewYork 1881, lect. Ili, Dogma the Soun:e of L>evo1ion1 p. 85; A.
Cave, op . cit. p. 9.
1
~ C. Gentiles, lib. J, e. 2.
~ Perjectius qui<lem, quin, in qunncum homo snpientiae stuJio Jata se, 1n tnntum verae bcaticuJinis jam :\liquam partem habet. Unde Sapicns dicicEccles. XIV, ·i 2.: Bcatus virqui in sapientiâ mombitur. Sub/ímills nutem est, qui per ipsum homo ad divi-
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pe1feito, porque quanto mais o homem se dá ao estu~o da sa?edoria,, tanto mai~ possue alguma parte da
'erdadetra beatttude. Por isso diz o sabio; Bema~
venturado o varão que morar na sabedo1·ia. E' tambe_m ~nais sublime, por isso que por cllc o homem
prmc1palmentc se aproxima da semclhanca divina
.
'
por que D cus tudo fez na sabedoria. Por isso, visto
que a semelhança é causa de amor, o estudo da sahedoria une principalmente a Deus pela amisade ·
por esta rasão se diz, que a sabedoria é pm·a os ho:
mens um thesouro infinito: e os que d'el/a usaram
t~rnam-s~ p~rticipantes da amisade de Deus. E', po·
rem, mais ~tt!, por9ue pela mesma sabedoria chega:.
~os a~ remo da 1mmortalidade ; porém a concuP.~scenc1a da sabedo~ia _conduzirá ao reino perpetuo.
E, finalmente, mazs ;ucundo, porque não contem
ª?largura a sua conversação nem tedio o seu conviv10, mas alegria e goso».
.

IV. Do modo de a~quirira sciencia theologlca 1
Para colher-se proveito nos estudos theologicos, devem preceder algumas disposições.
. 1 9 . 1. º As disposições de espírito mais necessanas para o estudo da theologia são:
(A) Recta intenção, que não póde ser outra se-

,_.

nam siRJ!lin~di!l~m praecipue acce:fü, qui oinnia in·sapientill fecit.
\.!nde qwa s1milltu~!> .causa e~t di~ectionis, sapientiae srudium prae·
9_pue. Dco p~r ar:i1c1t1am con1ung1t; .P.n>pter quod dicitur quod sa·
pcent1a e~t.1njirut~ t~esaur~s hom1mbus; fJUO gui usi sunt,facti
s11nt_part1cipe~ ª"!tc1t1ae pe1. Sap. VII, 11. Vtil1us autem est, quil
per .1psa~ sap1enuam . ad ~mmortalitatis regnurn pervenitur; concup1s.cent1a autem saP.tenuae deducet ad 1 regnum perpetuum; Ju•
cund1us ~utem es~, quu~ ~on habet a~ritudinem conversa tio illius,
nec ta;d1um cor,iv1ctus dlms, sed laeuuam et gaudium. Sap VIII, 16.
, . Cf. MjgTJe, Thcol Curs. I,p. 62 sq.;XXVI, p . n 4 5 sq.;
A. C'!"e_, op. c1~. P· 1o6 sq . J. H . Newman, Idea of a t:niversitv
D1sc1phne of mmd, p . 48o ~q.
,'
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não o desejo ardente de promover a gloria de Deus _
e o zelo da salvação das almas : porquanto, sendo
esta sciencia sobrenatural, quer cm rasão do objecto,
quer em rasão do principio, a sua acquisição deve
ser sobrenatural cm rasão do fim intentado. E é isto mesmo que optimamente dcdara S. Bernardo,
ou seja quem for o auctor da explanação dos Canticos, que se encontra entre as suas obras t : « Ha
pessoas que querem saber sómente com o fim de
saber, isto é curiosidade; e ha pessoas que querem
saber para se saber que sabem, e isto é vaidade torpe, e ha pessoas que querem saber para venderem
a sua sciencia, por exemplo, para ganharem dinheiro, honras: é um lucro torpe: mas ha tambcm outras que querem saber, para edificarem: isto é caridade. E ha tambem alguns que querem saber, para se edificarem : e is to é prudcncia » .
2.º (8) Amor sincero da verdade; porquanto se
todas as scicncias tendem para a verdade, isto reivindica-o a theologia por direito proprio, porque
discorre a respeito de Deus, emquanto é supremàverdade. D'aqui vem que os argumentos dos adversarias devem ser expostos ou examinados, quer sejam infleis, quer hereges, quer cathofü.:os. :"Jão faltam thcologos que mais ou menos atenuam as difficuldades, para mais facilmente as resolverem ; e
torcem os textos ou os factos, para terem á mão
uma resposta mais prompta; ou attribuem uma certa força ás rasões, quando não passam de prova veis.
E na verdade, a scinceridade perfeita tudo isto re1 Sunt qui scirc volunt eo fine tantum ut sciant, et curiosiest; ct sunt qui scire volunt ut sciantur ipsi, et turpis vanitas
est; et sunt qui scire volunt ut scientiam sunm vendant, verbi causà pro pecunià, pro honoribus: et turpis quaestus est. Sed sunt
quoque qui scire volunt, ut aedificent: et carita s est. Et item qui
scire. volunl. ut aedificcntur: et prudentia est. Serm . XXVI in
Canuc., n.º 5.

ta~
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g~ita, e é melhor confessar que as respostas dadas

sao sómente ~rovaveis, do que torcer o texto e os

~actos p~ra de1~ar poeira nos olhos a alguem ; a verade nao precisa das nossas mentiras para dcfend cr-se .
. 21 : (C) Po~quanto, fundando-se a theologia na

auc~ondade, exige u.m assentimento docil, que só é
1:restado pelos humildes; por outro lado, Deus esconde aos,
soberbos os· n1vstcr1·os
d11< t·.
.
.r·
.
e e .rcvc 1a-os
ªº~" humildes,. segundo as palavras da Christo t
"Confesso a t1, Padre, Senhor do ceu e da • terr~,
porque escondeste estas coisas aos sabios e aos prud~ntes, e as revelaste aos pequeninos)). Uma tal hu~ddade espontaneamente recorrerá a Deus com oraçao fervorosa, por quanto «se algum d .. . .
d
b d ·
'
.
e vos carece
e sa e ona, peca-a a Deus que a tod. : d•, . .
·
'
os a em
•
9
a b un danc1a : Gerará egualmente a Caridade, segundo as p~lavras verdadeiramente áureas: 'Unidade
na.,Js co.isas necessarias
liberdade nas duv ." ,
.,, , ,
'
.
,
zuo.sas,
__,p ., e11z t uuo
a cariuaue»
. a saber
log
. .·. .
.. .
d d ·
·
'
,
o que a auctonª. e mfaJhvel da Egreja definiu ou determinou a
c~:>Jsa, ~ nen~um catho!ico· é licito pennanecer ·duv1dqs.? ~ porem nas coisas duvidosas a cada lllll é
perm1tt1do abundar rio seu modo de pensar, e' tam~em apresentar nova~ ex~osiÇões, se assim o quier, c~m t~n~o 9ue ~ao se1am oppostas.aô' sentido
c~tholico, pois e assnn que ficará àb'ert . . . .
m1 h ·hra · . · . ·d· .
. . . . o novo cad n P . . o ver ade1ro progresso; ·e por este moo ficar~ ~m t~do salva a . caridade; porque, não
obstante ébssent1rmos dos outros, não nos ensober.:..

°

condist'i

~aºe~fi~e: ~~~~ibPater, Domín~ coreli

Matt. XI, 25.

tem~,

et
quia absus ct prudennbus et re,·elastt ea parvulis.

p

omnib~s ~mi~~t~·:.si~":' Í~~iget sapientià, postulet a Deo qui
1

.

'
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beceremos de maneira que não vejamos senão absurdos nos argumentos dos adversarias 1•
22. (0) Desejo de aproveitar; porque ninguem
colherá verdadeiro proveito nos estudos the~ogi
cos, se a elles se não applicar constante e ardentemente. ~cm se diga que nenhuma novidade se pode encontrar n'csta si.:iencia; porquanto, apesar das
verdades da fé serem antigas, tendo sido desde ha
muito reveladas, pódcm comtudo expôr-se e defender-se de um modo novo, mais accommodado ao
espirito da cpoca.
Appliqucm-se, portanto, ao estudo os candidatos da theologia, e não tractcm sómente de exercitar a memoria, mas tambcm o engenho, investigando as fontes da revelação, a Escriptura, os Padres,
os thcologos, não se) lendo assiduamente, mas reduzindo os argumentos a forma syllogistica e inductiva, discutindo a sua força, investigando a sua connexão logica, n'uma palavra, empregando o methodo scicntifico, que agora passaremos a expôr brevemente'·
t Seja-.nos pcrmittido accrescentar aqui alguma.~ pouc<Js
advertcnci:is 11radas do opu>culo XLI de S. Tl1mn.1j ( ed. vives, vol.
:i~, p. 467), onde o S. Uoutor propõe um meio muito azado de
adquirir a scicn..:ia: «l\Iando-te que sejas demorado em foliar e
tardio em te aproximar do locutorio: abraça a pureza da consciencia, não deixes de te cntrc~<1r á ora.;iío, tem muito tlmor ;Í tua
ccll;i, se qui1cres ser introduzido na ..:ellu ,·inaria. Mostra-te anrnvcl
p<1ra coin rodos ; nada te importe saher da vida dos outros: não
mostres muita familiaridade para ninguem, porque da nimia familiaridade nnsce o desprezo e é motivo de niio estudar. Não olhcsa quem
fall:i, mas decóra tudo o que os outros disserem de bom. Faz por
entender o que lês, ccrtificando-tc das duvidas, e trata de guardar
na tua mente tudo que poderes como quem quer encher o vaso.
1 Não hasta por tnnto ler e ouvir pas.tivamente o que se propõe. Mas e necessario examinai-o activamente. discutir e coordenar;
ali ás podem ouvir-se muitas lições e ou ler-se innumeros livros,
sem por isso te tornares mais douto, .-orno subtilmente o ;,id\'cr~c;
J. H. 1\'t>11•111,111~ ldca of a llnivcrsity, 1. ..:. p. 4::l~.
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23. 2.º O mcthodo que seguimos póde dil
nca~-se n'estas breves palavras :
, lA) No principio de cada tractado, daremos, se
f ?rma de synopse, uma vista geral de toda a mat
n~ ; este de':e ler-se attentamente para que d'u
so lance de vista se veja todo o caminho que teme
a percorrer; leia-se de novo todas as vezes que :
tractar uma nova questão, para se ver claramcn
o ~ex? q~e existe entre as varias partes; porque
sc1encia e uma serie encadeada de conclusões ; lei;
s~ tambem no fim, para cuidadosamente se ª"'
nguar, se as divisões dadas são logicas e cm tudo~
observou uma ordem clara.
(B) Em qualquer questão devem gcralmem
tractar-se tres coisas: o estado da questão, a the;
e a sua prova, e em seguida os corollarios que d'e
la se deduzem.
(a) Para expôr convenientemente o estado 11
questão, devem dar-se dejimçóes claras, expôr-se ~
erros_ e dec.lar~r-se a ver?adeira doutrina; por coseBumte, e mister propno dos discípulos, guiad:
pelo seu mestre, examinar attentamente se as de:
finições são claras, breves e apropriada~ a todo
sómente ~º.definido; porquanto se não se fizer ~
to, o espmto não perceberá senão coisas vagi:
coi:ifus~s. ou até mesmo erroneas; deve egualme·
te 13vest1gar-se, se, quer os erros, quer a doutrÍri
estao d,edarados com clareza e rectidão, o que p:
de fazer-se, .e~aminando as auctoridades allegadm
(D) O sentido da these torna-se claro em vif
das definições dadas; porém se se encontra uma p1
lavra que ~ão tenha _sido antes definida, o discipl
lo recorra a theolog1a, para descobrir cuidados•
.

1

C:fr·

.l. H. l\1ewmm1~ Idea of a University, Dissiplinec

)hnd, p. 48o sq
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mente o seu sentido; se ainda assim continuar a
haver alguma obscuridade, dirija-se ao mestre afim
de a acdarar; pois é inutil passar ás provas, se a
mesma thesc não está bem entendida.
.
Porem os argumentos .são philosophicos, bibli(Os e historicos: os philosophicos devem reduzir-se
ü forma syllogistica; e é necessario investigar, se
uma premissa é evidente ou já antes tinha sido provada, ou, afinal, hic el nunc, solidamente demonstrada; quanto á conclusão deve attender-se a duas
coisas : se se deduz logicamente das premissas, e,
alem d'isso, se é equivalente á these enundada.
Porém os textos das E.scripturas devem ler-se nas
proprias Bíblias, examinado com attenção o seu
contexto com os logares parallclos; porquanto d' uma
unica scntcrn;a cm geral não se pode determinar
claramente o sentido, mas sómente dos varios adjunctos, como largamente se ensina nas leis da Herme11cutica.
A mesma (oisa seria para desejar quanto aos
aq~umcntos historicos, para intclligcncia dos quacs
devem discutir-se com critica as auctoridadcs allegadas: todavia, a maior parte das vezes, não podem fazd-o os disl.".ipulos, por falta de livros e Jc
tcmp1 •; seja o que fclr, os mestres devem prestar
ouvidos attcntos ás expfü.:.i.lçócs sobre este ponto,
e sob a sua direcção, investiguem ao menos alguns
tcx tos 1
(C) .As ditfü.:uldaJ.es propostas pelos adversarios.
resolvem-se algumas vcze's na propria exposição
dos argumentos, quer dircctamcnt1:, quer pelo menos indircctumente, fornecendo os principios da so.
t
Para melhc:ir i!'ltelli~en.:ia.tl~~ aq;umcntos historicos pode
ler-se nt• Smcdt, Pnoc1pes Je la Cnw1uc llistorique, Paris et Lie·
ge, 1883.
Thcologia Dogmati.:a -- Vol. r. 0
4
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lução; porem se restarem algumas, propõem-se e
refutam-se. :'\'um e outro caso os discipulos reduzam á forma svllogistka os argumentos dos adversarias e a bre,:c trecho se manifestará a sua falsidade, quer n'uma, quer em ambas as premissas, ou
na connexão das premissas com a conclusão.
(d) Muitíssimas vezes seguem-se á thcse os corollarios, a respeito dos quaes é necessario averiguar, se se d_eduzcm logicamente da mesma these,
ou de que modo liguem uma these com a outra.
Accrcscentam-se algumas vezes scholios, nos quaes,
em poucas palavras, as questões de somenos importancia, que são utcis para mais larga exposil,'.áo
da materia. Por conseguinte, o processo que descrevemos é verdadeiramente logico, e quem insistir
com paciencia n'este methodo, de pouco a pouco
conseguirá o conhecimento scientifiço da theologia
e poderá apascentar com pasto salutar as ovelhas
que lhe foram confiadas.

})a verdadeira religião

BuotorBs qu1 danm consu1tar-s1
Entre os P11dre• 1 S. J(r/sll~es, Apologeticum ; S.
ju1t111u6 (167), Apologia 1 pro Christianis; Dialogus
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~•rmlas (f. a. 1i1 ), Irrisio gentilium philosophorum ;
S. 7h•ophllus fi'11fiocl/. (180) Libri tres ad Autolycum; (!/1m1ns fi'lexa11drinus (217 ?), Cohortatio ad
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li Libro dei pcrchc in fatto di Rcligione, 1885 ; J(. E.
Jdannlng, H.eligio viatoris, London, 1887; }Jougaud
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source, ses formes et ses dévcloppcments, Paris, 1830 ;
}tfc :Jlvalne, Evidcnccs of Christianitv, Philadelphia,
1X'.-i7 ; Flsher, Essavs on the Supcrn"atural origin of
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York, 18~1~, obra traduzida cm inglez, Paris, 18~11i ; fi•
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Sabafl~r.

Esquisse d'une Philosophie de la Religion,
Paris, 1897.
O auctor encontrará no decurso do Tractado <'Utras
obras citadas sobre algumas questões especiaes.

J. Objecto, utilidade e divisão do Tractado

,. ·
;,

.·
... ___

t

1. Theologia Fundamenta/ ou geral, é como
que a Introducção á Theologia propriamente dieta
e o nexo entre a Philosophia e a Theologia. O seu
scopo é investigar qual é a verdadeira religião. A
demonstracção ex se abraça tres estados : prova
da exi'stencia de Deus, e da alma espiritual contra
os Gnosticos ; a divindade da religião christã contra os Racionalistas ; e a auctoridade da EgreJa
catholica contra os herejes ; ou por outras palavras
ha tres coisas a demonstrar: que não ha homem racional sem ser espiritualista, nem espiritualista se
não fôr christão, nem christão se não fôr catholico.
Porem aqui suppomos que o primeiro ponto já fôra
demonstrado nas Prelecçóes Philosophicas. E' por
isso que vamos immediatamente occupar-nos do
segundo n'este Tr. da Verdadeira Religião, e do terceiro occupar-nos-hemos no Tr. da Egreja. Por
conseguinte, no presente Tractado é nosso intuito
2

•Este Tractado na forma systhematica em que agora é con-

cel!id~, ~penas nascido antes do secul~ XVI, já se ~-€ int~gralmente

•.·
!4:·

....

conslltllido no seculo XVII; em seguida, no seculo X\i Ili, entruu
nas ·escola?,_ e, ~a sua maxima parte, coir.pletou. a sua evoh~ção; no
seculo XIX. fot levàntado ás cathedras dos pregadores, e Já est? a
ponto de completar a sun evolução 'omnimbda. (Brugêre, Preta.: .
p. XII). Porem os germens da Apologetica encontram-se !lªs Ap!!lo;.
gias dos Padres, onde strenuamente defendem a doutnna christa
<;Ontra os ataques dos pagãos. Destruída a idolatria, escreveram-se
tambcm algumas defezas da fé catholica, entre as quaes .sobresahe
o Summa contra Gehtiles. !tias só depois de nascer o de1smo ou o
racionalismo, isto é, ao dec!ina~ do seculo XVl,,é que ~omeçara_:n
a escrever-se tractados sc1enuficos sobre a ~erdadeira rebg1c10
contra os incredulos; e tendo grassado de~de então ~ovos c1:rm,
tomou-se necessario dar novos augmentos a Apologet~ca, ~ anala
hoje subsiste uma tal necessidade. Cf. De Groot, op . c1t . q. I, a. 2 .

demonstrar que a Rclígíão é só uma, e esta revelada, que todos são obrigados a abraçar e a saber
a Religião chrístã, assim chamada porque tem a
Christo por auctor.
2. A Utihdade d'esta investigação a todos é evidente.
(A) Por quanto tractu-se aqui de uma coisa
neccssaria {I salvação, pois ningucm pode conseguir o seu ultimo fim sem que abrace a vcrdad~í
ra religião; e nu verdade, ..:omo pode abraçai-a, ou
conservai-a depois de já abraçada, se não conhecer muito bem os fundamentos e os motivos cm que
se funda!' Os mesmos fieis, como o attesta S. Pedro, t devem estar preparados a dar satisfação a quem
quer que lhe pedir a rasão da fé que prcifessam ;
quanto mais devem então estar preparados os sacerdotes a dar a rasão da sua fé para poderem confirmar n'ella a plebe e converter os infleis á verdadeira fé?
(8) Accresccntc-sc a isto que, na nossa epoca,
os fundamentos da fé são por toda a parte impugnados; por quunto, a maior parte das vezes, as
lanças do inimigo já não são sómente dirigidas contra cada um dos dogmas, a divindade do Verbo,
a prm:cssão do Espirito Santo, a graça ou os Sacramentos, mas contra os proprios fundamentos da fé,
contra o facto da revelação e divindade da religião
christã. "Entáo nasceu e largamente se espalhou pelo
orbe a doutrina do racionalismo ou naturalismo, a
qual machína com summo empenho contra a religião christã, como instituição sobrenatural, arrostando com tudo, afim de que excluindo a Christo, o
qual é o nosso unico Senhor e Salvador, das mentes humanas, da vida e costume dos povos, se cs1
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tabeleça o reinado da mera rasão e natureza, como
lhe chamam •1 1. Temos, por tanto, a combater estrcnuamente contra os Racionalistas, para conservarmos a fé, já cm nós, j<i no rebanho que nos foi
con1iaJo, e até para conduzirmos á verdadeira religião aquclles que, cnganaJos por sophismas ou
laborando na ignonrncia, estão sentados nas sombras da morte~.
3. Divisão. O schopo (.i'este tractado é demonstrar a divindade da religião christã. Prepara-se e1
Caminho para J!Sta demonstração, mostrando lllle
é nccessaria alguma religião, e além d'isso que a
revelação é possível, e até moralmente nccessarin,
e por isso deve ser verdadeiramente investigada. Como, porém, entre as religiões que se proclamam divinamente reveladas, ha uma que é preeminente
sobre as outras, a saber a religião christá, examina-se especialmente, se a intervenção especial Jc:
Deus se manifesta na doutrina christã, ou na historia d'csta religião ou na sua cxcellencia sohrc <is
outras religiões. Constará, por tanto, de duas parte~
este Tractado :
1 .ª Da Religião em geral, quer natural quer se>hrenatural;
2.ª Da Religião chri'stã em especial, cuja divindade demonstraremos com varios argumentos, e• 1mo se vê na seguinte synopsc.
1
.
. ·
Tum nata est et h:Jte nimis per orbem vagata ilia mtiona·
l1sm1 seu natura/ismi doctrina, quae religioni christianae utpotc su ·
petnatu~ali inst.i tuto, per .o~nia adversans, summo studio molitlll',
ut Chnsco, qui solus Dommus et Salvator noster est, a mcntihus
humanis, a vit:l et moribus populorum excluso, merae quod vocant rationis vel naturae regnum stahiliatur. Vaticmmm, Constit.
Dei Filius.
2
Sobre a Apologctica e methodo que deve observar-se n\~~ 
te tractado, discrctêa cxcellentcmcnte J . B . Hogm1, S. S. Cleri cal Studies, Rost0n, 1898, p. 89-1 '.{7.
'

http://www.obrascatolicas.com

DA VERl•ADEIR.\ Rt-:l.IGl~O

Nn·e ,;sidaJt> Ll'um:1 rdif!,i:Ío
t'lll

c .... 1

geral

NecessiJade d'all..\11ma
rel'da ( iu. ·

1

..,-

-'

1 'fo.;-:io ..

I "lece ,; rn.l :1de.

\ Noção e erros.
. Possibilidade.
! Nccc.: ssidadc mor:d.

Da reli~ião .·

"" gml

11a rurez.1.

A sua .lisçernil>iliJ:1<k.

possihilid~dc- .

1
:

CAI'. li
Da rcligi:io
. christii

...·1n .... .. ,,n ·ial

~

1-.

tliscernihilidaJc.
furça de111t111~1rati\:I.

l>isputa prévia so- \ ticnuiJa,lc .
hrc a au~·toridadc · lnlef!.rida,ie.
dos E\,11J~t·l1111s . 1 Veracidade-.

A miss::io dl\ 111:1 dL· \ E:u-..:llcn..:1a \ em si.
Chnsto pru\ a -se
da ,luu- , no,, seus
i11t rm~ec.11111•111 ,.
/
t 1 ma
( etfei tos.

A mesma

m1 ss~o

.
f e•
e.1·tr111st'<"<llllt'll

provada

Ta111hc111 se pro\'a
pl·la om1p.1r,1ç.í11

Pelo test e munho Je Christo.
l'clus seus milagres, e prin..:i'
paimente pela l<esurreiçãu .
- i 1u Cl 1ns11a
. . ' I' e 1:_1 pro paf!.aC :W
r msrno.
Pelas prophecias nwssianic·:1 s.

l

Com o Budhisn10.
Com o lsl;imismo.

A primeira parte é principalmL'ntc philosophica,
porém a ultima é simultaneamente historica e philosophica. Empregaremos, por tanto, simultaneamente, argumentos philosophiL·os e historiL·os : por
isso a Escriptura e a TraJic\Cto süo aqui sómente
tomadas como Jocumenlos liumanc 1s, cuja auctoriJade -..t· detine pelas leis da LTitica .
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CAPITULO I:

DA RELIGIÃO EM GERAL
Art. 1. -Necessidade de alguma religiao
em geral
Supposta a existcncia de Deus, deve cnvcstigar-se, se somos obrigados a venerai-o com algum
culto; porém isto não pode fazer-se sem primeiramente se definir o que é religião.
I. Noção genuina da Religião•
4. (A) Quanto ao nume : Religião, se attendcrmos
<i stymologia da palavra, vem:
(&) segundo Ciccro a rt'legmdo, por isso que t! proprio do homem religioso 1) revolver na mente ou rclêr o
que pertence ao culto de Deus : "a4ucllcs que tractassem com diligencia, e como que relessem todas as coisas que pertencem ao culto dos deuses, súo chamados
'Cfr . S . Tliom. 2, 2. q . 81, a .'i: S1wre1. de virtute Relii;ionis, pari . 1, tr - I, lib. li, e. 1; ,w,1Hel/,1, disp. 1, n. 1-14; Ho11g;111d, op . cit . vol . 1, e. 3; Dt' llr-oglic, Heli~1011 et Critique, 1~r.·
Partic, Détinilion; Gondal, La Heligion, lih. 1, p. 1 s4.; Va11_de11
Gheyn, J.a Religion, sun Origine et sa Détinition, (iand, 18Lp; J.
J. fux, Rdigion and Mor.ility, N.::w-York, 189y, p. 18.
http://www.obrascatolicas.com
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rcliuio•;os :1 n·fto~·1·1i.ío , ass im como ex t'/egendo deg.111-

lt'S '"'e

t'X

diíiv:e11:to di!igl'11frs"

1•

(bi Scgun'Ju I..1ct.111cio, 2 Jc 1·e/ig·,mdu, porque é proiriu da religiiío ligar, os h~mens a f)eus com um vincuo Jc piedade : "uum éste \· m~ulo ~e. piedade somos apertados e religados a Deus; d aqrn e que vem o nome ü
religião, e não com.o Cícero interpret<)U de. ,-efigt'11<io.,,
IC) Ou seg~ndo S . .1.gnst1~1/~~· vem de ,.ee/zgmdo :i, porque com a virtude da rel1g1ao cs._-olhemos de no\ o a
Deus, perdido pelo receado: . «eswlhendo-~1 ou antes
tornando-o a escolher íporque tmhamos perdido a •)cus,
negligentes), reefrge11do-o, por tantu, lc d ' aqui \·cm a
pala\\a rcligiCio) para ellc tendemos pelo amor, para
que, chegados a clle, descanc<.:nHls». .
Se dermos atte!lçã? aos modernos~ parece que religi:ío signiticüra yrrnH:trame!He esLrupulo em geral, de puis escrupulo piedoso, e, finalmente, todos os dcn?rcs
para com Deu~, l]UC devem ser cumpridos c1 •m piedoso
cscrupulo \

l

fB) Quanto ú coisa. ~o sentido lalissimo, religião designa aqucllcs deveres Je piedade '-jlle se
cumprem com os pacs e parentes. Porem no sentido
slrictv, como aqui se toma, di\ ordem a Deus; porquanto, como rcctamcntc Jiz S. 17wmaz.., r. "ou a religião assim se chame Ja reliçáo frequente, ou da
..
J (}_ui omnia quac ad cultum Jeorum pertinercnt, JiliKenter
rctr:1<:·1arent et tanqL<am rckgcrcnt, sunt di1.·1i religiosi ex rl'le•"l'll .
do. ut ex eligcndo ch:~antcs, t<.1ntjua111 ex Jiligcndo diligentes. e> Cil"eru de Natura dcorum, 1. li, e. 1~ .
' 2 Lacla11ti11s, lli,·in. Ins1i1., 1. IV, s. ~s, apud .\/;0.,,,,. l'a -·i.ti .
trol. Lat., \ 'I , ).
J S. A.11g11sti1111s, ,le C ivit. l>ci, 1. X,"" :1, ap. :\fig11e. I'. 1..

X LI, '.l8o.
· ,1 CL Af. Bréal et A.
1/>IX5. p . 15-;.
. .

llail~l',

.

/Jiáio11 . t'tymulog. laii11, P.1ris,

.

:. Sino :iutem rd1gio d1catur a ln:11ucnti rL·lectione, siv .:: ex
itcr~t;I electionc ejus quod nc~ligentc:r am1ssu111 cst, sivc clicatur :i
rdiga tionc, religio pn~prii; i111por1:11 ordi11e111. ad Deum. lpse enini
est L'lli prindpalitcr alhgan 1.k·hemus, t:111,1uam 111dcti..:ienti principio;
a d 04ue111 etiam i:iostra ck:ct10 ass1duc d1r1µ1 dehc! si..:ut in ultimuin
tinem; quem euam nq;hgcntl"s pccc"ando am1ttmrns, ct credcndo
t'f tid(:m prntr.:stando t"c.:upcrar<: dchcrnus. :-'. Tht:ol. 2 . ·! . q. ~1 , a . ·' ·
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DA RE:!.11.ilÁO D\ GERAL

l) I

eleição reno\·aJa do '-:)llC neglige11tc11wnte se pcrJcu, quer assim se (hame de religaçáo, a religião
importa propriamente ordem a Deus. Porquanto é
cllc a quem principalmente nos devemos ligar, como a principio indcfcctin~ l; para n qual devemos
tamhcm dirigir assiduamente a nossa eleição, cnmo para o ultimo fim ; o qual lamhem por negligencia perdemos, pcccando, e crendo e protestando fé, devemos re(uperar. ,, D'aqui s e sq~uc que a
religião okiectivame11te tomada, e um certo vinculo
moral que une o homem a Deus. Porquanto, ninguem pode duvidar que existem certas relaçôes entre Deus e o homem, pois Elle mesmo é Crcador,
Bemfcitor, Mestre supremo e Legislador, assim como .Juiz de todos os homens, como se provou cm
philosnphia: logo devem estar-lhe sujeitos e rc..:onheccr o seu supremo dominio. Na verdade, aqucllc vinculo moral cnm que se unem a Deus, como
Senhor supremo de todos, drnma-se religião.
Para melhor se entl'ndcr a natureza d 'estc vinculo, de,·e notar-se ~1ue a n:ligiün pode tomar-se
cm dois sentidos :
(& ) tomada objectii 1amc11le, c111qua11to e relação,
a rei igi<in <.; o complexo de rl'laçrícs nwracs entre
Deus e o ho111em, ou a summa dos deveres ..:om que
os homens dc,·cm 1.far culto a Deus;
11) subjectiva111e11le, emquanlo disposição da trn:ntc, a rcligiüo e uma certa 11irtude moral que dispõe p
homem para dar cullo a Deus, como Crcador e Scnlwr supremo dt• todas as coisas; dize-se 1 "que disp<">c a 11011/ade •., porque a rcligiüo, apesar Je suppúr
juízo de ra,ão, pelo qual (onheccmos que se deve
1.for culto a Dcus,consiste to davia, essencialmente, no
actn da J1011tade, pelo qual algucm livremente csco- --- -- --·
1

1'0(1111t,rfc111

dispoucns.
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lhe tributar este culto; porem o culto externo nada
mais é do que a manifestação do sentimento interior
com q uc reconhecemos o dominio supremo de Deus. t
Porquanto a n;ligião não reside na phantasia, nem
no sentimento, mas primariamente na vontade, e em
segundo logar no intellccto, e se manifesta nos actos,
quer internos quer externos; abraça todo o homem,
porque o homem, tudo quanto é, depende de Deus.
6. Porém os actos para que nos inclina a virtude da religião, são quatro, e dimanam da razão
quadrupla com que nos unimos a Deus :
(1) adoração pela qual se conhece o supremo
dominio de Deus : por quanto Elle como Creador é
o supremo senhor de todas as coisas, primeiro principio, e ultimo fim ;
(D) acção de graças, pela qual adoramos a Deus
como Bemfeitor; por quanto d'elle recebemos todo
1
Em vista d'isto a religião importa um acto triplice da
mente:
(a) acto de entendimento, que apprehende a excdlencia de
Deus;
(b) acto da v_ontade que approva este juizo;
(O) acto pratico por onde conhecemos esta excellencia, e nos
~ubmettemos a Deus, promptos a cumprir todos os officios que
fluem d'aquella excellencia.
Deve_m, p<;iis rege1tar-se todas as. d_!finiçócs propostas por alguns Racionalistas : Kant define a reltgiao o conhecimento dos noss~s d~veres para com Deus ; Scheling affirma que ella é a intuiçao mtellectual do Absoluto com exforço para chegar a maior
semelhança com elle: estas definicóes são incompletas em vista do
que fica dito.
·
· . Dizem outros que a religião é um certo atfecto cego que se
apoia, não no dictamc da rasáo, más n'um certo instincto naturnl;
é assim que falia especialmente Renan, (Vie de Jesus, c. 28.1. Este
erro refutai-o-hemos, provando que a religião, segundo a definimos, flue espontanea e necessariamente da natureza de Deus e do
homem .. Cf. Lambrecht, _oq. c~t. p. 8!i; ~an Oosterree. Christian
D<;>gmatics, vol. 1, sect. XXI; Knoll, lnsutut. thcolog. vol. 1, ~ 2+;
L1d1tl'11ber1rer. Ency.:;I. des Sciences Rclig. t. XI, na palavr,1 rt'l1 g1011, p. 171 sq. (Paris, 1881 ), onde se expóem as reli~óes falsas
e!1smadas pelos Racionalistas e pelos Protestantes J. J. Fox, op.
ç1t. p. 12-10.

o bem que possuímos, quer a substancia, quer as
faculdades, e até o concurso para obrar;
(Cl petição, pela qual é reconhec_ido como fonte
de todos os hens: por quanto, dcnvando de Deus
todo o bem, é necessario que a cite recorramos, se
queremos conseguir novos bcneficios ;
(d) penitencia, pela qual nos exforçamos por
aplacar a Deus offendido : por isso que o homem
dotado de liberdade, offendc alguma~ vezes o seu
Crcador, e o homem deve fazer penitencia para
aplacar a sua justiça.
7. (C) Divzsáo da Religião. Pondo de p_arte m~
tras divisões, que não pertencem para aqui, a religião pode conceber-se de dois modos, natural e
sobrenatural:
(a) a primeira é que se funda na ~)~opria na:_urcza e pode adquirir-se só com o auxilio da razao,
sem a luz da revelação, e tende para um fim natural;
(b) a segunda é a que se manifesta pela revelação
positiva; se as verdades rcvelad_as são de tal natu~
reza, que por outro lado podiam conhecer-se so
pela razão, a religião é sohrenatural sómente secundum quid, ou cm raztío do modo; 1 porém s_c excedem as fon;as do intcllecto creado e as ex1gencias da natureza humana, e conduzem o homem
para um fim mais alto, a religião é s~brcnatu:at,
qner cm rasãn do modo, quer cm rasao do ob1ec1 • S~hr~n:itt;ral chama se ayuilln que suréra a essencia, ª'
exil!cnciac; e a;; forca; da natureza aeada; sobrenatural q11,1ntn ao
n;()do ou prcternatLiral, é aquillo que em si, na sua substan~i8:, é natural; porém em rasáo do modo porque_ se faz, ou do su1e1to c_m
quem se faz, supera verdadeiramcnt.e as torças da .natureza, assim
v. gr. o conhecimento d"uma snencia que untes se ignorava, adqmrida de repente e sem e3tudo, e alguma coisa preternatu~al ; P.nrem
aquillo que na sua entidade sup~ra as forças e as cx1genc1as de
qualquer natureza crcada, com rasao se d!z supernatural quanto a
si ou simplicitcr. Cf. l>co De Creantc ct t,lcv,mte, n. 1.H sq.
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to, qu~r. lambem cm ras<fo do jim a que tende. l j ma
tal reltg1ão lambem se chama revelada, pois se funda na re~'clação, e positiva porque contem dogmas
ou preceitos, que nüo fluem necessariamente das
csscncias das coisas, mas foram manifestados ao
homem pnr vontade posi.tiva de Deus.

II. Necessidades da religiào '
. . _8. 1." l:stado da questão . Aqui tracta-se da rcligian cm geral, e a questão é, se é necessarin dar
algum culto a Deus, quer para cumprir os seus devcn~s para com Oeus, quer porque é hem e é util
para se viver bem. Negam isto:
(&) todos aqucllcs que ou regeitam absolutamente a cxistencia d\1m Deus p:.!ssoal, ou a p6cm
cm duvida, como são os Alheus, os Materialistas,
os Positivistas, Gnosticos, Pa11teistas; ! porquanto
se Deus n<fo existe ou não se distingue do mundo,
nu se a respeito d'Elle nitda pode saber-se com certeza, serü inutil investigar a n:speito das rela1J>es
entre Elle e os homens. A estes não nos referimos,
por isso que jü foram refutados nas l11stit11icões

ph ilosoplúcas.
•
(bl Os i11dtjfermlislas absolutos que, ape:-.ar de
.. 1 F1;11eln11, l .~· nrcs s1ir divcrs sujl·ts Jc mé·taphvsiquc l'f Jc
rcl1~1011: e. IV: Hetti11ger, !\aturai Hclir:ion, e-. \ ' Ili-IX.; ;\/.1;;e/la,

sq.; Gmr.fal, l .a Rcliginn, 1 . 11.
Todos estes erros i<i foram expostos e refutados nas J>relecç6es Philosopfric,1s; a historia e a c1·olução dos mesmos dcs ··
~rc\'c-as R. f!· Grul>er. Lc l'ositivismc-Jepuis Comtl! jusqu'i1 nos
JOUrs, t'.<!J.usrJo tio al!cmão por ~fozoycr, Pari,s, 1 ~~1:l; De. Bro0 ~ic,
f .c' f>os1t11·1sme ct la Sc1cnct: cxpcrrmcntalc, d. n. G. \'Lll'd, 1 hc
Ph1Josoph\'. C?f Th;ism, l.011Llon, , 188-1-; Fisher, Thc Grounds of
the1st1c bt;het, p. 7:1 sq:-,As_ thcon~s r~ccntcs, ci:ico!ltral-as-has cm
Spe11cer, fhe Data ot 1',th1cs; l'nn..:1plcs oi ~oc10logv, \'OI. Ili,
1 ~97• p. 3-175; JJ. Gzw,111, l. ' lrréligion de l'Avcnir, L)o· cd. Paris,
11'~16; Esquisse J'unc ·· Mor<1 lc san~ ohligHtion, ni sanctinn. Paris,
1 Sr)I): A. Fouillét•, Critique ,lcs ::;vstl:1ncs de Mor.lie .:ont..::mror ains,
3<> c<l. Paris, 1 ~~,3.
n.

conhecerem a existencia de Deus, affirmam que
Elle não liga nenhuma importancia aos obsequias
que lhe dirigimos, e por isso olham com despreso a
religião que consideram como uma coisa indifferentc .~ até .inutil; n'isto dilferem dos indijfercntistas miligados, os quaes aJrnittem a necessidade de
um culto, mas leem lü para si, que é licito a cada
um professar a religifio que lhe aprouver; d' estes
tractarcmos ádiante .
(ç) De mais J'isso, d'entre os que conhecem a
necessidade da religião, não faltam alguns que negam a utilidade e a etlicacia da oração, por a não .
acharem conveniente nem a Deus, nem ao homem. t
(d) ( >utros, porém, negam a necessidade do culto externo e publico, por isso que Deus .quer ser
adorado L'l11 l'.~pirito e JJerdade. Para melhor refutarmos cst.cs erros, estabeleceremos e demonstrar.emos trcs proposiçôcs: 1 ." a rc,ligiüo é necessaria a
todos os i11divid11os; :z." ú ,,,.,1ção ou pet i~ão de coi-:
sas decentes feita a Deus, é uma parte do culto muito util; 3." a Deus é devido um culto não sô interior mas tamhem rxtenw. :i
,
q. :i. '' These 1. ª : fi cada um dos hol'T/e11s está
inh.ere,,te a obrigação morri/ de professat · a religião, quer para cumprir os seus ~eYeres para com
:J)eus, quer para G ffi11gir o seu fitrt· }.,., Ce1·to. 3
Dcdara-se a proposi1.,'ão: a religião de que aqui
1

1,,

2

.

p.

:n_. sq.

Assim \'. g . .!. Simon, Hdii.;ion naturclle. IV part. e. 1;

.. ..

. . ·:

N'cste ponto discorrem muitos auctorcs da ncccssidaJc
do c ulto q11.111tn .1 soC'i(\f,ufr: porc·m nús d 'cllc trac·tarcmos ..:om
mais o.rportunidnde no ·rr.1ct. tl.1 /~j:n:i,1 .
3 F1 •11ef011, ºI'· cit. ..:. IV; /)e lfrogli<', Histoire dcs Religions, .:h. l; Go11dal, op. dit. 1. li, e. :i · ; llo11{im1d, or. cit. 2;
Hettin1ter, Th.:ol. Fondamcnt., l Pan., 1. 1. ~ t.i ; M. IJ'H11lst, Conforcn.:es, de N. l>. Paris, 18q1, P· 1.fi ,.sq. ,,-:,,:;, p. J sq.; M. de IJ,1f•'S, 1.es Basl'S de la 1\.lorale, (,and·, 1·:-1()2; (;. F11lliq11l't, Essai sur
l'ohligatinn l\lorale, ,Paris, 18'.J.'l ; U. · J.:idd. Mor;ility aml Keli)iion,
EJinbur~h, 1~'.1:i ; IL S. Li/{)·, On Hiµht ;in,1,VVroni;, London, 1l''.J2·
Th1:oloi;ia JJogmati.:a- --Vol. 1."
:i
i
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se tracta é aquella que acima definimos (n.º 5), que
abraça os quatro actos que já descrevemos ; esta
religião diz:e-se nccessaria ; pois que Deus tem direi/o de ser religiosamente adorado pelos homens ;
e de mais d'isso, porque o homem carece de rcligi•fo
para attingir o seu fim, e, por conseguinte, a perfeição e a felicidade.
1 o. Deus /em direito slriclo a ser religiosamente
adorado pelos homens : Todos aquelles que reconhecem a existencia de Deus, devem professar os
Seus direitos sobre as creaturas. Mas um dos direitos prinópacs de Deus é receber das creaturas intellectuacs, principalmente do homem, os àctos de
religião acima descriptos. Porquanto
(1) Deus é senhor supremo dos homens ; por isso que os creou, isto é, tirou do nada, e na verdade, emquanto á totalidade do seu ser, quer quanto
á substancia, quer quanto ás faculdades; e atem
d'isso conserva-os no ser: . porquanto por seu proprio pczo tendem para o nada, sendo elles do nada, e se não foram positivamente sustentados por
Deus, a cada instante, ficariam reduzidos a nada ;
e até coopera com elles no acto de obrar: porquanto, não obstante gosarem da · actividade, .com que
Deus os dotou, não podem passar a ,acto sem serem auxiliados pela causa suprema de todas as coisas ; por conseguinte todos os homens, em tudo o
que são, dependem de Deus, . e estão constituidos
_sob o seu dominio. Mas o supremo Senhor de quem
dependem todas as coisas, tem direito, e direito
stricto, a que todas as crcaturas racionacs reconheçam o seu direito : porquanto por isso mesmo que
s_ão racionaes, devem seguir a ordem da rasão, e
h_vre e espontaneamente confessar a sua dependenc1a da Causa suprema ; o que na verdade se faz pe-

la _adoração, pela qual professamos a Deus como
primeiro principio e ultimo fim, ou, por outras pala~ras, ~orno supremo Senhor ; logo Deus tem direito stncto a ser adorado pelos homens ; e aquelle que lhe nega a adoracão é réo d'uma verdadeira
injustiça.
'
(D) Além d'isso Deus é supremo bemfeilor de todos ; tudo o que ha cm nós de hom nos foi dado
gratuitamente por clle. Porquanto, Elle gratuitamente nos elegeu entre os possiveis, para nos ser dispensada a cxistcncia ; gratuitamente nos deu a vida e a liberdade, gratuitamente conserva e defende
cs~as ~esmas coisas, e gratuitamente, com a sua
mao liberal, nos concede todos os dias, por meio
da sua providencia, novos hcncficios. Mas ao bcmfeitor são devi?o~ os sentimentos d'um coração grato, e ta_nto ~ais tervor<>sos, quanto são maiores os
hencfiuos dispensados ; logo devemos tributar a
Deus ac1.,'. ão de gra1.,·as, e as maiores, e aquellc que
desp~;za um tal dever e réo d'uma ingratidão tôrpe. ~ este ponto poderia accrcsccntar-se que Deus
pcrman~ce sempre fonte de todos os bens, e é por
1ss'? mwto co~vcnicntc que a Elle recorramos por
n~c10 ~-ª or<_1çao, para ohtcr novos henefü:ios, porem J isto tallarcmos na thcsc seguinte.
. (Cl _Assentado finalmente que Deus tenha sido
otiend1do pelos homens, clle tem um direito stricto
a que a ?tfcn~a que lhe foi feita seja compensada
pela pcn_ite~CJ.a. ~orquanto, o pc'-'.cado grave é uma
v~rdade1~a ~nJu.st1ça para com Ocus, por is.~o que
viola o d1rc1to mhcrcntc a Deus, o ser Ellc o Sc1~hor Supremo de todas as coisas e o seu ultimo
hm : é_ além d'isso uma rcbellião injusta contra a
a1~ctondade, tendo Deus, incontestavelmente, o direito a ser servido pelas suas crcaturas. Ma~ toda
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a injuria deve ser reparada e compensada por striLto direito, e tanto mais strictamente quanto o direito violado é mais santo. Logo a injustiça commcttida contra Deus pelo pcccado, deve ser compensada stric:to iure; o que não pode fazer-se sem
a contricção e a penitencia : e por isso mesmo é réo
de injustiça todo aquclle que, tendo otfcndido a
Deus Optimo i\.'Iaximo, recusa arrepender-se.
E na verdade·todas estas coisas se dedaram com
uma comparação. Por direito natural, somos ohrigados a tributar honra, reverencia e gratidão aos
paes, e se por ventura lhes fizermos injuria, entendemos que é necessario o reparai-a hem depressa.
E não devemos na verdade, muito mais a Deus do
que aos ; nossos pacs? porquanto estes são auLtorcs da nossa vida corporal~ mas s1)mcnte o são instrumentalmente, por virtude recebida de Deus, ac >
passo que Deus é o principal mKtor da vida, quer
da alma quer do corpo; ao qual, por isso mesmo,
devemos, com certeza, maior reverencia do que aos
nossos pacs. Tambcm do mesmo modo, se os pacs
com um cuidado assíduo e um trabalho incansavcl
nos preservam involumcs de muitos perigos, e por
uma boa educação nos elevaram á mais alta posição, não temos nós ainda recebido maiorl's bl'ncficios da di\:ina Providencia, e rnfo seremos por isso mais obrigados a tributar-lhe maiores acçíks <.k
graças :) Finalmente, se a injuria infligida aos pacs
apresenta um caracter especial de impiedade, se não
fór logo reparada com uma sincera penitencia, não
deverá porventura ser reparada com maior diligencia a offensa que Lhe e feita, visto que nos ama
com amor especial:'
E nem se diga que Deus não carece dos nossos
obsequias. Porquanto, apesar d~ não precisar _d'clhttp://www.obrascatolicas.com
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lcs, por isso que, sendo infinito, Ellc só basta plenamente a Si mesmo, nem por isso ficamos quites
das nossas obrigações, que se fundam na propria
natureza das coisas 1, assim como não fica immune
da dbrigaçiio de restituir, aqucllc que roubou dinheiro a um .rico, com tanto que possa restituir.
Por outro lado, Deus, não obsrnnte ser sufficientissimo a si mesmo, rnío abdica dos seus direitos, mas
ate mesmo alguns ha qnc não p<>de ahdicar; por
quanto, sendo Senhor Supremo, não p<'ide deixar de
exigir quctodas as crcatura,s o sirvam.
1 1 • (B) O h011iem carece de religião para altitz-

gir o seu ultimo fim, e por isso a pe1feição e a felicidade. Que o homem é obrigado a proscguir o seu
íim, concedem-no todos aquelles que reconhecem
a espiritualidade da alma . Mas, sem a pratica da
rcli~ião, o homem não p<'1de conseguir o seu. fim.
Por LJUanto, o tim ultimo do homem não póde deixar de consistir na cvoh1ç<ío legitima e plena das
suas faculdades, principalmente do e11/e11dimen/o e
da 1 011/ade, e na satisfação dos desejos legítimos;
mas sem o conhecimento e pratica da religião, núo
podemos cultivar legitima e plenamente as nossas
faculdades, principalmente as intellectuacs, como
p<kie facilmente vcl-o, ainda o menos perspicaz.
(8) () inlellccto não púde saciar-se sem o conhecimento de Deus; por isto que o seu objccto adquado
é a verdade, e não qualquer verdade, mas toda a
verdade, a verdade absoluta e infinita 2; e isto tam1

J. Si111011, obra cit. p . IV, e . 2, p. 323.
Cfr. Gratry, De la Connaissance de Dieu, t. I, p. 370 :
«Toda a minha substancia tende e aspira a alguma coisa mais per·
feita do que cu mesmo. e não com movimento d'alma transeunte,
mas pcrpetuo; ou por 'outras palavras, anhdo por alguma coisa
maior do que toda a crcatura, ainda mesmo immensa ; mas urna
outra coisa maior do que todo o ente creado ou creavd n1io póde
ser outra L·oisu senão o mesmo Infinito : e por este moJo tendo
t

2
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hem se confirma pela cxpcricncia; por quanto os
mais doutos dos homens não pódem achar repouso nas coisas conhecidas, mas sempre se exforçam
por conhecer outras novas.
Mas a sciencia que não toca nas coisas divinas, é necessariamente imperfeita e deficiente : pódcm na verdade os cultores das sciencias naturaes perscrutar os phenomcnos, deduzir d'cllcs conclusões, e ligar com nexo logico as conclusões por
esta maneira conhecidas, e assim alcançar a verdadeira sciencia ; porque o espírito curios1 >dos mortaes não pára aqui, aspira a conhecer coisas mais
altas, e principalmente a causa suprema de todas;
além d'isso não podemos usar da rasão, sem logo
investigarmos cuidadosamente a respeito da nossa
origem e ultimo fim, d'onde viemos, para onde vamos, de que meios devemos usar para alcarn;ar
~quell~ fim 1. E na verdade que tudo isto não póde
mvc~tlgar-se sem o estudo da religião, e por conscgumte o intcllecto não póde saciar-se, se attentamente se não voltar para as coisas divinas.
. l 2 . (b) Assim como o intellecto tende para a
verdade, assim a vontade tende para o hem, e nác >
para um bem qualquer, mas para o hem compk:to
e perfeito, nem o homem pt'>dc alcançar a felicidade sem o cumprimento de todos os seus deveres .
M?s sem a pratica da religião é impossível cumpri~ todos os nossos deveres. E, na verdade, primeiro que tudo, não pódem cumprir-se os deveres
para com Deus sem se cultivar a virtude, como acima mostrámos. Mas tambem não pódcm ser cumsempre para o infinito, por~ue sou finito e imperfeito, e por isso
so_u arrebatado para o Infinito e ptrfeito, como Ja raiz Je toJ:i <!
mmha entidade...
·
1 Cf. Guijof, MéJitations, mi . 1, M~d. J.

DA llEl.IC.1,\0 H1 CLRA!.

pridns, perfeita e constantemente, os outros deveres
senão por um homem religioso, ou, por outras palavras, .removida a religião, não ha verdadeira moralidade·'· Por quanto toda a obrigação moral se
funda na lei ; mas a lei para ser efficaz suppõe um
legislador dotado de auctoridade e sa11ccáo sufficiente.; mas nenhuma d'c:-.tas coisas p<'>dc ~char-sc sem
Deus e sem o L·onhccimento de Deus t. '.'\ão ha a
primeira coisa, por isso que, afàra Deus, nenhum
l~gislad<)r pt'>dc excogitar;..se com auctoridadc suttic1cntc para dar á lei força obrigatoria, por quanto sómente o l)llC possue auctoridadc e aul.'.toridadc suprema sobre todos os homens ; só aqucllc que
pôde perscrutar os coraç6es de todos e ordenar
actos, náo só externos, mas tambcm internos e governar o homem todo.
Dizem os adversarios que basta para isto, o diclame da consciencia; mas não é assim ; porque a
obr.igação involvc no seu conceito o poder de supcnor guc possa intimar a sua vontade com auctoridadc, que deve ser reconhecida por todos e por cada um; mas o dieta me da consdencia, se não se
(Onsidera como vúz de Deus, não tem um tal poder, e não é nada mais do que a rasão emittindo
('>seu juízo de rebus age11dis. E com ctfcito, a rasáo
. 1 Cfr. JJe Rroglie, La Moralc sans, l>icu, Paris. 1k86, 1à<
P_ame eh. Ili, p. 1oG sq.; L. Gr:r//o, Non n•ra oncstà senza reli g1onc, Gcnorn, 1AA5; E . Scherer, Eludes sur la Littérat. contemp .
t . VlllJ..p. 1lh.: Brune_ti?re, ~evue des Deux Mandes, 1 jan . de
1895; J..Jcmr:r~o<' s Magazm1, maio 1895, p . 542; 01/e-Lr:rprune, Le
Pnx de la V1c, 5• ed. 1898, p. I l i sq.
·
2 nA moralidade sem religião, é como que o ramo cortado
Jo tronco; J'.'das certas circu1_nst~ncias póJe por acaso conser·
var algum~ coisa verde ; mas d1ffic1lmentc se pode esperar que al c:mce º.vigor vital. E' impossivel diffundir a verdadeira morali·
Jade rac10naJ e ao mesmo tempo orerosa entre os homens se não
tens Jcantc dos homens alguma cois:i mais real e concreta' Jo que
u . conceito ahstracto Ja lei . " ( H . LiJJ011, Some Elemcnts of Rc li ·
~10u, LonJon , 1~; \ p . 18 . .1
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não é superior ao mesmo homem, mas é s<)mcntc
parte do homem. Além d'isso a nossa rasão é muita_s vezes mudavel, muitas vezes obedece mais e.is
l?1s da propria commodidade do que e.is da honcst~da_dc,. e nc,m sempre pc'>dc conter as for~as info:·1ore;i isto e,· as pa.ix_ócs d'at~11a. Além d'isto, o juízo d um homem d1tlere munas vezes do óutro · e
o que ~ un:yarc~c hem, a OLilro parece deshon~s
to. Alc?1 d isto, tirado Deus, j<l dcixüria de' existir
uma lei moral, mas haveria tantas leis quantas as
c.abeças, como consta superabundantcmcnte dos vario~ systemas cxcogitados pelos philosophos, tanto
nntigos como modernos.
Outros· dizc1n que basta o se11time11to da honra
que parece. innato em todos os homens, e propria~
m~nte cultivado, pódc ser a norma de viver. Mas
alem. de que este sentimento de honra nJo parece ser outra coisa senõo a vc>z da conscicnl:ia e
labora na 1-:iesma impotencia, é impotente pma ,:L'frear .as paixões violentas, como o confessam os
proprt()s Racionalistas 1 ; havendo muitas coisas dl'sho.ncstas que ellc não reprova ; nem mesmo nas
_c?1sas arduas impelle suttlcicntcmcntc a cultivar a
virtude, principalmente quando se trncta de coi:-.as
que. se fazem ás óccultas. Além d'isto ha muitos que
o tem na conta de mero prejuízo, e por isso mcsn;~ o de:pr~z~m. Perma.nc_cc,_ por tanto, de pé, que
so ~ rasao d1vma, como mfalltvel e gosando de auctonda.de suprema, pódc fazer leis que tenham força universal de obrigar.
r 3 ·_Prova-se tambcm a segunda, a saher, sem
Deus. nao póde imaginar-se nenhuma sanccão vcr~a~e1ramente efficaz. Porquanto, abstrahind.o da rc~~-1~'2'--~~c_nhuma sancção pódc excogitar-se senão 0
1

Assim v. g. Rousst>mr, Emile, liv. IV.

tcslemzm/10 da co11scie11cia,. ou a utilidade propria ou
o temor das penas tcmporacs .. .\:las nada d'istQ basta . Porquanto a vóz da cu1isciencia, que os bons
tantas vezes ouvem, e reprova os dclictos ainda
mesmo leves, depois de muitos crimes cornmcttidos
pelos maus, permanece tantas vezes muda, ou tão
dcbil que de maneira nenhuma pode ser considerada como pena sutfo:ientc; e assim falta a sanc~ão
onde clla era maximamente necessaria.
N cm é bastante a utilidade propria; por quanto,
posto que al~ünrns vezes a obscrvancia das leis redunde cm ntilidude ao hem particular, isto não acontece sempre cm toJos os casos, nem para todos os
indivíduos, pois ulgumas vezes é-lhes ordenado dar
os proprios bens ou trahalhos ou ainda mesmo a pro_pria vida pelo bem publil:o ; 1 nem a alegria que
nasce do dcYcr cumprido: porquanto esta só é percebida muitas vezes, não por todos, mas se') pelos
varócs cxccllcntcs: e por outro lado d,csvanccc-sG facilmente quando ha conliicto com o amor da vida,
da saudc e das riquezas.
Nem é sutlicientemcntc bastante o medo das
pcn:.1s temporaes; porq11a11to muitas vezes os bens
e os males da vida presente são dispensados sem
attcnçüo alguma ao merito ou demcrito de 1:ada
Úm: mío poucas vezes os justos soffrem aftliq:õcs
Assim lk11j.1111i11 Ki.fd ( soc·ial Evolution, Ncw- York and
p . wti; vertiJo em fran..:cz L.lú•o/utio11 soci,1/e. Paris, 1891;) argumenca1lllo sómente dos prin..:ipios da t·~·oluç:io declara que o utilismo é um systema niio só immovcl mas tambem
absolutamente inctli.:az. ls~o mesmo Jemunstraram-no alguns Racionalistas, v. o; . Lccl~:J.·· l listor\ of 1-:uropean morais, N~w-York,
1.8X+, ,.IJI. 1, e. 1, p ..U sq .: \\ . IJ1wrcll Afal/11ck, Is L1tc worth
linn~, l\cw-Yorli, 1X7~1 • ..;. Ili-VI: op . ,.:ali. versum Lr 1•ic 1•,wt~lfr la p<'i111: de VÍl'rc '!: et in period1,·o /.hc Ni11etec11tlt Cc11l11ry,
pn . may. jul. 1X.'\o. Cfr. A. lla~(our, The l·oundntions of Belid~
par~ . 1, .: .. 1; op . 1 crtiJo cm fran..:a. L1•s H.ises de la Croyance,
Paris, 1:->~ 1 i..
4

~onJon, '~'>.\
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logo o homem que quer attingir a moral perfeita.

graves, ao passo que algumas vezes aos 111iustos
todas as coisas correm prosperamente. Nem se diga
que é bastante a coacção externa das leis ô \'Ís; por
·isso que esta sómente pôde attingir os dclictos que
não só são externos, mas que pódem ser provados
por testemunhas. De mais d'isso resta a esperança
de evadir-se ás penas devidas ao crime ainda mesmo publico, quer fugindo, quer corrompendo as
testemunhas ou os juízes.
De mais d'isso, é permittido concluir com Leão
XIII, na Encydica Diuturnum, «que nenhuma for.;a das penas será tamanha que só por si possa
conservar a republica. Porquanto, o medo, como
predaramcntc o ensina S. Thomaz, é um fundamento debil ; porque, os que se sujeitam pelo temor, se se lhes offerecc ol..'.casião cm que possam
esperar impunidade, insurgem-se l..'.ontra os que ~o
vernam com tanto mais ardor, 4uanto mais, l..'.ontra
sua vontade, eram cohibidos só pelo temor. . . E
assim torna-se necessario empregar uma causa mais
alta e effü.:az de obediencia, e estabelecer absolutamente, que não pode ser frtKtuosa a severidade
das leis, se os homens não forem impcllidos pelo
dever, e movidos pelo temor salutar de Deus. E
é isto que maximamente pode conseguir 1.l'clks a
religião que com a sua virtude tem intluetKÍa nas
almas, e faz inclinar as mesmas vontades dos homens para adherirem áquelles, por quem são governados, não só por dever, mas tambcm por bcnevolencia e caridade, a qual é optima guarda da
incolum nidade em toda a aggremiação de homensn. t Logo sem a religião perece a moralidade;
t
Vim nullum pccnarum futuram tantam, qure conscrvarc r ~s
publicas sola possit. Mctus enim, ut prat:clare Jocet S . Tho111as,
est Jebile funJamentum; nam qui timore subduntur, si u,·,·urrat
occasio q ua possint impunitatt:m ,; perar.::, contra pra.;:,iJuw:s in-

o seu ultimo tim e felicidade, dc,·e ser religioso.
14. (CJ Confima-sc a these com o consenso uni-

versaldos povos e dos philosophos. Um tal consenso
quando versa sobre coisas moraes e não foment~
as paixões, e está a domado de todos os outros dotes que se descrevem na Philosophia, não é outra
coisa mais senão a voz da natureza e o juízo certo
da verdade. Mas é d'csta ordem o consenso sobre
a cxistcncia e necessidade da religião, como consta dos testemunhos tanto antigos l..'.Omo modernos.
Entre os antigos basta ouvir duas testemunhas acima de toda a cxcepção .
Plularco, 1 entre outras coisas escreve: uSe fores por esse mundo alem, poderás cm:ontrar cidades sem muros, sem letras, sem reis, sem casas,
sem moeda, que não sabem o que são lJ nivcrsidades nem theatros : porem ninguem viu jámais uma
óda<lc sem templos e sem deuses, que não use de
preces, juramentos e oraculos, 4ue não faça sacrifi~ios por l..'.ausa dos hcns, e que não se cxforce por
~fast~r <_>s _mal~~ l..'.om s;.K~ificios . Porem julgo que
e mais tm:1l cd1hc.1r uma cidade no ar, do que ahosur~unt co ardcntius, quo nw~is \.·outra voluntatcm ex solo timorc
coh1.hehantur ... ltaquc oheJicndi ;1ltiorcm et etticaciorem causam
aJh1bcn: ncccss1.· _est, at11ue ~111111ino statucre, ncc lci-:um esse posse
tructuosam sevcntatem, 111s1 ho111111cs rmpdlantur otlicio, salutariqu~ ~netu Dt:1 pcrmo\•cantur. IJ autem impctrare ah iis maxime
relii-:10 pokst, quac su;i vi in animus intiuit, ipsas'lue hominum ticcut v~luruatcs, ut eis,_ a quibus. ipsi rcguntur, non ohsl·4uio solum,
seu ':liam benevole1~cm et can!atc ad~ri:scant, 4uae est in omn.
hommum coetu C)pllma custos incolunutaus.
1 Et ' ~i terras o~ieas, invcnirc possis urbes muris, litteris, re.
g1bus, Jom1bus, num1s.mat~. carentes, ~ymnnsiorum et theatrorum
nesc1as : urbem temphs, d11sque caremem qu:r precihus, jurejuranJo, ?rnculo non ~tatur, non honorum causii sacrificet, non mala
sacn~ ª.''crtcre mtatur, nemo umquam vi<lit. Sed facilius urbem
con~1 .s1nc solo posse putu, quam, reli!':ion.: et diis penitus sublat?, c!v1tatc111 c·orre, :iut comtare. -- -Contr:.r. Colulot. Epicurista, e.
XXXI,+
·
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lida inteiramente a religião e os deuses, tornar habitada uma (idaden. Dü mesmo modo falia lambem Ciceru: 1 11 Cada cidade tem a' sua religião.
PorquaiHo a natureza ((>nhecen que se devia adorar a Deus, nem ha homem nenhum que nãt 1 co. nhcça a lei que isto ordena". E nem outra é a linguagem dos escriptorcs hodiernos, que investigaram inteiramente o assumpto de que se trata, não
sómente christãos, mas até mt!smo racionalistas attcstam em termos formaes, que, cm vista das re1.:cntcs investiga'Yões, é impossível que al~uem possa affirmar que existem povos omnimodamente privados de toda a religião, porque os ritos religiosos
.ou sl1persticiosos encontram-se no meio de todos,
e d'ellcs se servem muitas vezes nas pri1Kipacs circumstancins da vida .
Se alguns ha, porem, que estejnm persuadidos
do contrario, . a razcío é por não quererem diamar
religião os ritos supersticiosos dos Barbam 1s; porem até mesmo os Agnosticos são obrigados a confessar que entre aquellcs povos vigoram usos com
força de lei, cuja violrn;ão é punida por um certo
agente sobrenatural; do que se deprehenJe que os
homens nenhumas leis poJeram observar commummentc sem se convencerem que ellas nas(cm de
algum ente sobrehumano. ~ Por outro lado um tal
consenso versa sobre uma verdade Ja ordem moral, nem tira a sua origem das paixões, servindo ella
muito pelo contrario para refreai-as; logo é a voz
da natureza ou antés a voz de Deus ; logo aquel' .

t .

Sua cuíq~e cívitati rcligio cst. llcum quippc natura ven<.'ra·

r1 novtt; nec qutsquam est homo, qui lege quae hoc praccipiat carent.-Orac. pro Flacco.
i
Isto mesmo cxpóc-no .:1:1ramente JJe11j. Kidd, op . .:it. l".
p. 112 sq.; e demonstra-o historicament.: Fox, op. e p. 4i.i-15).

s,

les que rcpellcm a religião dcsprcsam a razão e a
natureza.
1 S. übjecta-se, que ha com cffcito alguns homens, não só honestos mas tambcm adornados de
toda a especic de virtude natural, que todavia não
cultivam a rcligi<fo: logo a mora.lidade pode subsistir sem religião .
·
..
R.csp. Não negamos que são hem poucos estes
homens, mas, se tudo se ponderar rcdamcntc, a
maior parte das vezes constarü que cllcs ou receberam uma cdU1..:ação religiosa ou que viveram de
(ompanhia cnm pessoas religiosas, Jc maneira que
ins(ientcmentc soffrernm a auctoridadc e influenLia da rdigião, e é a clla que se devem attrihuir a
maior parte das suas virtudes. 1 Por outro lado,
ainda qw: se Jésse 11 C<Is<> dl' l}LIL' alguns poucos,
dotados de melhor indole e uillocaJos cm circumst;mcias opportunas, podiam, sem a .pratica da religião, viver segundo os dictames da razão, nem por
t
htn ded;1ra-n perspi.::azmcntL' A. U,1lfo11r, Thc Foundations
of Helief, New Ynrk and l.ondon, ,:-;,,\ p. íh.-x:;: O n;iturahsmo,
ohj.:ctam, existi: simultaneamente com o admiravel cxcrçil;io da
virtude nas pessoas :1. n. e. eh". s~· n1 al!o\tlllla esperança Je recompensa.
Mas se as~im succe,)e n'est:1s pessoas, porque se não repete do
mesmo modo cm milhares d'clla~ > E se em milhares porque não
succcdc cm t•><ias ~
N;lo (ontradigo os fa.:tos cm que se apoia este argumento.
Estes preclaros CXCl1lj'los de \'irtudcs, ~<.'m religi<ío, ·~fto meu 111tuito ignoraJ.os ou diminuil-os; mas, a serem vcrdade·iros, o ra.-10c-inio q11C cJ'aiJj SI.! deduz, dl'pois d\1111 exame minucioso, p <U"CCC
q11c ,·ahc inll'iramcntL· por terra. ;\larram os hinloi;os (JllC <ilruns
parasitas 1·i1 cm no corpo dus animaes l)UC possuem um orgamsmo
mais perfc·ito, e que s<Í vivem alli ... ( l mesmo sucçede com ali-:uma~ J'l'SS0:1s que se ;1treH·m a dcmonslrar que o naturalismo pode
optima mente conciliar-se com a imagem suhlirne das virtudes: apesar di: n.ío terem nenhuma affinidade . Ellcs mesmos siío parasitas
quanto <Í vida espiritual. Apoi~1dos cm opiniõe~ alheias com re~
pcito ;i sociedade em que vivem, recchem a sua virtude de princ1pios que não siio seus. Quando estas o pi nines se enfraquecef!l, quando este~ prin.:ipios se desvanecem, difficilmcntc podcni vigorar a
vida rc..:d1ida de cmprcstimo, que ..:onscrvaram.
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CAPITULO l

isso se seguma d'ahi que todos ou a maior parte
da communidadc o podem fazer, principalmente
quando se encontram em circumstancias taes que
a virtude se torna ardua, e o vicio facil.

ª"

These 2.ª fi oraçtfo ou pefiçtfo
coisas
de<:eqfes a ~eus, é muifo ufi/, e até mesff1o, afft1nfa
1
11 frat{ut13a do hoff1t1m, 111oralmt1nfe ne<:Hsaria.

16.

2.

0

Esta proposicão dirige-se :i maior parte dos Racionalistas que affirm~m que a oração é derogatoria d:1 ordem constituida por Deus e i11ejfica:;_, tendendo cita a
exigir mudança nos conselhos divinos, o que é na verdade 1mpossivel; e além d' isso i1111til, podendo nós attingir o nosso fim por forças proprias.
.
E na verdade, para que se desvaneça todo o equivoco, deve saber-se que a oração tomada no se11tido
lato quer dizer o mesmo que clevaç:ío da mente para Deus, porém no sentido strictv é petição de coisas
decentes feita a Deus; no primeiro sentido, segundo a
maior parte dos Racionalistas, é piedosa e util, não sendo outra coi!;;a mais que a adoração ou acção de graça3; ~ porém no segundo sentido é rcgeitada pelos Racionalistas. Contra elles vamos demonstrar :
17. (A) Que a oração é possivcl e util, porque Deus
quer e pode ouvir as nossas supplicas.
(a) Pode, na verdade, porque elle é omnipotmte, e
pode dar cumprimento a todos os nossos votos. Objectam os adversarias que Deus não pode condescender
com as nossas petições sem mudar os seus conselhos.
Esta difficuldade já preoccupou S. 71wmal_ ; porquanto,
como elle rectamente adverte, (2. 2. quest. X3, a. '.l),
t
S. Thom., 2.• 2•e, q. 83; Suarer de Regione, tr. IV ; Perrone, de Virtute Relig., cap. II ; J. de ~aistre, Soirées de S. Pétersbourg, 4 8 et Se Entret.; Bougaut, op. cit., 1. V, e. _4 _; D'H11lst,
Confér. 18()3, La Pricre; H. Liddo11, Elemcnts of Rehg1on, Lect.

V, Pra ver ºche characteristic action of rdi~ion.
~ Assim J. Simon, (ob. cit. p. 334) adverte q\le a oração
não é necessariamente petição, mas e primariamente adora~ão e
ac~ã?_ de ~~"'L~s ~ so~ este r?n~o de vista é um a~to e~se,nc1al da
rehgtao. Ct. l-. Lou.s111, Ou \· rai, du Beau et du Bten, X\ ( Ice. p.
.pó sq.
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Deus decretou, na verdade, todas as coisas desde toda
a eternidade~ mas, dispondo a presente ordem de coisas, previu as nossas orações e poude ordenar as causas segundas, de maneira que se produzissem no devido
tempo os effeitos consentaneos com as nossas petições.
Por esta razão, quando supplicamos a Deus, nem por
isso pedimos que mudemos a disposição divina, roas que
alcancemos aquillo que Deus dispôz devia ser cumprido
pelas orações, a saber para que, no tempo, mereçamos
receber aquillo que Deus omnipotente dispôz dar-nos antes dos seculos.
Debalde accrescentam egualmcntc que as nossas supplicas não podem ser ouvidas sem que pereÇltm as leis
da natureza.
Porquanto isto é, primeiro que tudo, falso, quando
pedimos bens espirituaes: se supplicamos a Deus que nos
auxilie a fazer o bem, illuminando o entendimento ou
corroborando a vontade, de maneira {lenhuma pedimos
que destrua a nossa liberdade, mas antes que a fortaleça. O mesmo pode dizer -se a respeito dos bens tcmporaes : quando pedimos a saudc não pedimos que cessem
as leis physiologicas, mas somente que Deus disponha
as causas segundas de maneira que, empregadas rectamente, possamos ser curados da enfermidade.
E tudo o que aqui dizemos será ainda confirmado
com maior clareza, quando tractarmos dos milagres.
1b.) Além d'isso Deus q11e1- ouvir as nossas orações.
Nós na verdade o concebemos como Auctor supremo de
todo o nosso ser e bemfeitor eximio, de quem recebemos innumeros heneficios, e que nos ama como obra
das suas m:íos, tem cuidado de nós com uma terna sollicitude, e todos os dias nos dispensa novos beneficios.
Mas um tal bemfcitor está prompto a acquiescer ás nossas petições, com tanto que sejam legitimas e não prejudiquem a ninguem, principalmente se com as nossas
forças difficilmentc podermos :.lttingir o nosso fim. l
1 Este argumento tem maior força quanto áqucllcs Racionalistas, que admittcm que Deus '.não é sómente Creador, mas
tamhem Pac dos homens. Por quanto pode arg4mentar-se assim.:
Qual de vós, diz, pede pão ao pae e elle lhe dá uma pedra , Ou
um p<!i:xe e lhe dá um;i serpente ? Ou se pedir um ovo, lhe dá um
escorpião r Logo, ~e vós, sendo maus, não sabeis senão dar coisas
boas aos \'Ossos tilhos, ..:om quanta maior razão o 1·osso Pac do
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1 ~- (B) Que a ornção é moralm~llle uccrss,tria : a rasão só por si não pode demonstrar isto como certo, mas
sómente como muito provavel, cc:imo consta do segumte
argumento : a oração é neccssana, se, por um lado, carecemos do auxilio de Deus, e se por outro, um tal mixilio não fôr muitas vezes concelltdo senão aos que o
pedem; mas uma e outra coisa pode demonstrar-se com
grande probabilidade :
..
(a) Que o homem carece dc:i <~ux1ho de D~us p:ira
ordenar rectamehtc a vida e attmgir o seu ultimo l1m,
vc-sc com bastante evidencia da propria fraqueza d11 homem no estado presente : por isso que o _can.1inh,_l da
virtude é al'duo, ao passo que, pelo contn~r10, c fac1l declinar para o mal : muitas vezes quando mtc.ntamos f;~
zer o bem, somos <1rrastados pela vehemencia l~as paixões, para coisas illicitas, e, se não formos aiudados
com um auxilio que nos nfü~ ~ devido, _ entem~ernos que
é verdadeiro o que Pmdn dl7.la : 1 •pois cu nan c11tc~1do
o que faço, porque não faço o bem ~1ue quero, mas faço
o mal que eu aborreço )) .
.
E na verdade, quem ~ente a propna fraqucza, natt~- .
ralmcntc, deve recorrer A(1udlc que ll~c pode dar _auxi lio. e assim como a creancmha, que nall pode cammhar
com passo seguro, esp~ntancame~te foge para junto dos
pacs para que ellcs a aiude11;1, assun do mesmo 1111'.l~O o
homem, conhecendo a propria fraqueza, para .sub11 ao
monte da virtude, deve entender quanto lhe :"~F' nccessario, estender os braços para o celeste Auxiliador, para, com o Seu auxilio, poder caminhar ~on~ passo seguro no caminho dos mandamentos e da iusttça.
(b) Por outro lado, o mesmo Deus, . n;~o ob;;tante
dispensar-nos muitas coist~s por sua propna libe.ralidade,ainda mesmo sem as pedirmos, po~1de dcte~mmar que
algumas coisas não fossem concedidas scnao aos que

ceu dará o espirito boin aos que lh'o pcdirc_m ' 1!.11c XI, 11-1J).
Todavia não usaremos d'este argumento senao .1d lwm111em j pn1s
nós conhecemos pela revelação que Deus é nosso Pae, m~s n•1_0 pela razão : pois somos por natureza ~ervos de l Jc_t!s, e nao hlhos,
como diremos no Tra ct. de Deus Creadcw, n. 1h:>. _ .
_
1 Rom. VII, 1.í. Allegamos aqui as palayras da Esc~11>tt~1-.1 nao
como inspiradas, n5o tendo nós provado amda. a msp1rac;ao das
Escripturas mas como apresentando no seu sentido um optimo argumento ..
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Ihº as pedissem ; não sú poude, mas mais proravclme11/e
quiz, porque isto conduz a maior gloria sua, augm~n
tando os sentimentos de gratidão para com clle, e assim
melhor se conhecer como fonte de todos os bens, não só ·
quanto ao passado, mas tambem para o futuro. Contribue cg~ialmente para nossa utilidade, .P?is nin~~em pode duvidar que nós podemos com o divino auxilio fazer
muitas mais coisas e mais perfeitas, do que sómente por
nossas proprias fnrças ; e maximamente ~omen~a as r~
lações entre Deus e o homem, sendo este 1mpclhdo muttas vezes por suas proprias miserias a invocar a Deus
com muito mais frequencia. 1
Por este lado tambem os nossos adversarios reconhecem a utilidade da oração, sob este ponto de •;ista, a saber, para mais assiduamente elevarmos o espírito para o nosso Pae celeste.
Este argumento fica ainda não pouco corroborado
com a praxe commum de t,ldos os gentios : porquanto,
por toda a parte, onde vigorou a religiiio, ah_i se fi.zeram
supplicas a Deu:,, de maneira que o culto foi designado·
pelo nome commum de tll"a~·,fo. E' por tanto ~til o fazer orações, e o que se rccu~a a fazei -as, priva-se voluntariamente de muitos auxílios. ~
19. Nem vem a proposito o dizer que a oração não
é necessaria, por isso que Deus, sendo omnisCiente, não
precisa de que lhe exponhamos as nossas necessidades,
como diz Kant, repisando a velha objecção. Porquanto,
como mui rectamente diz S. 11zoma;_ (2. 2. q. ~G, a. ·i.
ad l), "não é necessario que dirijamos preces a Deus para lhe manifestarmos as nossas prccis<:íes ou desejos ;
mas para que nós mesmos consi~icremos que nºestas coisas devemos recorrer ao di\·ino auxilioo; :i porque d'estc
modo conhecemos mcl.hor a nossa fraqueza, concebemos
t
Hcctamcnce adverte I.idJ011. (op. cit., p. 202-203) que sem
a oracáo o culto de Ül!us -;e; torna inceiramc.:nw vasio c especulativo,
porque a oraç:í? é cor:io que o princirio vital J'cst..:: cu_lto, nào sendo elle outra coisa mais do que uma piedosa convcrsuçao com Deus.
2
Os theologos demonstram a neccssi,iade absoluta da oraciío na ordem sohrenatural.
·
3 Non esl nei.:cssarium nos Dco rrcce.; porrigcr_c ut ci nos!r<is
indigentias \d dcsidcriJ manit«:>lt!mus, so.:d ut nos 1rs1 ..:ons1dcn:mus in hi, ad di\ im1m auxilium esse rcxurrcndum.
Thrnlor;ia l>oi:;matii.:a - -Vol. 1."
P
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maior confiança para com Deus, e com maior cxÍ01\o
cooperamos com elle para obrar bem.
Debalde se accrescenta egualmente, que não wmos
obrigados á oração, por isso mesmo que não temos
obrigação de fazer o que não podemos obrar por nossas proprias forças ; porque a oração é um dos meios
que nos são offerecidos para podermos fazer o bem, e
quem, por sua propria culpa. se descuida de empregar
um me1<> tão facil e efficaz, difficilmente se lhe pode admittir desculpa : porque aquelle que 9ucr sinceramente
o fim, deve egualmente querer os meios.
O assumpto acclara-sc 1.:om uma comparaçilo : um
homem é obrigado a transitar da Inglaterra para a America ; mas de facto não transita, levado pela rasão de
que não pode atravessar a nado o Oceano : todavia tem
logo alli ü mão um navio, para onde lhe é pcrmiuido
entrar, com tanto que peça licença ao piloto; porém não
quer pedil-a por soberba ou por outros motivos semelhantes ; porventura ficará escusado, por isto, da obrigação de transitar para a America ?
Eis o que se dá com aquclle que, podendo fazer oração, e, mediante a oraç<.ío, attinglf o seu fim, assim mesmo não quer orar 1•
20. 3. 0 Tlzes. 1.ª: .:lf 2Jeus é devldo não só culto

lnferno, mas lambem externa ~
EJ certo (Ontra os H.acionalistas que, ao pa:-.so
que re(onheccm que Deus deve ser adnradn cm espírito, negam (Omtudo que este (Ultn se dl've manifestar d'um modo exterior e zombam dos ri tos
externos com guc Deus l{Ucr ser hnnradc 1: alguns
ha que confirmam o seu modo Jc pensar u1m estas palaYras de Christo: J uChcgou a horu, e é ago1 Vêdc mais largamente as ohjccçr1es dos Ha.:ionali.~tas •on ·
tra a oração em Gondal, La Religion, 1. lll, e.:. sq.; Jl.fc Cnslr, Thc
mothod of the divine governmcnt, 1. li, e. ~··
?
Afarrella, n. 4<l; Go11dal, La Religion, lib. IV; Fé11dn11
l.ettr.es sur la Reli~ion, lettre 1, e. -1- ; lcttre IV, n. 4; F. Hettin;:er.
op. Clt. e. IX, Card. Guibert. Nlandcment sur la prii.·r.: C!l ramilk,
apud Gond,rl, op. cit ., p. 10:; sq.
.
3
Venit hora, ct mm~ c~ t, quando vcri adoratorc s adorahunt
P<1tre111 in spiritu ct veritatc.- Jo,1. 1V, :!3,
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ra mesmo, cm que os verdadeiros adoradores adorarão o Pae cm espírito e verdade>>. Para melhor
intelligcncia d'csta thesc deve notar-se que o culto
interno consiste nos actos do entendimento e da
vontade acima dcs(rÍptos, com os quaes retribuímos a Deus sentimentos de n:lígí;fo, porém o culto
externo nada mais é do que a expressão sensivcl
do culto interno, manifestada por varios actos do
corpo. Posto isto
21. (A) O culto externo é necessario por si mesmo. Porquanto Deus é, não sú auctor da alma, mas
tamlx·m do corpo, e dispensou-nos não s<'> hcneficios espirituaes, mas tamhcm corporaes. Logo dependemos de Deus ainda mesmo quanto ao corpo;
logo devemos exprimir esta dependencia, não só internamente, mas tambem Li'uma maneira sensível,
a saber, usando do corpo que d'Ellc recebemos .
Tudo isto mais se evidenciará, se se advertir
que o homem, como chefe das crcaturas sensíveis,
é como que o pontífice da natureza irracional, e
por isso mesmo é obrigado a louvar a Deus e a
adora 1-o, niío sc'i em seu proprio nome mas tambcm das crcaturas inferinres . Mas isto de nenhuma
mllncira o pode fazer melhor, do que cxhihindo o
culto externo por meio do corpo, que é n microscomos, ou o compendio de toda a natureza sensível.
~:.i. (8) O culto externo é lambem ncccssario
cm rasão do culto interno, quer dizer, para o exprimir e fomentar . Porquanto estamos por tal maneira (Onstituidos pela natureza, que os affectos interiores da alma, principalmente quando são mais
vivos, são exprimidos d'um modo sensível com os
olhos, com o semblante, com o gesto e com todo o
corpo ; porquanto se o homem revercncêa e ama
verdadeira e sinceramente a l)cus, cspontane;;t e cQ-
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mo que necessariamente manifestará a reverencia,
a gratidão e o amor com actos externos, com palavras, com o gesto e com todos os membros do seu
.::orpo ; mas somos obrigados a amar e adorar a
Deus sinceramente; logo devemos exprimir este
culto com actos externos. 1
Isto mesmo se requer egualmente para despertar o culto interno. Porquanto, sendo o homem,
cm vista do que fica dito, naturalmente inclinado
a manifestar exteriormente os sentimentos d'alma,
diminuindo os signacs e cerimonias exteriores, diminuem-se geralmente os sentimentos da religião,
e acabando-se de todo com estes signacs, dcsapparecc commummcntc a mesma religião . E nem
isto e para admirar: porque o homem, por meio
das coisas sensiveis, e como que pela mão condusido ás coisas espirituaes, pelas exteriores, e estimulado ao rensamento e á pratica das coisas interiores, e se faltarem estes incitamentos, afroixaráo
pouco a pouco e até se extinguirão as disposiçóes
d 'alma. Isto mesmo já o tinha advertido S. Agostinho: 2 «Porquanto tambem os que oram fazem
com os membros do seu corpo o que convem aos
que supplicam, quando dobram o joelho, quando
1. Isto entendem.-no alguns Ra.::ionalistas: assim , .. g. J. Simon.
ob. c1t. p. 3go sq. ensma que os superiores teem obrigação de dar
cu_lto a Deus nas suas relações com os seus inferiores ; e assim os
reis, faltando pa~a o povo, os pacs para os filhos, os amos para os
creados devem mvocar e lourar o nome de Deus. Le outros tcsrc rnunhos em E. Duplessy, Les Apologistes laºiques, Paris, 1893, p.
464 sq.
2 _ Na!ll et orantes, ait, de mernbris sui corporis faciunt quod
surplt!=antibus cbngruit, cum genua figunt cum extendunt manus
ve eu~m proster:n~t_ur ~olo, et si quid 'aliud visibiliter faciunt;
quamv1s eorum mv1s1b1hs voluntas et cordis intentio Deo nota sit
n~c ille i~dige_at his indiciis, ut humanus ci pandatur animm ; ~Clf
h1!1~ mag1s se1psum _
e xdtat homo ad orandum gemendumque hu m1hus at~uc fervent111s.-Dc Curà pro mortuis, e. V; cd. Mignc,
XL, .:oi. ~ ~17 .

levant<.1111 <ls mãos ou se prostram por terra, e qualquer outra coisa que façam visivelmente; posto que
a sua \:ontade· invisivd e intenção do coração seja
conhecida por Deus, e nem elle careça d'estes indicios para lhe ser manifestada a alma humana ;
mas por estes actos exteriores o homem se excita
mais a orar e a gemer, c;>m mais humildade e fervor,, _ Nem pode dizer-se que d'ahi resulta que a
nossa religião seja s<'> composta de ritos exteriores;
pois, como justamen\c diz o Doutor Angefü:o, 1 "por
que cm todos os actos de latria aquillo que é exterior refere-se ao que é interior como ao mais prin..:ipal, por isso a mesma adoração exterior se faz por
causa da interior; quer isto dizer que pelos signaes
da humildade que cxhihimos corporalmente, o nosso atfecto se estimula a suhmctter-se a Deus, porque nos é conatural o elevar-nos pelas coisas sensiYcis üs intclligiYcis., .
i:~ . "\"cm ü thcsc se oppôcm as palavras de
Christo acima referidas: "Os YcrdaJeiros adoradores adoran\o o Pac em espírito e verdade., j pon]Ul',
examinado o contexto, as ditas palaHas sip;nifü:am
duas coisas:
(a)
l.lUe o culto de Deus é cm espírito ' isto é '
' ,. "J
não dcYe ser 11u:ra 011 prmcipalmmte exter11v, e ligado a templos de pedra, mas primariamente interno e por toda a parte dcYe ser offcrcddo ; o que
não excluc as cerimonias exteriores;
(~) que o culto deve ser otferecido em J'erdade,
isto é, não cm sombra ou figura, como se fazia na
1
Qui in omnibus actibus latriae, id quod cst extcrius refcrtur a.t _id 9u01.i cst i~teri~s, sicut ml p_rinc_ipalius, id~o ipsa exterior
adorauo til pr?pter m_tenorem ; ~t \'Jdchcet, per ~1gna humilitati:!I
4~ne corporahtcr cx~1bemus, excnctur no~tcr allectu5, ad subjic1ci:idu1:n se flco, qum conn~turnlc est nob1s ut per scns1lia ad int elhg1h1ha pro..:cdamus.--S. Theol . 1 . :i. q . 84, a. :i .
1
Veri aJoraton:s :idorabunt Patrem in spiritu et vcritat<:.
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lei Antiga; por que a Ycrdadc afugenta a sombra,
isto é, o sacrificio real otferccido pelo mesmo Christo afugentou os sacrificios antigos da lei mosayca .

Art. 11.-Da necessidade d'uma revelação
Do que fica dicto no artigo precedente pode
colligir-se que os homens tccm necessidade <.i'uma
religiüo : resta por conseguinte que investiguemos
"lllal e essa verdaJeira religião. Para ahrirmos o
caminho para esta investigaçãn devemos examinar
attentamentc se, attenta a natureza do homem, pode conhecer-se e conservar-se a verdadeira religião sem a revelação; devemos, por tanto, fallar
da noção; possibilidade e necessidade moral da revelação.
~

1. Noçao da revelaçao

Examinaremos duas coisas: 1. º noção e cspeâes
2 .º erros que se lhe oppõem.

da revelação;

I. Noção e especies da revelação '
24. 1.º }{ação. Etymologicamente fatiando revelação quer dizer o mesmo que tirar ou rcmol'cr
o veo, porisso inclue a remoção da cobertura que
impede a intelligencia da coisa. ·~ Quanto ü coisa,
por tanto, revelaçao em geral é a manifcstrh;áo da
1
. • Cf. Ma:rtella, De,: R«:ligio~e et ~cclesiâ, n. ~i• sq.; Hu11al, n.
38 sq ·, J11_11g_ma11n, de '\era K.ehg. n. b3 sq.; Lmnbrecht, Demons trauo chr1strnn~, p. 194 sq._; Hurter, n. 5 sq.; Pesch, Praele..-1. dogmnt .• Yol. J, n. 1 :11 sq.; Ott1çer, Go11J,7/, Le Surnaturel, 1. 111, .::. 1.
. - .E~ grego a re\·elaça~ chama-se cir.<iõ<c:D,v·J.•;, a qual ·s e prédica prmc1palmente da mamfestadio sobrenatural / / ( ."or. li, 10:
A!all. xvr, 17) ou cpatvz'p«>'l't;, que ;lntes se entende 'Ja manilcst;lçao natural (Rom . 1, •!>); com tudo estes \'Ocabulos tomam :;e :d·
gunrns vezes promiscuamcnt..: (Rom . XVI, 25-21.i.J.

1-(..,
. 1

coisa que antl's era occnlta ou pelo menos obs~:u
ra . A rcvcla~· ão importa, portanto, trcs coisas: a
verdade que deve mi.lnifestar-se, o mestre que ensina e o discípulo que aprenda. Pode ser divina ou
huma1la, conforme fôr manifestada por Deus ou
pelo homem. Porém aqui tractamos s<>mentc da
revelação divina.
Pon:m a revcla>;ão divina tomada no seutido lato,
é uatural ou sobrenatural: a primeira, que se chama rcvclaç<ío impropriamente Jicta, é a manifestação da \'erdade pelo exercicio das faculdades que
estão naturalmente cm nús, como e \'. gr. o conhecimento de lkus que ohtemos das coisas creadas; '
a segunda, que é a revelação divina propriamente dieta, é a manifestação de alguma verdade feita
por Deus á creatura intellectual) alem da costumada
ordem da 11allffe{a, v. gr. a manifestação dos mystcrios Jc Deus pelos Prophctas e especialmente por
Christo . Por tanto, a revelação sobrenatural é alguma coisa inteiramente indevida á natureza humana, que excede as suas forças e exigencias, e
consiste na loctH;üo formal Je Deus: d'esta é que
especialmente nos occupamos n'estc Tractado. 2
Distingue-se:
l
Algumas vezes os Racionalistas empregam muitas ~·ezcs o
vo.::ahulu Jc n·1•e/,1ç:io nºeste sentido improprio, e :issim enganacs
11s incautos, porque ao passo que l'areccm admittir a revelação, de
facto a rcgcitam. Assim v. gr. J/. Anwld 11.itterature anJ Dop;ma,
5 th. cd . p. ·' 1). I·: até alguns ..:om Rli/,,. (Bricfc ühcr deu Hacionalismus, p. 21 ), confcssam candidamente quc isto sc faz para propa,.:ar o Racionalismo .
2
O que seja 11.11111·,1/ e• subre11.1/11r,1/ vel-o-hcmos no Tr.11. de
/)rns Creador e Flevador. Alem d'csta n :velacão sohrenaturnl, que
~c faz na terra ..:om a luz Ja fé, havcr;í outra Í11ais perfeita no ceu,
pd :1 qual se manifesta a mesma cssenc"ia divina ( /Je lku Ren~um•
r.1/ore, n. 5:; s4 .). Com rnziío, pois, lfurtcr (n. \ not. 1J, Jepots dc
Scl1<•1•be11, dis1i11gl1e como que trc·s gr.iu s de re1·claçiio : rc1·claçiio
Ja 11.1/un'í•'. pclas ohras ~la .:reaçiio; da l-{l",1ç. 1., pelas palavras Jos
lcg:i.!c,,; d1v1110"; .!:1 g/on,1, pela dar:1 c 1rnmc.lwt:1 nsao d;1 cssen-
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(3) Ja:> i/111straçóes com que a nossa mente e
ajudada pelo auxilio da graça, para melhor se entenderem as coisas que já foram reveladas, importando a manifestação de coisa ou já conhecida ou
pelo menos só obscuramente conhecida;
(b'1 da simples assistencia com que na verdade
se pr~cavC: o erro, nrns não se manifesta de BDVO
nenhuma verdade ;
(C) da inspiração que algumas vezes puJe existir sem a revelação, a saber: quando o auctor sagrado jü conhece o que escreve sob a inspiração
divina.
E com ctfoito, a verdade l.}UC é revelada ou é
por outro lado cognosciioel pela ra=i_ão, , .. f!:r., a existenóa de Deus, da creação etc .; e n 'este caso a revelação é sobrenatural súme11te quanto ao modo; ou
é omnimodamentc i11accessiPel á rarão, como são
os mystcrios da Trindade, da Encarnw.,:iío, etc., e
cm tal caso a revelação é sobrenatural, não só
quanto ao modo, mas tambem q11a11/o â .rnbsla11C1a.

25. 2. 0 As especies (A) cm razão do modo porque se faz, a revelação sohrenatural pode ser immedia/a ou mediata: immcdiata, quando ou por si
ou pelo ministcrio d'um anjo, manifesta direLlamente a verdade a algum homem, sem intcrve1H.;ão
de outro homem; como foi, v. gr., a revclaçfio feita a Moysés, aos Prophetas ou aos Apostolos; mediata quando se faz por intervcnçfio de outro homem; como a revelação, que é feita a nós, quando
aceitamos as verdades reveladas não dircctamentc
de Deus, ou dos anjos, mas dos homens que, cm
eia divina; ao qual corre spo1lllc uma tripliL·c luz, isto .::, J;i r.1;.ío,
Ja Je, e J;i gloria.

nome de Deus, referem as coisas que lhes foram divinamente reveladas .
Porém u revd<.h;áo immclliata subdivide-se ~m
interna, pela qual _Deu~ manifesta . a ver~~de ás
nossas faculdades mtcnorcs, sem s1gnal VISIVel; e
externa 1 pela qual Deus. explica ª. sua n!ei;ite por
sígnacs externos, 1:uj~s s1gnacs, se to~em ~1m1a1!1cn
te obscuros, são explicados por luz 111tcnor. D esta
Jivisfio se aproxima <.1 outra pela qual a rcvda1,:áo se
distin~uc cm sensitú1a, imagina,.ia e i11tellectual; o
que S. Tlwma\ dec.la~·a n'estas ~Jalavras: • u Representam-se porem <l1vmamcnte a mente do prophcta alcrumas vezes exteriormente, mediante os senti' "umas certas formas scns1vc1s,
. . como ]) ame
. 1 nu
.
dos,
a escripta na p<.iredc, como se_ 10 c1~1 JJ_au. V; al~u
rnas \ ' CZCS, porem, p1 ~r h!rlll~IS llll<tgllla~H~S, quer Impressas J'uma maneira 1111.ciramente d1vma sem serem percebidas pelos ~e11t1dos _1pm10 1_1or exemplo,
se n \1111 l.·ego de nas(tmcnto tossem 1mprc~sas na
imaginac:Jo as senlClhan\as das cc''>res), ou tambem
divi;iam~nte ordc11;_1Jas das coisas que foram rccchiJas pelos sentidos, como Jeremias viu a panclla
acccsa Jo laJn Jo aquilão, corno se lê cm Jerm. I;
quer tambem impriminLlo as ~species intelligivcis
na propria mente, 1..·o_lll\l s_c vc dos qu.e rec:_hcm a
~ciencia ou a sabedoria 1ntusa, como Salomao e os
Apostolos ». Em quak1uer dos casos, Deus torna a
1 Rcpraesc11tantur aukn1 div~11itu~ n11:n1i p1:ophctac lJll:u~,!o
<llle llllidl'm mi.:diantc_ si.:nsu t·xt~nus qu:tcd:11n lorim11:, scns1b1les~
sÍL'llt llanii.:l vidit scnpturam [Kll'lt:t1s, ut lcguur J>,_111_. \• ;_ quandoljllU autem per formas imaginari:~s, ~.ivc_ omrnno d1v11~1tus _impressas
non per scnsum acccptas ;_p~ta s1 _:1.1cu1 cacL·~ nato_ ll!IJ?r!rncrentur
in ima~inatione color~rn s1rn1htmlmcst, vd cuam d1~m111:1s. ordmatas ex his quae a sens1hus _sunt aceeptac, s1cuc Jercm1~s v1d~t oHarn
s u..:.:ensam a facic aqu1lon1s, ut h~hctur _ Jerem . 1; s1ve ~t1am _ 1mprimendo spc.:ies iutclligihil~s ips1 menti, s1cut p~ltet de h1s qu1 a~
.-ipiunt .s.:ic111 iam vd sap1~nt1am mtu s:.1111, s1cut S11lumon e t Apo~
coli . - - S. Th1•ul . ·; . ·! . '-1· 17:.l, a . ·.>.
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pessoa, a quem se foz a revelacãn, certa da di ,·indade de tal rcvdal,'.~lo, quer por luz interna .. quer
por prodigios externos.
(B) Em razão do sujeito a que se dirige, a revelação é privada, quando se faz primariamente e
per se para utilidade de algum homem ou de poucos, não obstante, per accidens, redundar cm hem
de toda a Egreja; publica se primariamente e per se
foi puhlkada para utilidade de todos os homens,
ou pelo menos Jc alguma grande socieJaJt.·. Por
este motivo pode ser publica a revel<.H;üo kita a
um homem, com tanto que não Jiga respeito directamcnte ú utilidade propria mas da L·ornrnunidadc.

II. Erros que impugnam a revelação

1

26. Antes de demonstrarmos a possibilidade e necessidade da revelação sobrenatural, é
conveniente cxpôr os erros contrarios, para melhor se entender a fon,:a dos argumentos com
que se refutam. Estes erros comprehenJcm-se soh
o nome commum de racio11alismo ou 11a/11ra/ismo.
Raci<malisnw cm geral é o s~·sthcma dos Llltc.
attribucm cxL'.essiva força ü razão, e a L·onsiJcram
L'.01110 unica norma do vcrdaJciro e <lo falso, ainda
mesmo nas coisas religiosas, e por isso rcgcitam a
rc\·clação como impossível ou ao menos inutil e
dcstituida de fundamento n:al. HcgcitanJo estes
Vigo~11·011x, Les I..ivres Saints ct la Critiqu<: lbtionalist<:, t.
1 et II; La Btble ct lcs Decouvcncs mod<:rnes, t. 1, p. 1 sq . ; J1m ..
gmann, d<! V aá Relig. n. 1 1 S<j.; llodgt', Systematic· theol. I, p.
sq ·; Led•T• Hi~tory of !bt.ion;1hsm in l·:~irope ; Hurst, Histon·
o Hctt1onahsm; r.1rr.1r, Cnc1cal l11storv oi I• ree 1hough1; (;. '/t•r1

3.(

ranova, li Rnionalism0, tilo:wlla dellc · erl'SÍl' e Jella · loro stori:i,
C at_ania, 18~2; Coshmii, li R.nion:ilisn10 e la r:i~ion.: ~ tori«:i, ~ • .,d.
Z.,<;1t...

~l I

ucralmente o sobrenatural, contentando-se só com

ati natureza, chamam-se tambcm natur~1 l"istas.
r. i.ºOn·o·em e historia do Racio11alismo.
to
.
.
. nao
~ f 1
(A)I Logo nos
pnme.1ro:o;
sew.I os ' i ~ E'Jgr·9a
a ta-

ram homens, que, attribumdo a rasao mms do que. era
justo nas coisas religiosas, se exforçaram por destruir os
fundamentos da religião christã.
(al E assim pri~ci1~ ·~lment~ os .Gnosticos t (da palavra
grega r 11 .;;.,.1;, que s1g111hca setcncia l, q~1c ao _pass~ que
~ucriam con.ciliar a~ upiniõ~s <la philosc~ph1a onem_al
cum a doutrma de Chnsro, unham para s1 '-luc a rasao
ou a scicncia é mais cxccllcnte do 1..JUC a revelação.
1b1 Entre os proprius pagãus, .hml\:c tan~bcm alguns
que, precedendo.º~ mmk~·n(_::• racionalistas, impugnaram
funemente a relig1ão clmsta: entrt: estl'.s destac_<1m-sc
<:L'!sus 1.178i ::i, cujos erros exp<~Z e relutou. Ongencs
(C:>nt. Cels. liv. X1; /,/ICMllrl s.mzura~a11;s, 3 queq~a
si na mesma epoc.a , comlrnt.c u . ~>s _c~nst<~os, espec1almcntc pela zumbana ; Porp/11ro 1)0:::> ! •, ph1losopho neoplatonico, o qual au passo 1.1uc d~ n~ulto boa vo!1tadc acceitava os preceitos m.oracs de Chnsto, como tirados da
11rccra
re"etta
va como absurdos os dogmas
da
Sabe llori '·1 !"'
t> ,
!">
• .. •
"J
ft'.; Philoslralrs, :; que escreveu _n 'esta occas1ao a. n a
de Apollonio Tyanensc, .onJc alt~rma que este ph1losopho yr~ticara milagres ainda m.~1,1.s 1;r~~l~'.ros d? que .. os
de Lhnsto; JulM1w ~tposl.1/,1 (·'·"-..\(d J o qual o<l1:1n do Je morte o christianismo, cxforçou-se por destrui.1 -o
pela força e pelos aq.,\umcntos; os seus ataque C~IH!· a
os christiios, furam exl:cllentcmcntc relutados por S. Cyrillo de Aex.
rc; E até alguns Jos escrip<orcs ccclcsiasticos aJvo1 llc Gn~stil·is vide l'ig1J11ru11x, l .cs l .incs Sai11ts, cd . 18Xli,
t . 1, I' . 1 1 '.! ~-l ·
.
.
. , .
.
. .
~ Cf. Vig1111,.011x, oh. c1t. p . i:lq sq.; .'i. }ú.'1m, l>cs Cclsus

.. \Vahrcs \Vort• 187'.l.
.
J Cf. \'igo11ro11x. uh .. c·ic. p.
1 -'.8 'lj.; }'/,,111<'!•, J .LIC1'1ll lllld
d;i s Christ..:nthurn, Thcolo~1schc Sllllhl'l1 lllhl 1... n11kc11, 18.'i 1, r .
~;(; S'-J .
.
1 1:f. Vigv11ro11x. oh . .:ll . p. 1fr! sq.: S111i1ft's }lictionary ut
<lr.:<.:k and Hom. Biographv.
1 Cf. l"igflll/"Ull.\", Oh·. L·it. J' · l'!I sq.
. .
i; Cf.
\'i~miroux, oh. cit . p. "º7 sq.: Nc11mann, Juha111 lmpe ra t . lihroru11'1 e Clirist . q11:1c '. .t1pn ,;111n .
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garam mais ou mtnos occultamentc as opiniões racionalistas; entre estes Paulo Samosatanes (2ti3), que negou a tr_indade das pessoas; Theodoru Afopsuestenu ( 381 ),
que affirmou que a rasão era como que ultima norma
da verdade; Pe/agw (404), que negou a elevacão do homem ao estado sobrenatural e a necessidade da graca, e
por este modo abriu o caminho para o naturaiismo. Todavia n'aquella epoca ainda o racionalismo não tinha !;meado raízes profundas.
. 28. (8) Na 1'.'dade Media ainda houve muito poucos
racionalistas; e são contados entre Semi-H.ncionalisras :
(&)J. Scolo EriKe"a (85X) 1 ~ que preferiu a rasão ü revelação, escrevendo (De Divis. nat. 1, 69) : •<toda a :mctoridade que não é approvada• pela verdadeira rasáo, parece fraca; porém a verdadeira rasiio, por isso que se apoia
n:1s suas forças é immutavcl, niio precisa ser cnrrohorada pelo apoio de nenhuma auctoridade~.
(b) Abelardo ( 1079-1 142) ~,de engenho agudo, mas soherbo, a respeito do qual escreveu S. Bernardo: «Quando
falia da Trindade, tem o sabor de Airo; quando discorre
sobre a graça,.tem o sabor de. Pcla~io; e g,u~ndo falia d~
pessoa de Chnsto, de Nestono~. (l',P· ad C.u1d. ); a respeito das relações entre a rasão e a fc escreve o seguinte :
•As opiniões de todas as Escriptur:is de\·criam ser recebidas mditferentementc, se a rasão, que existe naturalmente primeiro do que cllas, niio tivesse primeiro Jc julgar
a ~espe~to d' cll_us. ( Díalog. entre os philosophos J uZ!t>o
e Christian, .M1p;11e, tom. 177, col. 1639). Os mesmos
erros ensinaram alguns discípulos de Ãhcl:irdo, corno

Guilherme de Co11chis, <iilbe1·to Por,.da110, Arnaldo
B1·ixie11se. Superou a todos estes Frt'dt'rico II, imperador da Allemanha, do qual se refere que dissera que
todo o mundo tinha sido enganado por tres impostores,
Christo, Moysés e Mahometh 3
(e) Tamoem combateram egualmentc a religião chri..;tã não poucos philosopho<> Arabcs, principalmente Ai,i.' Cf. Vigo11r, 1. e. p.
und d1c L~hre des J. Scotus
z Ct. Vigour, 1. e . r.
dt! Remu$at, AbélarJ .
l Cf. Viguur., !. e. p.
t . I, p . 145.

335 sq . ; Th. Christlieb, Das Lcbca
Erigena, 186o; Afigne, Patrol. t. 1 n.
3-fO sq.; }.Jig11e, Patrol. t. 17X; Ch.
·
:.l7(i sq .. d'Arge11/ré, Collect . ju,ti._-.

. .,...))!§
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cc11a e .. frcrrnes ( 1 1 26-1 1~)8), os qué~~s, apesar de exteriormente pro~essarem o Mahomet1s1:10, ~ão negaram
toda a revelacao nas suas obras e ate cnsmaram que a
materia era ct~rna '·
(d) As opiniões dos Ayerroistas porém foram m~is o~
menos ensinadas na ltalta por alguns lentes da Umvcrstdadc de Padua, como Pedro Alba11e11sc ( 1303) e Pompo11acio ( 1462-1.'.l24), os quaes, apoiados cm argumentos
astronomicos, não se envergonharam de affirmar que os
principaes fundadores de religiões gosavarn de egual auctoridade 1 .
(el Finalmente desde o tempo cm que as letras gregas, depois da destruiç~ío de Constant~nopla, começa~am
novamente a ser cult1\'adas no Occ1dcntc, o amor do
paganismo captou as mentes de alguns ; d'on~e .rcs.ultou
o maquinarem-~e nov_os atat111cs contra o chr.1st1a01smo,
entre outros, (J(•nttlhws Plctho, f.1llll'CllÇU J alia (qojq,jJ, chamado por. Hcllanni~10 precursor d~ Luthern,
Pomponw /,cio ( q.2:i q<i7), St!t;rcrno ~or~t1hc~ do ne? ·
paganismo, e !"f11d11,11't'fl1 r 14lll'i - 1 5'·!.7) F. as<:1m se ia
abrindo o caminho para n protestantismo.
.
.
2n (C) Desde o principi(I Re.fo,.m<l, o Racwnalrsmo
e~tc1ideu ~e lar~amentc por toda a superticic da terra.
E nem é para admir:1r. _Por quanto, tcr:ido os protcsta_:1tes ensinado que a l·,scnptura deve ser interpretada~ ~1ao
por a11ctoridade infallivcl, mas por juizo privado ou m~
piração especial, desde então ª. r~siío. tornou-se o arbttrio supremo, e cada um admlttlll somente corno dogmas revelados, os que lhes pareceram consentancos com
a sua propria rasão.
.
(a) Prmci_palmcntc ,na ;\llemanha, os A11abat1~t~s ',
cujo chefe fot M11w;_e,. J, ensinaram com H. Derzk (_ 1 n8 ).que a inspiracãn priv~1da é mais. excellente do que a
pala\Ta de Deus cscnpta, e por isso mesmo negaram
a divindade de Christo.
3o. lb) Na Italia, as scm<:ntcs do racionalismo Já esCf. Vigo11r ., 1. e. p. _3í8 sq.; Ren.rn, Avcrro.'._s .
c1t . p . 3~..i; R1!11a11, op . c1t .
l Cf, Fipiut'., 1. e. r- 3')1'' Cf ,.,A"m"" 1. e p . -137 ·
.
. .
, _
~ Cf. l'i,;0111· 1. e. r . 4~-1; A11.irn , 1h~tom: Jc Luther, 1~4-'
t. II Scidcrn.um, Thomaz Munzcr, 1~.p .
1

2

Cf. l'igouro11x, op .
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palhadas n'alguns cspmtos, augmcntarnm maximamente
sob o influxo de Protestantismo, e produziram uma nova seita, que póde ser considerada corno um caminho
medio· entre o Protestantismo e o Racionalismo, a saber:
o Socwia11ismo. Os seus principaes fautores, f,clio Soci1to
(1:iti2) e o seu sobrinho Fausto Socino (1604) 1, oriundos da ltalia, depois de varias peregrinações, retiraramse para a Polonia, e ahi sob a protecçáo do rei Segismundo começaram a fazer propaganda dos seus erros.
E na verdade, tinham para si que as sagradas Escripturas tinham sido inspiradas cm sentido lato, mas de maneira que nada se encontra n'cllas que não seja consentaneo á rasão; e se <ilguma coisa se encontra que a rasão não púdc pcri.:ebcr, deve procurar-se um outro sentido mais espiritual. Baseados n'<.:ste principio, regeitaram absolutamente a Trindade das pessoas cm l>eus, a
divindade Christo, e a satisfação que deu pelos peccados, a virtude dos sacramentos e outras coisas as.sim,
como oppostas ti rasão. Estes erros são hoje professados, pelos U11ita1·ios, assim chamados porque reconhecem uma unica pessoa cm . Deus.
31. (e) Na Bata via os Anni11ia11os ~,que re..:onhe..:iam
por seu chefe a J. Harminio ( 1609), ao passo que regeitavam a doutrina christã sobre a prcde.stinaçiío, attribuiam excessiva auctoridadc <1 rasão : "A rasão 11 :-10 tem
nenhuma auctoridade, diziam, mas a rasão deve ser a
rainha e senhora da auctoridade ". Entre estes foi celeberrimo H. Grocio (1645) 3, que adulterou a natureza
da inspiração, confundindo-a com um moviment•' piedoso, e negou a força demonstrativa das prophe(Ía.s do
Velho Testamento. Quasi n '.este mesmo tempo viveu
t Cf. Vigouroux, op . .:it . p. 481 sq.; J.toelh<!r, S1·mhnlism .
§ 87. As varias obras· dos chefes dos So..::inianos, cn..::ontrn111 -sc na
liibliothe..::a dos irmãos Polonos, Irenapoli, i. e. Amstdd;101i 165ti,
Disse-se de Socino :
Tota licet Babvlon destruxit te.:ta Lutherus,
Calvinus muros, sed fundamenta Socinus. .
E realmente não só destruiu os fundamentos da E!;réja catholica, mas atacou fortemente rodas as coisas que estão acirn:i d;i rnsão.
i Cf. Vigouroux, 1. cit. p . 493 sq.; 1\foelher, op . cil . ~

Q2·94·

3 Cf. Ví(!ouroux, op. cit . p. 49S; Sef(.im·, Or~tio de Hngone Grotio, Ltrecht 178.S; Br4tler. Lifo of Grotius, London 18:!7.

-

Spiuo\Lt n 'este paiz ( 16íí 1, 1 j udcu, que muitos reconhecem como. pae do racionalismo philosophico. E na verdade, ensinou .q ue nada ha sobrenatural, pois não ha
ente ncnhw:n fo!·a da nat11reza, nenhuma realidade. Em
con.sequ~nc1a d estes princípios, regeitou tambem o mi lagre, af1Irrr~ando que nada mais eram senão etfeitos em
nos p~oduz1l!os por t_1ma. caus_a ge~al que nos é desco·
nhec1d.1, porem para illuJ1r mais tac1lmente os factos sobrcnaturaes, _ negou tjllC alguns livros da S. Escriptura
fossem gcnumos.
'.':.? • (d) J ü o 1Jeisn~o. tinha invadido a !11~1'1/e,.tTa ~:
por qu;~nto ~en~lo nasc1d11 da muhiplice e muitas vezes
c~mtrad1c~ona mtcrprctaç;ío da Escriptura muitas duv1~as, nao poucos se pe:·suadiram que na rcvelacão
nao se podia co~1heci:r nada certo, e por isso m'esm~ que. a ~·cvclaçao nao era .n~~cssaria, mas que era
absolut,11ncnte bastante a rcl1g1ao meramente natural
para ~e orden~r re_ctamente a vicia. Entre estes fora~
fl · . U1erbmy 3 ( 11~4:-\ 1, na obra que tem por titulo De
11c1·1tal~· p,.oul d~slmg11_1lur ,1 1·adatione, a verisimili,
~ puss~b1/1 e/ a /.1/so; J". I !o/>bes 11 (ií!J), que além d'iss? ens111.ou o sce1~t1smo; r;. ll/o1111d ( 1(~13), que tradu~1u ~·~ 1nglcz .ª hda de :-lpollmtio 1)·411u•11se, para tirar
.t fo1i.,.1, aos rrnl;igrcs pra11i.:ados por Christo; .!. Tofond
'. l 7:.!~) ·,','.Ili~ ~eg.ou ." inspi!·açq1! da ~· E.scriptura. e ~1té
~- su,~ .~~11t.11~L1t~e,_ ·.~ ~!cj)1_11s fm C<_1h1r 1111 p<1nth_e1s~o;
•. l'1•!fh~lin. ' ( 111 .-'), (:o.1111.~ 11 "":.?~1) ·•combateu pr111c1palmcntc as rrophcc1as; 1. "
·1uc tentou interpretar alleg 11 r1camcnte ri~ milngrcs de Chri"'º inclusivarncn-

on/ç,,;,,,

1

.
1:f. \.'í;;n11rr>11x. 1. c·it . .'>n~;
111111..: . a11x "<'lnTes dt' . ;-;pi1111/;i.,l,'ari'

F . 5iaí.uc/ l11trod11c1ion cri11'1;, ; _Vi-. P.11/ni·k, Spinoza,
h1 s hle and ph1l1'.~oph), 1.nnd rS.'-o; .!. M,1r/111c,w , A studv nf Spi ·
noz.1, 1.ondnn 1SS·l .
·
2
_. _ De..lkism? in ~ngli;i 1ide Vi~ouroiu·, op . .:ir. t. IJ, 'P·

'~ 11t> •. Lell IIIC'r, _(,csch1dttc dcs enghschcn J>eismus; J.elanJ. A
ncw ot thc de1st1cal writers.
s- 3 Clr · Ch. de Rénwsat, Lord 1lcrht·t de Chcrbury, Paris
I•

;-l-

i Cfr -, A collectio11 nf SC\~Cral pieces or Mr. John Tolan<l
l.ondon 17~1, .
'
.
:. () ;1uc·111r 11'esta ohra foi refutadf) po r \V . \Vhistmr Reffec~io~e; .nn an annnymous Pamphlet cntitlcd .-t. Disco1wse '011 Frec
T11111km1ú l.ondo n, 1 ( 1 J.
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te a Rcsurrcição 1; Af. Tindal ( 1733), lllle atlirmou que
a religião natural era perfeita, e que o christíanismo nada mais era do que uma nova edição da lei da natureza ; ~ IJ.oli11gbro~e (1 ;:n) 3 , que pretendeu zombar dos
myst~r.1os da fe ;_D. H1me (rnG> \o qual r.rofessou o
sce~t1c1smo e ens111ou que a ex1stenc1a dos milagres não
podia provar-se por nenhum argumento de valor.
33. (e) Da Inglaterra o <leismo passou para a França : s prepararam-lhe o caminho alguns scepticos, como
Afo11ta1g11e (15~12), C~1m-ro11 (15303)~

T. de Viau ( 16-26),

P. Bayle ( 17oh) Porem o chefe principal dos racionalistas foí Voltaire ,; ( 1778), o qual 1untando a licenca dos
costumes com a impiedade, fugiu para a Inglaterra, para se evadir <i cadeia, e alli por tal modo ticou imbmdo
dos princípios dos deístas, que cm toda a sua vida se empenhou ern subverter a religião christ<Í. E isto e:-Jnrcouse por fazei-o, não manejando argumentos sol idos, mas .
as armas do ridículo e da zombaria, das calumnias, dos
sophismas ; combateu a Escríptura principalmente sagrada, e para a tornar ridícula mfo se envergonhou de
omittir, accrescenrnr ou adulternr palavras. Os seus prin c1pa~s co_orc:adorcs foram J . ./. Ro11ssc,w ( 1 77fli) 7 que
r~gc1tou mtciram~nt~ o sobrenaturnl, .porque nunca o
nu, e recusou pnnc1palmcntc a auctondade da revelação mediata, sob pretexto de que nos não podcmns certificar da mente de Deus ; sendo por outro lado pouco
constante, ora exaltava com os mais subidos louvores a
Jesus Christo e ao Evangelho, outras vezes combatia os
milagres, as prophccias e a reYclaç<ÍO ; Didt•1·0/ ( 17H4), i;
o 9ual, indo mais longe, chegou até ;i negação de toda a
religião natural e trabalhou com todas as suas forças
1 Foi exccllentemcntc refutado por T. Scherlol•, The trval
of the witnesses of the Resurrc.::tion of .Jesus, Lnndon 17:iq . ·
2 Estes erros foram felizmente comhatiJos por .!. · Fo_çtcr
The usefulness, truth and excellency of the christian rcvelation
London ~31.
1 cf. R. Harrop, Bolingbroke, LonJon 1884 .
4 Cf. J. H. Burton, Lifc of Hume.
:; Cf. Vigourou.r, i. cit. 176-31 o.
s Cf. D11ver11et, Vie de Voltaire; U. },Jaxnard, Voltaire.
; Cfr. St ,\,!are Girardin, .1. J . Rousseau, Sa Vic et ~e' ou·
vrages, Paris, 187 5.
_ ~ ..\'.:er.;;a 1lc.: D!dcrot T..Ti11t', L'An..:icn Régin1c, cJ. 1880,
P· J48.
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por fazer, por toda a parte, propaganda dos seus erros
por meio da E11cyclopedia; d'Alembe,.t (1783) que defende1;1 o scepticismo ~eligioso; d'Holbacl1 (1,J89), Lamettr!e _( '7.51 ), Helvecw ( 177 1), que não só combateram
o chnstiamsmo, mas tambcm a existencia de Deus e a
~spiritualidade da alma. A estes P?de juntar-se Dupuis
( 180~1), que na obra a que deu o titulo A origem de todos os cultos lançou os fundamentos do systliema mytico, e affirmou que todas as religiões eram outras tantas
formas de superst!·ções. e de id~latria. ' Na nossa epocha
defenderam o ractonahsmo muitos Eclect1cos 1 e entre
elle_s Cousirz ( 1&i7 ), Dm11iro11 ( 18fo ), .!. Sim~n e outros
muitos professores na Cniversidade: estes reconhecem
na verdade que na religião christã se encontram muitas
coisas qu~ são optimas, principalmente os preceitos mora~s, porem . ao .mesmo tempo negam a revelação propriamente d~ta, 1ulgando que a religião natural é absoluta- .
mente suffictc~te~ e_ que os mystcrios e milagres não são
conscntaneos a razao. Dom.esmo modo alguns como Re- ·
11a11 ( 18~12) atacam a _auctondade. d~ Escr~ptu~a ~agrada,
e affirmam que os milagres de Clmsto so existiram na
ir:naginacãn vi~·a dos seus discípulos; porém fallando assim_, nada mais fazem . senão . polir e cxpôr em estylo
mais elegante as thconas mais ou menos obscuras àos
Allemáes. l
3~.. (í) Porquanto a Allemanha é hoje o arsenal, onde
se vao buscar as armas para atacar a Revelação. i Já
1 Est~ foi n:f~uaJn. soli1la .e eli;ga.ntementc por J. R . Pérês,
,
Comme quo1 ~~pokon .n" 1ama1s existe, 1lh7 ; este opusculo cnc·ontra-sc em (1rmd,1l, J-.van~1lcs, p. :l&1-3Q9.
2 O ~ysthcma. ~os Electicos expól:o e impugnou-o H. de .
V. alrog!_!r, I•.tuJcs critiques sur lc Hationalisme contemporain, Pa ns 184h. Quan!o aos systhcmas da escola cririca vide Hurst, oh .
.::1t. e. XVI, p. 3<i1 sq.
3 En~rt o~ varios e~cript~res que provaram que as theorias
e blasrh<:m!as d este s,oph1sta nao se apoiam cm nenhum fundamento, d1~tmgu c- s~ .frefpel, Ex<1mcn critique de la Vie de Jésus;
Gratr_y, .lesu~-~hnst, Reponse ú Rcnan ; Mt;r Afeignan, Les Evar.ct la Cn~1que a~1 XIX siécle ; F1:Ji.r_, conf. sur Jésus-Christ ;
~ .:1/1011, 1:". V1e d~ Je~us et son nom·el h1storien. Cfr. Cll. Denis,
L Apologcuque h1stor1que au XIX s.
1 Do Rncionalismo allcmão espcdalmcntc hiblico, vide Vi gnuro11x, "J'· crt. p. 311_-SSS ; J;Iw·.~ t. I hstory of Rntionalism, e . 4-1 '.l :
H.1fiL'11/t,1ch, l llstory ol L>octrmes, mi. Ili, ~ :!74 sq.
Thcologia 1>ngmatic;l· . Vnl. 1.
1

!''!es
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desde o scculo XVII alli vigorou urna dupla _form_a de
Racionalismo. Primeiramente ensinaram o Racionalismo
plulosophico fVo{fio 1 ( J 7.'.q.), que pelos seus discipulos
foi chamado nova luz da Allcmanha e professor do gcnero humano : tinha elle para si que a revelação .era inutil, pois nada mais manifestava senão aquellas co1s;-is qu.c
a rasão pode demonstrar, e regeitava todas aquellas coisas que não pod~m cviden~emente, demonstrar-se com
argumentos mtrmsecos ; Kant ( 1804), que apesar de
conservar o nome do christianismo, negou-o realmente :
seg~ndo elle, a ra;:ã_o pura não pode ~ttin~ir a Yerdade,
porem a ra;:ão pratzca conhece a obngaçao m?ral ; e
d'ella deduz a existencia da lei e do supremo legislador :
porém a lei natur:il, conhecida i;cla razão, basta absolutamente, e por isso os mystenos, os sacramentos, a
mesma oração e varios ritos devem regcitar-se como ~u
perstiçõcs. Porém alli floresceu especialmente o rac1~
nalismo bib/ico. H H. Hardt ( 174•j) negara a authenttcidade de alguns livros do V. Testamento e tcntüra cxpôr os milagres d' uma maneira allcgorica ; porém o fautor principal d' este erro foi Lessing ( 1781 ), o qual publicando a obra chamada Fra{fme11/o iVo(fenbii!ld, cujo auctor era Reimaro ( I "l'iq), declarou abertamente uma
w~erra ~cerrima .ª<? chrtstianjsmo; pois_ ensinam que
e 1mposs1vel admittir uma umca revelaçao pnra todos
os homens_; impugna~· a a auct<?ridade. do Pentateuco_ o
de outros hvros do \. T. e ate dos },vangelhos, e nao
duvida affirmar que tanto Moysés como J csus ( :hristo
foram uns impostores ! Seguindo os seus passos, posto
que menos immigo da revelação, Eichlwrn ( 1827) aftirmava que ~s livros d.? V. Testamento, do .mesmo .m~
do que os h~ros cscnpto.s por auctores .antigos, p_nnctpalmente onentac_s, deviam ser allcgoncamcnte mtrcprctados,' por isso que os milagres que n'ellcs se referem devem ser explanados naturalmente. O mesmo
julgou Paulo (18S1) <!a respeito dos livros do N. Testamento; e assim v. g. a cura do cego de nascimento, tem
facil explicação, por isso que Christo, que era um medico muito habil, empregou o col[J-rio que as pessoas
1 Cf. Ludovici, Historie der W. Philosophie, Ll'ip"(i[r, 1S:l7.
i Cf. Reicl1li11-.Meldegg, H. E. G.
Stuttgart, 1853.
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presentes se persuadiram que era lôdo. Não agradando
porém. a todos uma t.al cxplicaç~o, de U:ette 1 ( 1R.i9), veio
a publico com a sua mtcrpretaçao »!yll11ca, para o \·elho
Testamento, Strauss:! ( 187..j.) para o Novo. Porquanto
estes depois de refutarem as hypotheses do Nat111«1lismo tcem os facfos miraculosos como mrtlws, isto é, como' factos augmentados e adornados pela imagimÍção,
semelhantes aos contos ou lendas que se encontram em
todos os povos quando se tracta de indagar as suas origens, comü as fabulas Romulo e Remo. Como porem
os "1J'lhos não podem formar_-se, senão depo~" de algum tempo, affirmam que os livros sagra.dos nao foram
escriptos por co~temporan~os, mas ~nu1to tempo depois dos acont~c1me!1tos n elles ~efer1dos. Tambei;i o
},fvstlzicismo foi rege1tado por muitos como contradtctorio com os factos da historia, e logo depois succedeu o
Cn"tidsmo, que expôz Rmw ~ ( 18lio), _chefe ~a escola _Tubingiana, o qual acom:i1odando a ph1l~s~ph1.a He~ehana
<is origens christás, aflirmou que o chr1st1amsmo e como
a synthese de dois systcm:is que mutuamente se combatem ; segundo elle vigorou prir~1ciramcnte o P~lri!11·~
mo, ou systema que favorece mais ou !llenos as ms_t1tutLÕes judaicas ensinado por Pcd:o; depois tamb~m o 'Paulismo, isto é, o svstema que favorece os gentios, defendido por Paulo ; ºporém depois de muitos contiictos, chegou-se algumas vezes finalmente ü conciliação d'um e outrosystema, prin~ipalmente por me!o do auc!or do quarto
Evangelho, que ~a~samente se ~ttn~ue a Joao Apostolo :
porém a authcnt1c1dadc de vanos livros d.o ~ovo Testamento deve ser julgada se~undo ~s not~s rntrm~ecas dos
livros 1 de maneira que sejam mais antigos os livros em
gue a pparcccm vcstigios d'estas div_i~ócs, e mais. ~ec:n
tes aquellcs cm que se mostra c~p!rtto de co1~c1haçao.
Outros criticos atacam a aurhent1c1dade dos livros do
1-cc.-\\/fr<Tcmd, w. M. L. de Wcttc, Erfurt

18n.

.

Cf. E. Zcller, D. F. Strauss, in scinen J.eben u. in seincn Schriftcn, Bonn. 1Xn; cuja oh:a foi traduzi.da cm _vulgar,
London, 1S74; F. !-ichten_b_crger, !~~·;totrc <!cs Id,c_es R~!tg1euse~
cn Allcmagnc dcpu1s lc m11Jcu du X\ III~ s JUSqu a nos 1ours, 7
cd. 1xxx ; oh. vertido cm inglez Hi.<tm:v nf Gcrmmr theology 111
thc XIX ccnlurv, EdinburF, 1RR'.1• r :ho ~~·
:i Cf. Rrrl{cr, ílaur ct le; orir;incs d~ t"école de Tubingue.
~tra~b. 1i't17; l.1.::htenhcrglT, ob. ctt . l'· .•;~Si;2
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Velho Testamento, princip~lmente do Pentatcnco: julgam que se compõe de vanos d~cumentos ou _fragmen tos, a maior parte dos quaes nao foram cs~riptos por
~loysés, mas por varios auctores e em vartos !cmpos
desde Josué até Esdras ; exforçam-se por exph_car os
milagres e prop?ecias d ' ~m m~do natural, re~c1tam .. a
inspiração propriamente ~1ta 1 e }ul~am que os livros s.tgrados são poemas o~de md1scnmmadamente se _cn~<:>~
tram coisas verdadeiras e falsa~, que os Novos ~,nu
cos tomam a peito separ?r: assim_ entre:, outros fo~ald
( 18 ;), Hit{i/J (1875), K1w?el (1~02), E Reuss, (~r,~~
7
( i 86g), principalmen!e pore~ H el/1a11se:1, que hoie e
reconhecido como pnnc1re d esta escola , e de~envolve
os seus systemas, prmc1pal~~nt~ quan_to aos livros do
Antig~ Testam:_nto. O Chnst1amsmo liberal ~x~urgado
dos milagres, nao poucos o atacam_ com A. R1tsd1l._ que
conservando as palavras 1-evclaç,1'?, nul.:ign'. ln"4Í<ide, nega a coisa ou põc - n<~ cll?- dunda,_ e A. _lfon1'.1ck,
cujo sy~teO?-a ~arece que nao ddferc muito das doutrma5
dos Umtanos ~.
.
,,
..
35. (g) Na America de~cndeu o de1s1!10 I . 1 t1111~
( 1809) que repi~ou as ca_lummas contra os Livros sag~a~o~
que já antes tmham sido propaladas por Volta11 e ' · e
com as suas obras espal~ou .ªº lo~ge o_s seus c~ros J: A_l_cm
d ' isso defenderam o Sem1-Rac10naltsm? os lln_1ta~ ros,
tendo por chefe J. F,.eema11 ( 1835 ), J.f are e pnnc1palmente W. E. Cha1111ing ( 18+2), abra~ando e exgerando os erros dos Socinianos que já acu:na exposemos;
foram ainda mais longe T. Pm·kc1· ( 18ho), O. B . Frntlrin~ham e M . .! . S,u'clffl!, segundo os quacs _todas ~1 s
religiões valem quasi o mc~mo, e toda ~ mamfcstaç~o
sobrenatural deve ser rcge1tada como muul e contraSobre estes auctores vê Lichtenbergcr, ob . cit. Pl'407, 4io, 41-:), )69, Hurst, ob. cit . e. 11-1!.
.
,
2 Ad Harn,1ck, History of Dogm_a, ~oston, 18~1b -Sobre ~
estado actual do Protestantismo e Rac1onahsmo na Allemanha vi.:
G . Goyau, L'All\m~gnc religi eu ~c, ~aris, 18~1:-L ,
..
J A sua pnnc1pal ob:a foi _1he Age oj Aeaso11 qu e te\ i.:
m ui tas edicócs; espalha h o1c qu as1 os mc~mos erro ~ R. l11ge1·.rnl/
nn opu se1llo Thc Mistakl's n.f Alo.1es, 01jns sophismas, apesar de.
n ada terem de scicntific o, enganam f;1.:1lni_e_ntc _os co .: ;i~t os ; para
ri:futal-os lc L.1111bc1·t, l\o tcs nn lngcrsoll, 1 a...:tic·sof lnhd t.: k
1
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ria ú rasiio 1• E na verdade, apesar dr~ não serem muitos os que forneceram o seu nome á seita dos L'nitarios,
são muitos os que abraçaram as sua~ opiniões; e além
d 'isso, multiplicando-se cada vez mais as disputas dos
protestantes, não poucos ,·ão dar ao racionali5mo ou
tambem cáem no inditferentismo, de maneira que mais
de metade dos adt1ltos que ha nos Estados Unidos, não
pertencem positivamente a nenhuma _ co_m~unhão christã, e tendem pouco a pouco para a inllJelidade.
3G . Propagara~ , porém, o racion.alism~ em varias
regióe~ , e ainda ho1e o propagam varias seitas de Marôes, as quaes tendo nascido nos fins do scculo XVII
se diffundem, principalmente nos nossos dias, por toda a
superficie do globo. Professam geralmente que ha um
Deus que chamam Gra11de Ard1iteclo, apesar de trava rem entre si disputas ücerca da sua natureza, e n'algumas rt'giócs, como n~ França, accei_tam por ~cctarios~os
que professam o athe1smo ou panthe1smo. Muitos maçoes
reconhecem alguma rcligi:fo natural, e até alguns vene ram a religião christã; por~m mais commummente regeitam o sobrenatural, negam a existencia do peccado original e da redempção e ao passo que exaltam as virtude_s de Christo, julgam os dogmas da religião christã e
os seus ritos como vestígios de superstição. Por esta rasão, no que toca ü praxe, advogam com todas as suas
forcas a forma do matrimonio civil, a faculdade do divorcio e a educação leiga das creanças, para assim mais
etficazmente desenvolverem o naturalismo 1 •
1 C f. H11rst , oh . cit. e . ·. d ; H ·. H. Lyo11, A stmly of thc
sccts, p . 11;:; sq . -Muiws dcfcmlc ra m cgm1lmcntc o Racionalism!>
sob o nome Jc scicncia, como p<)de ver-se da ohra hn pouco puhh ~· ada por H 'fiih', A Histor y of the \Varfare o! Science with Thcolug\', Ncw-York, 18117 .
·
l Cfr . C/emens XII, Constit. bi Eminenti,•:.!.J.
1738:
Iknedict. XIV, Const. Providas, 18 maii 1751 ; Leo Xll. Encyd.
Jl11mm11m1 Ge11us; Findei, History of Frcemasonry, 18ti<J; Garg_ano,
Irish and English Freemansons, Dublin, 1878; Adams Qumcy,
l .eucrs · on Frecmansonry; Macke_y , i::ncy~lor: of Fr~emason~y,
1_879 ; Robert Me Cox, 33•', G~neral Historia, Cyclopedia .anti d1ct1on . of Frecmasonrv, New-) ork, 1870; Dechamps, Soc1étés secretes, Paris, 18&>; Mgr. Fava, Lc Secret de la Fra!1c· Maconncrie ; Cfri/tâ Cattolica 18ti7-1H70, nov . et dec . 1874, 1an . 188o, octob . 1882 etc .; Statuti Gcnerali ed :iltri documenti dei Framassoni, :l " eLI . ; Roma, 1874; Rituali ~b s> onici . Homa, 187'1 .
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D' esta breve exposição se collige que a rcvclaçiío fôra
sem cessar combatida desde o principio e por longos
scculos, comtudo, na nossa epoca, com mais frcqucncia
o tem sido por muitos mais. Mas assim como nos seculos passados a religião christã venceu innumeraveis inimigos, assim egualmentc nos nossos dias, com auxilio
de Deus, vencerá finalmente os seus novos impugnadores.

37. 2." Varias fórrnas do racio11a/ís1110 moderno. Pódc distingir-sc hoje um triplice Racionalismo:
(A) Racionalismo theologico ou Semi-Racionalismo, que ao passo que conserva os nomes de christianismo, de revelação e inspiração, nega tudo isto:
este é defendido pelos Unitarios, hcrJciros dos antigos Socinianos, e por muitos Protestantes drnmados_ lfbera~s, entre os quaes pódc contar-se H'egschez l 1849), o qual na ohra Inslit . theolog. dogmaticae expôz claramente o seguinte systcma :
(8) segundo o seu mesmo modo de pensar, tambe?1 a rasão basta a si mesma quando se trw:ta de
coisas que respeitam á religião, e por isso a revelação sobrenatural não é de maneira nenhuma necessaria: 11 a propria natureza da mente humana e a
ideia que se deve formar da divindade summa, excluem a necessidade da rcvcla..,:ão sohrcnatural "; t
(D) póde comtudo admittir-sc alguma 1·c1•c:iaçãu, 1
e, na verdade, dupla, uma que e commum a todos,
e con.siste na propria luz da rasão, a outra, que é
propna d, homens dotados de engenho agudo, e
ffi 1 • Ipsa humanae mentis natura, et sun~mi nunimis idca re.:h:
e ormanda omncm cxdudunt supernaturahs revelationis nc.:cssitatem.» Op. c1t. Proleuom. e . 1 .
2
E' as ~ 1m
. que pensa.m
~
os .Unitarios d'hojc e alguns Protc sta~te~ que , !oram dar ao !1he rahsmo extremo. Cfr. Lyou, A Stu ~~ .ot the. ~ects, 18~ri, p . ,1:;-1 ; .!_. M.1rti11em1, The Se:11 of Autori) Xl~lJR e hg~on, LonJon, 1 8~11, p . 300 s ~. ; L1chtt•11bl'l"gcr, f.:n,·1clop.,
t · · , P · 100 sg.

~onsistc cm que estes pelo seu proprio trabalho e
com 0 auxilio natural de Deus, conhecem melhor
os verdadeiros princípios da religião, e pódem ensinai-a aos outros com ~rande resultado;
!,C) por isso os mysterios que excedem a rasã~1
como a TrindaJe, a Encarnação etc ., devem rcgc1tar-se ou explicar-se segundo os pareceres da rasão;
(d) a religião christã, assim racionalm~nte entendida, é a mais perfeita de todas, e C~nsto, qu~
pódc chamar-se Filho de Deus :m sentido lato, e
não .só exemplar de todas as virtudes, mas tarnbcm Mestre exímio, não obstante algumas vezes ter
condescendido com os erros e prejuízos dos judeus,
e os seus discípulos terem algumas vezes corrompid1 i a sua doutrina.
.
. .
.
,
38. (B) O Racio11alismo bzblico tem os hvros
sagrados na conta d'uma ohra puramente humana,
e por isso repclle a sua inspiração; nega a authenticidade de alguns, dcsprcsando os argumen!os .da
tradição e fia-se nimiamente em argumentos mtrmsccos ; t~ido aquillo que _n 'clles se ~n~ontrar de s~
brcnatural deve ser rege1tado a priori, sendo a pnmeira lei Ja nova Critica o explicar tudo naturalmente; regcitudos por consc,gu~nt.c '?s mil~grc~~· a
historia do J udaismo e do Chnstiamsmo e teuda
d'uma maneira inteiramente arbitraria, de modo
que toda a rcvclm,;ão propriamente dieta se co.nvertc em fumo . Assim v. gr. affirmam que os israelitas primeiramente praticavam a idolatria e depois a monolatria, isto é, o culto de um Deus que
tinham para si como ~ma Di7·indadc qu~ lhe cr~
propria, e que só depois de mwtos seculos e que ac1
ccilaram o monotheismo.
·,
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Do mesmo modo, o christianisnio nâo é religião divinamente revelada, mas um svsthcma humano, cujos principios foram confusarriente ensinados por Christo, e mais larga e distinctamente expostos por S. Paulo, tomaram taes incrementos pelo
andar dos tempos, que formaram um corpo completo de doutrina : para o provar, cxcogitaram varios systhemas que já cxposemos (n. 34).
39. (C) O Racionalismo philosophico ataca com
argumentos methaphisicos a possibilidade dn revelação, a sua necessidade e existenda. 1 A rasão,
dizem, é inteiramente independente, e nem pode
admittir senão aquellas coisas que se lhe manifestam pela evidencia intrínseca: por isso Deus não
pode revelar mysterios, porque não se podem ent7n~cr. Por isso a rasão basta a si mesma, nem precisa de revelação para conhecer as coisas que respeitam á religião, e por isso é inutil a revelação.
Alem d'isso não podem apresentar-se nenhuns argumentos de valor, d'onde conste a cxistcncia da
revelação, não sendo os milagres em que se funda,
possiv~is, nem discerníveis: e, ainda que houvesse
alguma religião revelada, os homens não s~riam de
maneira nenhuma obrigados a abraçai-a, não sendo
ninguem obrigado a aceitar os bcnefü:ios 4uc lhe
teuque, Par.is 1 . 18~12) 1 cujo systhema foi rtsumido por Loisx, f:mei1~~12, Chronique p. <i; Ct: Encn:lop.

gn.eme11.t B1blrq11e} Sept. Oct.
Bntanmc11, voce srae/ .
Es~a forrn~

·

do R~cionalisrno é descripta pelo Hacionalista
Lecky (H1story ot the r1se and spirit of Rationalism New Yorl;
189;>,. p. 18!-184).-Um tal Racionalism0 chama-se algumas ,· czc~
t~ers'!'o e d1ffere. d'algum modo do ~eismo ~<? seculo X"'._.11, já P<?rque
n~o 1..ombate ac1rradamente a Escriptura, ia porque nao considera
friamente a Deus como Creador, mas como Pae que devemos amar
com amor teri:i~, _e !em a Christo n5o como um impostor mas como
e_xemplar P,crte1t1ss1md de. todas as _virtudes. Cf. Bruce, Apologct1cs, ..New \ ork, 1892, .e. v-VI, P· 11 J SI$.; F . .V.'. Newman , Ph:iscs
of ~a_ith ; Parker, A. D1scourse on Relig1on: lvfai·tineau A studv of
reh~1on .
'
·
1

..·. · ~
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são offcrecidos. Para refutarmos estes erros, demonstraremos no capitulo presente a possibilidade,
a necessidade e a discernibilidade da revelação e
no seguinte a sua cxistencia.
~

li. Da poHibllldade da revelaoao

1

Alguns racionalistas não só combateram o facto da revelação, mas tambcm a sua possibilidade
quer in se, porque, dizem, a manifestação de uma
verdade sobrenatural é indecurosa da magestade e
da sabedoria de Deus, e de mais d'isso offende a
dignidade e a actividadc do homem; quer da parte
do ohjeclo, ou dos mysterios que são revelados, por
que estes, sendo incomprehcnsivei~, não fornecem
ao entendimento nenhuma luz, mas exigem o assentimento cego e a abdicação da razão. Temos
por isso a estahclcccr contra elles uma dupla proposi\áo.
40. These 1 .ª: ..J'l lt•v1/aç80 sobr•nolur11/ 1m
girai ou "ln s.,, 1180 lnvolv1 mmhuma r•pugnanc/a.

Philo.wpliicamen/e é certo; theologicamenle é de
de fé. .,
Porquanto, se a revelação repugnasse, havia de
vir uma tal rcpugnancia ou da parte de Deus, ou
1 Cf. S . Thom . C . Clcntil. 1. 1, e. :1.1;; V.1ls1•cchi, De Fundamcntis Hcligionis, 1. li, ..:. ti: Pt•rrum', n . .'> sg . : Ju11gma1111, n. ti8
sg. ; lambrecht, p. 1, e. 2; Hetti11gt•1-, Apologie .du Christianisme,
vol. li, e. 10, He/ti11ger-Bo11rdt•11, Hcvealed Relif$ion, eh. 1. ti. 27
si-1 . ; Marre/la, n. ~>' sg.; Ottiger, p. 57 : Go11dal, Surnaturel, f>aris
1~14, p. 3o5 sg.
?
uSc algucm <lisscr que não pode ou que não convem ciue o
homem seja instruído pela divina rc\"elaçlío a respeito de Deus edo culto que se lhe deve tributar: seja anathema• . (Vatica11um, ses.
Ili, can. 2 . de Rei•e/at. j f\j'este tracta<lo citamos os canones do<.:.
do Vaticano não como argumentos para refutar os Racionalistas,.
mas como documentos <londe pode colligir·se o que é a doutrina
catholic:.a.
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da parte do homem, ou da parte do modo com qtte
se faz; mas nada d'isto se pode dizer.
1 .ºNão da parte de Deus: Porquantü Elle tem
potencia quer phisica quer moral de revelar:
(A) physica: porque para isto requer-se e basta
que conhe~a algumas verdades desconhecidas dos
homens e tenha meios de nol-as manifestar. Mas
consta uma e outra coisa; porque se entre os homens h~ muitos que conhecem muitas coisas, l]UC os
outros ignoram e podem manifestai-as, por ventura
Deus, cuja scicncia assim como potencia é infinita
não terá conhecimcntQde muitas coisas yue absolu~
tam~1He se nos "escondem, e estas não poderá commun_ical-as ex/ername11/e, por meio de representação
scns1 velou de voz, ou i11tername11te,infundindu ideias
na mente:' quem cre<Ht o entendimento e deu voz
ao homem não pode carecer de poder para illuminar a mente do homem
.
(8) Compete-lhe eg~al~cnte o poder moral de
. r7v.elar, se este não repugnar a nenhum attributo
d1_vmo; mas a revelação não repugna a nenhum attnbuto de Deus: não repugna á sua suprema magesl~de,, ~orno affirmam alguns Hacionalistas ; pois
se nao ~ 1~dccoroso a Deus crear o homem, porque sen~ ~n~ecoroso ter cuidado d'elle, e prover á
sua pcrte1çao moral e eterna salvação :1 Nüo nos
pertence a nós o definir o que é dinno de Deus ou
não : elle que olhe pela sua magest;dc; é na vl'rdade excessiva a sollicitude que liga as mãos Je Deus
para não perecer a sua dignidade!
~ão repugna ü ~ma s~bedoria; dizem na verdade os adversarios, que Deus se contradiz a si
mesmo, revelando verdades para o conhecimento
das quacs nos foi dada a razão, emquanto dcstroe
a ordem já estabelecida, e conhece a sua obra oi-

miamente imperfeita. Mas não tem razão no que
dizem; porque a revelação, que é como que uma
nova luz acrescentada á razão, não impede o seu
exercicio; pelo contrario, aperfeiçoa-a, manifestando novas verdades, ou propondo com maior clareza outras que só obscuramente eram conhecidas;
por isso não se dcstroc, mas antes se firma, a ordem
estabelecida. !\cm d'aqui se pode colligir que a
obra de Deus é nimiamente imperfeita, mas sómente que é pe1jectivel: e isto de boa vontade o
co1Kedcmos, podendo as obras de Deus ad extra,
por serem finitas, receber sempre novas perfeições.
Por outro lado Deus pode ter rasão sufficientc de
re,·clar, com maior perfeição, os seus attrihutos e
elevar o honwm á mais intima communicação com
a divindade. Lo~o a rcvcla1,:ão não repugna a nenhum attributo divino.
41. 2." ~ão rcpugnn da parte do homem. Por\.rue para isto basta que o homem possa ouvir a
Deus que lhe falla interior ou exteriormente e ao
mesmo tempo entender que é por Elle ,instruido ;
mas uma e outra coisa é possivcl; porquanto, se
. podemos ser instruídos pelos homens, á fortiori por
Deus, que pode manifestar a verdade mais perfeitamente, e mostrar por signacs induhitaveis que nos
follüra. !\cm se diga que obsta a esta revelação a
dignidade do homem e a independcncia da razão.
Porquanto não está abaixo da dignidade do homem o ouvir o mestre, principalmente quando se
distingue pela sciencia e simultaneamente pela auctoridadc ; e na verdade, lJUC mestre · poderemos
nús encontrar melhor do que Deus :• Gosa d~uma
sciencia infinita e d'uma auctoridade infalliyel, e
tem á sua disposi~ão meios etticacissimos para ensinar a doutrina; nada por tanto mais digno nem
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mais seguro do que prestar-lhe assentimento. Por
outro lado, a razão humana é, na verdade, independente no sentido de que nada é obrigado a
abraçar como verdade sem primeiro averiguar que
aquillo deve ser por clla abraçado; mas a razão
dieta ao mesmo tempo que pode e deve aceitar-se
tudo aquillo que lhe é proposto por uma testemunha sufficiente instruída na sciencia Yeraz, principalmente quando uma tal testemunha é omnisciente é infinitamente veraz; e por isso se não destroe
mais a authonomia razão, assentindo <is verdades
com certeza reveladas, do que ás verdades que são
intrinsecam;)nte evidentes. Logo a revcla\áo não
repugna da parte do homem.
42. 3.º ~em repugna da parte do modo. De dois
modos pode fazer-se, na verdade, immediala ou mediatamente. O que fica dito prova pelo menos que
a revelação ao menos a immediata feita a cada um,
é possível, como de bôa vontade o confessam muitos raciohalistas; mas affirmam simultaneamente
que a revelação media/a, feita por meio de legados,
repugna, por ser incerta e contraria á egualdade
dos homens. t Mas é claro que Deus pode revelar
mediatamente, uma vez que haja meios de se precaver o erro e o impostor distinguir-se do verdadeiro legado de Deus.
"
Na verdade assim é, como demonstraremos
quando tractarmos das notas da divina revelação ;
porquanto o testemunho humano adornado das devi~as condições, apresenta certeza moral, que é a
umca que ha a exigir em questões de ordem moral, e por outro lado os milagres com que os Jivil
Assim Rousseau, Emile, liv. IV, Profession de foi du Vicaire Savoyard ; T. Pai11e, The Age of Reason, 1 p., p. 7 cJ 188o ;
lvturtineau, Seat of Authority in Religion, pp. 307, 3o.'l eJ . 1~'. 11.

· r.'.,

109

nos legados Lümprovaram a divindade da sua missão, LOllocaram a questão fóra de toda a duvida
racional. ~cm Deus é obrigado a revelar immediatamentc a cada pessoa cm particular: porquanto
Deus é livre na distribuição dos seus dons, principalmente sobrcnaturacs, e nem é mais obrigado a
revelar cgualmente a todos, do que a dar a todos
o mesmo grau de intelligencia. 1 Debalde instam os
adversarios que são injustamente punidos aquelles
que sem culpa propria ignoraram a revelação ; pois
isto tambem n<>s o admittimos, porquanto, como
dissemos n'outro lngar (De Deo Uno, 11.ª 154; De
Deo Pe1·emm., 11.º :! ')cada um e julgado por Deus
segundo o seu proprio conhecimento e consciencia, e ningucm, ainda mesmo entre os pagãos, será
condemnado aos suppliLios positivos, se não tiver
receado scicns et 1•0/c11s contra leis positivas de que
tinha conhecimento.
'!\ão repugna, por tanto, a revelação da parte
do modo; por outro ludo não repugna da parte de
Deus, que pode desempenhar o officio de mestre ;
nem da parte do homem, que não pode recusar-se
a 5er discípulo de um mestre tão sabio; logo de
maneira nenhuma repugna cm geral. !
+3. Tlicsc l'. a e· posslvel a revelaçt1o dos nt!JSferios ou d' a(fuel/as verõa~H ((Utl exc1dem a capacl·
dade õa ,,,enfe Jtu,,,ana.
Philosophicamente e certo, theologi.camente, e de
fC . 3
t
Para refutação mais larga d'estn objec~iío veja-se Censure
de /'Emile, apud Afignc Thcol. Curs. li, p. 113b sg,
2
Por isso J. Romm1es, um dos principaes .. Agnosticos, con·
vc~tido u melhores pensamentos, no fim da sua vida, escreveu, que,
dada a cxistencL1 de Deus, alguma revdaciío é maximamente provavel. (Thouµhts on ~cligion, Chicago, 1~95, .P'. 165 ). ~
:1
nS.c al~ucm drsser que na rc,·claçao drvtna se nao contem
nenhuns mv~tcrio~ verdadeiros e propriamente ditos, mas· que todos os d01;Ína~ lk fé rodem ser .;onvçnicntc;mcnte cn~cndidos <: q~-
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. _Decla~a-se a these .. (A) Mysterio significa uma
corsa o~s.cura,_ escondida ou desconhecida . Entre
os Pagaos designava os ritos que se faziam s6mente em pr~se1!~ª dos iniciados; entre os auctorcs sagrados, stgnrtica ou segredos cm geral, ou segredos
de J?e~1s, ou verdades occultas cujo conhecimento
e ex1g1do para a salvação, principalmente os caminhos secret,os .de Deus sohrc a salvaçüo dos ho1
mens i:or Chnsto. Quanto á coisa, mvsterio em
geral, e ~una ver1ade cujo conhecimento i10s escapa.
(8) Com ctfc1to, por tres modos a verdade se
nos pode occultar:
·
(8) alguma_s sã? vcr~ades conhecidas pela lei natur~ I q_uanto ª. ex1stenc1a, mas de modo nenhum ou
~mto 1mperfc1tarr,ientc conhecidas quanto ü ('Ssenc1a; v. g,r .. conhecemos naturalmente a existencia
da electnc1dade ; porém a sua esscncia só ohscuramente a pen..: eb:mos; são mystcrjos scie11t{ficos.
(D) Outras sao verdades cuja cxistcncia rnín podemos conhe~er naturalmente, mas cuja natureza,
logo ~ue nos foram reveladas, podemos entendei-as·
taes sao.v._g~ . .~s instituições positivas feitas po;
J?eus, a mtalhb~hdade da Egreja, a suprema aucton?ade ~o Ponuficc Romano : são mvstcrios theolo!flCOS,_ mas assim impropriamente clzdmados, ou, como dizem, de segunda ordem.
·
_ (C) Ha .finalmente outras verdades que não só
na.o po~em ser naturalmente conhecidas quanto á
ex1stenc!a, mas tar:nb~m uma vez reveladas, não pode11_1 ser Co?Jprc~cnd1das pcl? entendime11to, quanto a esscnc1a ; sao os mysterzos propriamente ditos
v. gr., o mysterio da SS. Trindade, que nem a ra~

são pode descobrir, nem lambem intrinsecamente
entender, depois qnc foi revelado.
D'aqui se vê que mystcrio propriamente dito é
uma verdade que de tal modo excede o entcndime11lo humano, que nem a rasão pode por si encontrai-o
nem depois de recebido demonstrai-o intri11secame11te.
Ha por tanto questüo, se Deus pode rnanifestarnos verdades que ultrapassam a capacidade do homem, ou declarar que ha conveniern.:ia entre duas
ideias, jü conhecidas, e se o homem pode racionalmente admittir, pelo testemunho de Deus, que existe uma tal convenicncia, apezar de a não vêr.
44. Prova-se a thcse.
(A) A revelação dos mystcrios não repugna da
parte de Deus, com tanto yue sejam mystcrios por
cllc conhecidos e possa manifestai-os. Mas urna e
outra coisa é clara.
(1) Porquanto, a mesma rnsão suggcrc yuc de,~ cm .-.;cr tacs as verdades, que nem possamos encontrai-as por nossas proprias fon;as nem entendei-as
intrinsecamente; e na verdade, sabe-se por experiencia quotidiana que na ordem da natureza ha muitas coisas cuja cxistcncia conhecemos, sem entendermos perfeitamente a sua natureza; pois quem e
que investigou completamente a natureza da vida,
quer vegetativa, quer animal, as leis da attracçáo
dos corpos, a cssencia da clcctricidadc, a causa dos
phcnomcnos que se chamam hypnoticos :1 As scicncias naturacs fizeram na verdade muitos progressos no conhecimento dos phenomenos e das leis da
natureza, porém a respeito das ultimas causas das
coisas, ou prudentemente se calam, ou dogmatisam
insipienternente. 1

pel?s princípios naturae~ seja anathema». (V,1 tic . scss
Imlionstrados
, can. 1 de F1de et Rat1one ).
·
1
Tob
..
XII,
;;
Eccli.
X
.~Xll,
27 :. Luc. VIII, 1 0 ,· I , ·
.
I T 1m · III , 9, E-P hes. J, 9 ; Loloss.
·
..._.or. t\··, 1 ;
II, 26, "!.i etc:

' htn mc~mo strenu;im.:ntc .J. Drnj. Tri>resses et sourire~,
Ili. l.ê outros testemunhos em F. D11plr.u1'. Lcs Apolog1stes latques, p. 175-:wo.
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1

'\"as coisas philosophicas, quem é que entendeu perfeitamente o mysterio da creação, a concordancia da liberdade com a presciencia divina, a
união da alma com o corpo, e outras coisas semelhantes r•
E na verdade, ·se ha mvsterios cm todas as
sciencias, não deverão elles ~dmittir-se á forliori,
nas coisas religiosas ? Não se deverá confessar
egualmente que ha muitas coisas que Deus entende e que para nós são incomprehensiveis ? Ha muitas coisas que são conhecidas dos sabios e que cllcs entendem, e que todavia os indoutos nem podem descobrir, nem entender depois de lhe serem
propostas. E não devemos nós concluir d'aqui com
fundamento, que ha algumas verdades que são desconhecidas dos doutissimos e para cites incomprehensivcis, sendo o seu intellecto necessariamente finito ? Por outro lado, o intellecto divino é infinito,
e devem para ellc ser daras e manifestas muitas
coisas que são muito obscuras para os doutissimos;
pois para isto basta que a ditferença que ha entre
o douto e o indouto, exista entre Deus e os homens
doutíssimos; o que por certo ninguem ousan\ negar.
(t) Mas por outro lado, assim como o douto pode manifestar ao indouto a verdade que cstü fora
do seu alcance, assim á fortiori, Deus pode fazer
que os mysterios sejam conhecidos do homem : não
l
J. Simon, racionalista, confessa que a natureza de Deus é
i';1c.°.m.preher:isivel (Reli$io~ Natu_relle, 1 p., e. 2, de l'incompréhens1b1l!te de D1eu); na primeira edição da !Ua obra {p. 233-234) tinha
escripto que os mysterios christáos não só são tncomprehensiveis,
mas tambem ,sem ser apresentada alguma prova, sao inintelligiveis
e até mesmo implicam rnntradicção. Porém nas edições seguintes,
talvez reconhecendo a falsidade e injustiça de tudo isto, modificou
a dl!rE'.za das suas palavras, e até confessou sincerameute, que
a~m1tud_a a re\•elação, devem por isso mc~mo ser admittidos. ( p. ~08
eu. 1AA3/.

fará na verdade com que clle perceba claramente .
a i..:onvcniencia entre duas ideias, mas nada obsta
a que lhe ensine que existe uma tal tonvenicncia.
E assim o homem i..:onhcccrá que a coisa e, apesar
de não saber i..:omo seja. E assim Deus poderá revelar que ha convenienda entre a unidade da nature{a em Deus e a trindade das pessoas, sem que ,
ent~nda_mos de que modo é que se dá uma tal convc111cnc1a.
45. (8) Nem repugna da parte do homem. "\"a
verdade, o homem pode aprender que existe convcniencia entre duas ideias que jé.l lhe são conhecidas e admittil-a, apesar de a não vêr, assim como
todos os dias aprendemos e admittimos, pelo testemunho e auctoridade de pessoas mais doutas, muitas coisas que não vêmos nem intrinsecamente entendemos. Sem n'isto se encontra coisa alguma que
deroguc a dignidade da rasão humana ; é consentanco á rasão o i..:onheccr que Deus é mais douto
do que nós e acceitar o seu testemunho, porquanto «se nós aci..:eitamos o testemunho do homem,
maior é o testcmur1ho de Deus" ; 1 e ate seria coisa irrai..:ional o regeitar a sua aui..:toridade, por não
podermos i..:omprchendcr perfeitamente as verdades
que elle revelou ; porquanto diz S. 1710tna\ ! com toJa a rasáo: «Assim como daria provas da maxima
dcmencia o idiota, que affirmasse que são falsas as
coisas que são propostas pelos philosophos, porque
ellc não pode comprehendel-as ; assim e muito mais
t
Si tcstimonium hominum accipimus, tcstimonium Dei maju:i est . .Toa. V, q.
2
Sicut igltur maximac amcntiae csset iJiota, qui ca quae a
philosopho proponuntur falsa esse assercret, proptcr hoc quod ea
capcre non potest : ita et multo amplius nimiae stulticiac csset homo, si ca quae divinitus angelorum ministcrio revelantur, falsa esse
susricaretur, ex hoc quod rationc invcsti~Mi non possunt. S. Thmn.
C. Gentil, 1. 1, e. 3.
Thcolo~ia Oogmatirn-Vol. 1.''
:.;
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seria estouvadamente louco o homem se suspeitasse que são fal~as aquellas coisas que são divinamente reveladas pelo ministcrio dos anjos, por não poderem ser investigadas pela rasão». :\a verdade,
dada a revelação, o homem deve esperar que lhe
seja manifestada alguma coisa que lhe é desconhecida, e que vae além do alcance da sua rasão ; porquanto Deus, revelando alguma verdade não costuma manifestar a sua conncxão logica com outras
verdades, ou a sua intima racionabilidade, d'ondc
resulta o vermol-a cheia de mystcrios. '
46. Resolvem-se as dijfirnldades.
(a) Deus não pode exigir que o homem abdittue a
sua razão; e aquelle que cre em mysterios incomprehensÍ\'e is e indernonstra\'eis, abdica por este facto a razão;
logo.
_ Resp. 11~go a me11. Os_ mysterios e_stfü~ c1cim.•1. da razao mas uao contra a razao; a convemencia pos1ttva que
existe entre os termos da proposição, não se percebe,
mas tambem se não ve a repugna!lcia entre clles, e por
outro lado conhecemos, pela auctoridade de Deus, que
existe uma tal conveniencia . Por conseguinte, o dar assentimento aos mysterios, não é abdicação da razão,
1 . Est;o doutrina declara-a cxccllcntcmcntc n·c~t ;l~ pald vras J .
11. l\'ewmmi. Essays uiti..:al, London, l~'fl, \'Ol. 1, p. p : Nenht1·
ma revelação pode ser perfeita e svsthcmati.:a, por .:ausa da en~er 
midade humana, e por isso é cheia de mvsterios. Não tendo hav1Jo
rcvclacão nenhuma, nada se .:onhe.:e inteiramente, e por isso nada
pode despertar a nossa admiracão ; todavia se 11l~uma coisa foi revelado, e sómente alguma coisá (porque nem todas as coisas po ·
dem ser reveladas), d'aqui nascem as difticuldades e hesitações. A
revelação é doutrina relisiosa, olhada por aquella parte que é luminosll ; porém o mysteno é esta mesma doutrina considerada do
lado que é obscura. ·E assim as verdades religiosas nem siio luz,
nem trevas, mas constam de uma e outra .:ois<1, c"omo visiío s11h ohscur,1 da religião, .:om os seus extremos confins, metade . dos
quaes sahem_. das treva~, rompidas as linhas, sera_rados ~os .outeiros.
Se a revelaçao se considerar sob este ponto de vista, nao ~ ~m sy-sthcma revelado, mas uma certa serie de ·verdades que drstmcta e
incompletamente pertencem ao vasto svsth~ma que ainda não foi
revelaâo; uma certa serie de dogmas e' preceitos que se ligam por
um certo vinculo secreto, isto é, por anneis desconhecido5 que se
referem âs partes do s-ysthema geral, que ainda são desrnnhci:idas.•
0

II 5

mas .a ntes seguir os seus -dictames; porquanto a razão
me diz que Deus, que nem pode ser enganado nem engan;~r, ~e~·elara v. gr. que ha tres pessoas n'uma css:_ncia _d1v1~a; apesar de não compreliendel-o, comtudo
nao veio n 1,sto nenbu~a repugnancia, não se aftirmando
que Deus e uno e tr1110 sob o mesmo conceito· Jogo é
con~ent~nci;> á razão que aceite esta \'erdade; nã~ é, com
effe1to, mtr.m secamente demonstravel, porem demons·
tra-s~ extr111se~.t111e11te pela auctoridade do mesmo Deus.
Se somente qu1zermos admittir o que achamos por nós
mesmos ou de~onstra~o~ .Pºr arg~mentos intrmsecos,
bei:i1 pm~cas. corsas admutrriamos amda mesmo nas rnaterias scientrficas.
4~: (b1, Deus n.ão faz coisas inuteis; mas é inutil arevelaçao d uma coisa que não podemos entender· logo.
Resp. NeFf'! a me11. ; porquanto a verdade ;e\•clada
apesar de ser mcomprchensivcl quanto ü <'sse11cia mani:
~est~-se quanto ü e.'\.·iste11ci,1. E com effeito não~ coisa
rnutrl o conhecer a existencia da coisa, apesar de nos
ftc~r occulta a su~ natureza ; e assim v. _gr., apesar de
nos ~er desconhecida a natureza da electrrcidade 0 con~ecu~ento da s~a ~xi~~cncia foi de muito provei;o. Por
isso diz com razao .s. lhoma; : 1 ~De tudo isto se maniÍC5ta q~e. º. cnnhecrmento, apesar de imperfeito, de coi s~s nob1f1ss1mas, contribuc muito para a maxima perfeiçao da alma. E por isso, não obstante a raz 1ío não poder c?mprehcnd.cr plenamente :as coisas que estão aci ·
ma d ella, adqmre comtud<~ muita p~rfeição, se ao menos de qualquer modo as tiver de fc o.
Por. outro lado, a revelação dos mysterios é util para ma.mfestar a mag.est~de de Deus e a sua suprema sabedo~1: e bondade, assim como para manifestar a imperfciçao do ~o~em : d'aqui nasce o conhecimento do
supremo dom1mo de Deus, e a adoração humilde.

.. 48 ._ Cor?llarium: Deus póde rel'e/arpreceitos pos1t1vos, isto e, quclles que não fluem necessariamenEx quihu~. omnilms apparet quod de rehus nobi'issimis
quantumcumque
1mpcrfectionem
animac confrrt · Et 1·d co quamv1s
'
·
•
•
.
ea, qu,1e surra rat1oncm sunt, rallo humana rlcne capcre non o ~li, tam.en multu:i1 s1hi perfection!s ~cqu_irit. si saltem c:a qualfte~
-.umquc tenc<.1t hdc . . S. Thom . C. ( 1cnul. 1. 1, t:. 5:
1
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te da propria natureza das coisas, mas dependem
da vontade livre e positiva de Deus.
E' certo.
Por quanto aquclle que é o supremo crcaJor e
senhor de todas as coisas distingue-se, com effcito,
por uma auctoridade maior do que os regedores
da sociedade civil; mas os principcs humanos teem
direito de fazer leis positivas e de ordenar muitas
coisas que não fluem necessariamente da natureza
das coi.;;as com o fim de promoverem o hem commum da sociedade ; logo a forti01·i Deus pôde fazer leis positivas, quer para manifestar mais ao vivo
o seu supremo dominio, quer para determinar mais
distinctamente a maneira de ser observada a lei natural, maximamente n'aquellas coisas que respeitam
ao culto divino. Isto mais se evidenciará pelo que diremos quando tractarmos da necessidade da Revelação. Nem se diga que com estes preceitos se
opprime a liberdade humana; porque a lei não off ende a liberdade, mas dirige-a; por outro lado Deus,
dando o preceito, accrescenta forças á vontade com
auxilio opportuno, e assim dá occasião a adquirir
maiores meritôs.
E até mesmo, posta a revelação, os preceitos
positivos se tornam mais uteis e moralmente necessarios, sendo morta a fé que não é acompanha- .
da pelas obras, e as boas obras diftkilmentc se façam se não são positivamente determinadas pelo legitimo superior•.
§

III· Necessidade moral dà Revelação'

Demonstrada a possibilidade da rcveJaçáo, va~
1 Isto _declara-o excellentemente J/. Blo111iel, L'Action,
Paris, 1893, p. 4~4, sg.
2 S. Tlto111<tf, C. Gent. 1- 1 ..:. 4; S. TheoJ. I, q. 1 a. 1;
1
1

mos inv_cs_tigar a sua necessidade: pois provada est~, surglfa logo presumpção da sua existencia, ass1qi com,,? da necessidade de procurai-a cuidadosamente.
49 · Estado da questão. A necessidade da revelação. póde considerar-se quanto aos mysterios e
preceito~ sobre naturaes ou quanto ás verdades e
preceitos da religião natural.
(A) l\a verJ_adc, se se tracta dos primeiros, arevclaçao deve dizer-se hypotheticamente nccessaria,
segundo todos affirmam, não se'> moralmente ffi'as
tamhem simplesmente, por isso que pela luz nat~.,
ral_ não podemos alcançar as coisas que são verdadeiramente sobrcnaturacs. ~·este sentido declarou
o Vati~ano (scss. Ili, cap. :i) que a revelação era ne~c~s<.~na, "por que Deus ordenou por sua bondade
mfmlta o homem para um fim sobrenatural, a sapara participar dos bens divinos que excedem ·
mtelfamcnte a intclligcncia da mente humana" •.
Porquanto, posta a elevação do homem ao es'tado _sobrenatural, só a revelação pódc manifestar
este fim ou os meios de o attingir.
(8) Indo porém mais além, vamos investigar
se a revelação é_ lambem ncccssaria para as verdades que ~onst1tuem a religião natural e por si
mesmas não são inacessiveis á rasão humana. Poré~ _n'_~ste ponto deve evitar-se um duplo escolho,

?cr

~: ~- ~- _2, a-,4; Ho~ke, apud J~ig11e. Theol. Cur. vol. H, p. 463
· g ·, l- ,,,/~e~ch1, D~ ~ undam . rchg1001s, I. JI'. e . 1 sg . ; Dechamps;
La Quest1on Rehg1euse, vol. I, e. 3; Brugere, n . 21 sg.; Ju11gt11ar111, n . !IO sg.; Jl,!nella, n . 1q sg . ; !Ambrecht, p . 246 sg.,
Ot~wer; P· 97; Hettmger_, Apolog. du christian. ;.-oi. II, i;. 1-12;
Htt.tmlier-Bowden, ob. !ôlt., eh. li., p. 44 sg.; We1ss, Apolog. du
~h~1st · Yol. I, 8• Conf p. 337 sg.; Gondal, Surnaturel, 1. Ili, e.
-.:>p. 35 lsg.
1
_
•Quia Deus ex infinitâ bonitatc sua ordinavit hominem ad
hnem supernat.urnlem 1 ad I?articipanda scilicet bona divina, quae
humBnae menus mtelhgentmm omnino superantu .
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por quanto os Tradicionalistas e Fideist~s affirm_~
ram que a rasão humana laborava na~ 1mpotcnu.a
phisica de conhecer t~e~ ~'er~~des, a nao ser auxiliada pela tradição prim1t1va feita po1~ Deus ou pela
revelação: assim P. Huet, Bispo Abrmcense ( 1721 (•
de Bona/d ( 1 840), Bautain ( 1 86j )_, Ubaghs ( 1875 ),
e poucos outros cujos erros se refutam nas Pre/eccóes Philosophicas.
.
.
'
Pelo contrario, porém, os Raoonahstas, seguem
que é tão grande a força da rasão humana que, sem
a re·vclação, cita póde conhec~r. ~om cer.tcza tod~s
as coisas que pertencem á rehgiao. Porem a nos~a
these, que permanece media entr~ .estes erros, estabelece que a revelação não é phzszcamen~e mas mo1·almenle neccssaria ou maximamente util para conhecer a summa das verdades que constituem a
religião natural : «a esta divina revelé.~Çáo se deve
na verdade attribuir que aquellas coisas que nas
coisas· divinas não são por si inacessíveis á rasão,
tambem na condição presente do genero humano
possam ser expeditamente conheddas p~>r todos,
t'.om uma certeza firme, sem nenhuma mistura de
crro11 •.
5.º 171ese: .)fo presente estado o genero humaqo

11lio pôde moralmeqfe, sem alguma reve/açlio, con'1ecer expeditamente, com certeza firme, e sem
mistura de erro, a summa õas verda~ts qua pertencem á religião qalural que se õese1a para '! rec·
ta insfltuição da vida,· e por isso a revelaç.ã~ e moralmente qec1ssaria para conservar a reltguio natura/.
E' certo.
1 Huic divinae rel'elationi tribuendum ~uidcm est ut ea,
quae in rebus divinis hu~anae rati.oni per .se 1mpervia. nem s~nt~
in praesenti quoque genens humnm . conJ1t1onc _ah on~~_ihu' e~pe
dite, firma certitudine et nul10 adn11xto errore cognos1..1 possmt»
Assim o l'aticmio, scss. lll, .:np . 1. ·

1 1 ~'

i . ó Declara-se: (1) Aqui tracta-se do gencro
humano e não de qualquer homem, púis não negamos que um ou outro homem possa attingir um tal
conhecimento; tracta-se tambem do genero humano tal quc1l existe na presente ordem de coísas, com
todos os seus defeitos, e não qual a priori podesse
imaginar-se em est~Jo superior.
(b) A questão versa cgualmente sobre a impotencia moral, não phisica ; a impotencia phisica consiste no defeito phisico de propori,:ão entre a faculdade e o acto, de maneira que o fü.:to seja verdadeiramente impossível: e ussim v. gr. o olho não
púdc ouvir nem o ouvido ver; porém a impotencia
moral suppôe, na verdade, a potencia phiska de pôr
o aLto, mas não impedida por tantos obstaculos,
que, segundo os costumes dos homens, difficillimamcnte passa a acto; assim v. gr. é tão difficil descrever um circulo perfeitamente redondo, sem algum instrumento, que púdc dizer-se moralmente
impossivel.
.
E assim o homem, ahsolutamcntc foliando, poderia conhecer as verdades de que se tracta; mas
acha-se embaraçado por tantas e tamanhas difficuldadcs que, attenta a sua natureza, póde dizer-se
que cllc, de facto, apenas jámais viria a chegar a conhecei-as pelo estudo proprio.
(C) Dize-se sem 1·evelação, isto é, sem alguma
intervenção de Deus; por quanto a revelação sobrenatural não é o unico meio porque o gcnero humano póde ser ajudado, mas requer-se algum auxilio indevido, dado divinamente. Porém estabelecido que Deus escolhera a revelação como meio de
soccorrer os homens, como abaixo demonstraremos, esta deve dizer-se moralmente necessaria, para cultivar a religião ainda mesmo a natural.
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(d) ... conhecer expeditamente, eh.:.; cujas palavras determinam a latitude d'esta necessidade; pois
tracta-se de todo o complexo das verdades religiosas,
que o homem deve conhecer, para passar uma vida
honesta, adorar a Deus e amar o proximo, como o
exige a ordem racional. Tracta-se em segundo Jogar de conhecimento expedito que possa adquirir-se
sem trabalhos neroicos ; certo, não duvidoso ou
conjectura), e sem mistura de erro grave; por quanto, a não se verificarem as ditas condições, o genero humano se achará constituído na impossibilidade moral de obrar rcctamcnte e attingir o seu
fim.

5 1 • Prova-se 1.º· a priori pela condição da na/ureia humana. Porquanto, para que o gcncro humano possa moralmente adquirir as verdades que
são nccessarias para ordenar rectamcntc a vida,
seria necessario que brilhassem com tal evidencia, que seja acommodada ainda mesmo á capacidade de Iodas as pessoas rndes, (pois tombem
estas devem conseguir o seu fim); que possa ser
percebida expeditQmente e sem demora (por yue a
Yida é breve e não deve ser toda clla consumida
na investigação spcculativa da verdade); que fadlmente exclua erros graves (por isso que se n'esta
ma teria ~e admittircm erros graves, o caminho, já
não será seguro para o fim). Mas aquellas verdades estão muito longe de uma tal evidencia; porque, como optimamentc argumenta S. Thornaz 1
(A) Muitos são impedidos do fructo d\ima cui1 S. 17rom. C. Gentil ., 1. 1, e. 4. Cf. 7..igliara, Propaedcut.,
ed. 3•, 18go, p. 168; Monsabri!, lntrod. au Dogmc Cathol. 6• Confcr. vol.
p . 169 sg. Elt.'.pócm quasi o mesmo argumento de Tocqueville, De ln Démocratic cn Am.!rique, tom . Ili, p. 1, e . .'i; e re..:entemente A. Baljo11r, ob. cit. p . :204 sg.
·

1;

dadosa investigação por tres causas,-por falta de
engenho, de tempo, ou de industria:
ti) por falia de engenho, porque muitos, por causa da indisposição da comprehensão ou por causa
da fraqueza do corpo ou do cerebro, em virtude
da qual muitos estão naturalmente indispostos para saber, nem pódem attingir o ·summo grau do conhecimento, que \.."onsiste cm conhecer a Deus ;
(a) por falia de tempo; e na verdade alguns estão cr:nbaraçados pela necessidade dos seus negocios
famzliares, visto ser necessario que haja homens
que se occupem de administrar as coisas tcmporaes; e por isso não podem necessariamente occupar-se do estudo para cnnsq~uirem o conhecimento Je Deus;
tC) por falia de industria; porquanto alguns são
impedidos i1ela preguiça; poryue para chegar ao
conhecimento das coisas que a razão pode investigar a respeito de Deus, é neccssario de antemão
conhecer muitas coisas que pertencem á rnethaphisica; e por este modo só com grande trabalho é
que pode chegar-se á investigação da dita verdade; e poucos estão dispostos a sujeitarem-se à um
tal trabalho.
52. (8) A razão abandonada a si mesma só depois de longo tempo é que pode attingir o conheL·irncnto d'estas vcrd<1Jes, jü por causa Ja profuudeta 1.i'csta vcrJadc, para comprehcndcr a qual, por
via da razão, o intellccto humano sú se acha idoneo depois de um longo exercicio; já tarnbem por
causu de muitas coisas que são exigidas antes, como se disse; já porque no tempo da juventude,
cmquanto a alma ftuctua agitada pelos movimentos de diversas paixões, não está apta para elcvarsc ao conhecimento de verdade tão sublime, mas
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mesmo

quando passam as tempestades das paixões e fica
tranquilla, é que se torna prudente e sabia.
Permaneceria, por tanto, o genero humano, sem
a revelação, sepultado nas maiores trevas da igno'rancia, não podendo o conhecimento de Deus deixar de ser patrimonio de poucos, e estes mesmos
só a elle poderiam chegar depois de longos estudos.
53. (C) Finalmente a razão sú por si difficilmente pode attingir taes verdades sem mistura
de erros grans ou ao menos medo de errar; porquanto nas investigações da razão humana mistura-se, a maior parte das vezes, a falsidade, por causa dafraqrte{a do nosso e11te11dimento cm cmittir os
seus juízos e mistura dos pha11tasmas, isto, é multidão de objectos que frequentes vezes são representados pela ima~inaçáo e embaraçam o exercício da
reflexão. E por isso muitos ficariam cm duvidas
sobre as coisas que são mui verdadeiramente demonstradas, por ignorarem a força da demonstração, e vendo principalmente que varias pessoas,
que se dizem sabias, ensinam coisas diversas. E
tarnhcrn entre muitas coisas verdadeiras, que se
demonstram, mistura-se não poucas vezes alguma
falsidade, que se não demonstra, mas affirma-se com
alguma razão provavel ou sophistica ; 1.1ue no entretanto se julga que é uma demonstração.
E na verdade, muitos, principalmente dos que
não estudaram a dialectica, só com muita difficuldade podem distinguir claramente o argumento
d'um sophisma.
.Por outro lado, abaixo se mostrará (n. 56) que
os ignorantes não podem efficazmente aprender
estas verdades dos sabios. Logo salutarmente providem:iou a clemencia divina em revelar aquillo

~JllC

a razão poJc investigar, ·afim de que

todos pudessem facilmente participar do conheci-

mento divino e sem alguma duvida e erro. 1
54: 2." Prova-se a posteriori, pela historia dos
povos. E na verdade, duas coisas se sabem com certeza:
(IJ não ha povo nenhum, quer barbara quer
muito dvilisado, que, faltando-lhe a luz da revelação, tenha encontrado o complexo das verdades
ncccssarias para ordenar rcctamcnte a vida, e que
não tenha caído cm erros torpíssimos ácerca das
coisas religiosas ;
por outro lado, a razão, ainda mesmo ..cultivada pelos mais cgregios philosophos, não pode,
só por si, remediar estes erros. Mas taes fados accusam que não pode moralmente fazer-se com que
o genero humano possa conhecer estas verdades
sem a revelação, expeditamente, com certeza e sem
mistura de erros; poryuanto se isto fôra moralmente possível, no decurso Jc tantos scculos, deveriam
ter-se encontrado ao menos alguns povos que tivessem conhecimento da summa d'estas verdades;
e nenhuma outra causa suttidentc pode conhei..:ers.c J'cstcs factos senão a impotem.:ia moral; e na
verdade, a faculdade que nunca exerce nenhum acto, com razão se diz que é impotente, ao menos
moralmente, pura o fazer.
55. A }Jaior prova-se pela exposição dos fac/os. (A) E' ponto historko que entre os Pagãos,

m

1 A mesma conclusão, mas servindo-se de outro processo,
ti.rou Be11J_. Kidd (ob. cit. e. V, p. wG .si$.), onde P!ova que a soc~edadc nao pode prosc_g~tir na sua lc~!tlma evoluçao se os homens
nao se n:sol~·crcm a suicitar a sua utih~adc l?ropr1a ao bem commun~ da soc1cdade: e por ouiro lado, !sto nao pode dar-se, senão
adm1111ndo-sc uma sancciío supra-racional oll sohrenatural para
as leis.
·
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ainda mesmo Gregos e Romanos, que por outro
lado floresceram nas sciencias e artes, vigoraram
os erros mais monstruosos ácerca de religião.
(1) Principalmente a noção da divindade foi torpemente desfigurada por muitos; o polytheismo ou
o dualismo (ou a doutrina dos dois princípios), ou
a idolatria floresceu quasi por todo o orbe : os astros, os bosques, as plantas, animacs brutos, ídolos
de pau, prata ou ouro, foram adorados como divindades, e ainda hoje o são entre as trihus harbaras da Africa e da Oceania. t Deve notar-se de mais
d'isto que a noção da divindade fôra tanto mais
depravada quanto mais os povos se iam afastando
da religião primitiva. Porém os que reconheciam
entre os deuses a Divindade Suprema, submcttiamno ao fado, como consta, quer dos poetas quer dos
philosophos. i Alem d'issO, attribuiam aos deuses
muitos vícios e cobiças, de maneira que parecia
que eram patronos de crimes torpíssimos, a saber, da embriaguez, do rapto, do adulterio, do incesto, da crueldade, da inveja, do furto e da mentira etc. 3
(D) O culto prestado aos deuses degenerou por
muitas vezes em crueldade e licença : algumas vcPorisso diz brilhantemcnle Hor.iâo (lilJ. I, Sat. X) :
trum:us eram fü:ulnus, inu1ile li~num :
Cum fabcr, inccrtus scamnum facc:retne Priapum,
Maluit esse Jeum. Deus inde egou.
l
Assim Senec.1 fallando da Suprema Divindade diz (de Pro·
vident . 5): •Sempre ob.edece, uma .só vez ordena•, por que: não
pode mudar os fad~s. Ct.r . H_omer. ~h~d 1 VI, 4~8; XXIV, 209-:z 11 ;
XXII, 2o8-213; G. Sorta.is, .I~10s e.t 1 lhadc, P~ns 18~1:.1, p. 300 sg.
1 Em Humero e V1rg1ho ret~rem - se muitas coisas assim p.1s.
s1m . Cfr. Terent Eun. 1 act. III; <..:.1cero, de Nat. deor. 1. II, 24 seg .;
S. Augustinus, de Civ1t. Dei, 1. VI, .:. 9; Arnobius, Adversus Gentes)
1. IV,. e. 18 sg.; Migue, V, p: 1037 sg. Por isso Ovidio (Trist., lib. II,
proh1be que as meninas entrem nos templos de Jupiter, para não
aprenderem "º . grànd~ numero de mães, que te\"e este dcusu . Cfr .
N/artmet, oh. Clt. vol. r, p. 3efJ sg .

zes otfcrcciam-se sacrifo.:ios humanos para os aplacar, outras vezes expunham-se nos proprios tem- ·
plos imagens obscenas, e cm certas festas (Lupercaes, Satumaes etc.) violavam-se publicamente as
leis do pudor. 1 Porem quanto a tributar o culto interior importavam-se d'isso bem pouco; porque como diz Cotta, referido por Cicero, t «quem deu
nunca graças aos deuses por ser homem bom:' n E o
proprio Aristote/es escreveu : 3 11 Seria coisa é\hsurda
o dizer algum que amava Jupitcr»; realmente, será
difficil encontrar antes de Scneca e M. Aurclio algum auctor que tenha ensinado que se deve amar
a Deus.
(G) A propria dignidade do homem não foi bastante conhecida : cultivava-se, na verdade, uma certa caridade para com os proximos; mas como proximos eram considerados sómente aquelles que se
associavam aos direitos da ratria commum; os outros eram considerados como inimigos ou escravos,
e eram muitas vezes cruelmente tratados. A maior ·
parte d'clles ou negavam ou punham em duvida a,
immortaiidade da alnza; o proprio Cicero escrevia : 4
"Folheei o seu livro (da immortalidade da alma).
mas não sei o que sinto quando o leio : quando depuz o livro, e comecei a cogitar commigo mesmo sobre a immortalidadc da alma, todo aquelle assen-

1

~Olim

.1 Dio11ysi11s Halímrn., ~ : J; .\l.ic robiu~, Saturnal. l._I, e. 7 sg.;

l.ucranu~,

D1a!og. de s.acnficus; S . A.u.g ust . oh . c1t. 1. \:Ili, e. 2 1 ;
Lactm'ltrus, Divm. lnsut. l. 1. e. 2 1; Jf1gne, P. L. VI, p. 230 sg . ;
Marti11et, oh. cir. vol. 1, p . .J.04·
2
Quis, quod bonus Yir esses, gratias. diis cgit unquam ?-De
Nat. Dcor . , llJ, e. 36.
•J
Ab.su~dum namque fucr.it, sit quispiam dixerit se Jovem
amare. - -'1a~n . moral. II, 11, ahas 13.
~ Evolvi ejus librum (de immortalitate), sed nescio ,quomodo
dum leso assentior : dum posui librum et mecum ipse de anima.
rum immortalitate cogitare cocpi, asscnsio omni~ ista elabitlu.TL1s.:: .11. 11, e. 11 .
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timei:ito desapparece» : Aquelles que estavam persuadidos da 1mmortaltdade da alma, tinham para
si que a vida futura ainda mesmo para os hons
havia de ser bem monotona. t
(d) D'estes falsos prinópios á-.:en.:a de Deus e do
homem seguiam-se logicamente conscquencias depravadas quanto aos costumes. O mesmo Platão
re~o.mmendava ~ comn:iunidade das mulheres e perm1tt1a o concubinato hvre, e até mesmo a exposição das creanças, quando não eram hem constituídas; condcmna a embriaguez, mas nüo nas festas
de Racho ; Aristoteles desculpa as imagens torpes
e lascivas dos deuses pintadas· nos templos; a fornicação não era considerada como vicio e os pcccados contra a natureza eram bastante communs,
de maneira que pelo testemunho dos csai1'iorcs
pagãos podia comprovar-se o que o Apostolo escreveu: "'ªm feminae eorum immutavcrunt naturalem usum in cum usum qui est contra nattiram ·
similiter autem et masculi, relicto natura li usu fe~
minae, exarserunt in desideriis suis in in\'icem, masculi in masculos turpitudincm operantes . .". repletos omni iniquitatc, malitiâ, fornicationc, avaritià,
nequitià, plenos invidiâ, homicídio, contcntione, dolo, malignitate, susurrones ... ,, :i
t Cf. J. Gimrd, Le scntiment Religíeux cn Grcce, Paris 18-1)
1. II, e. 5, p. 247 sg.; Fustel dt• Coul.mges, La Cit~ Antiqu~, I~
e. 1 .
·
2
Rnm. l, 26, sg.-Lê-se realmente cm Cícero (de Nat. deor .
1, .1, c. 28): aDeindc nohis, qui, concedcntibus philosophis ;mtiq.ms, adolesfe11tul1s delect,m111r, etiam vi tia sacpe jucunda sunt . ,,
Cfr . Aul. Gel/., l. XVIII, e. 2; XfX, c . 2: Plutarclz . Sobre os
cost~me~ ~~s ~omanos escreve Sallustio (Reli . catilin. e. 1 :?-t3):

l:

-«Ex d1v1t11s JUVentutem luxuriaat q':1e avaritia cum supcrbia in-

vasere : rap.e~c_, cons~ii:ncre, sua parv1 pendere, aliena cuperc, pudorem, pud1~1uam, d1vma .atque. human~ promiscua, nil pensi ncque mo.dera~1 ha bere .. . ~e~ lu~1do s~upr.1, ganc~e, ceterique .-ultus
non mmor mcesserat . Vm pau multe~r1a,_ f!luh e re~ pudicitiam in
propatulo habere . .. " Cf. Ep1ctet11$ ~ Lnchmd. e. -tíi Tcrtull. Apo-

56. (8) Por outro lado a rasão, ainda mesmo
~ultivada por philosophos illustradissimos, não poude dar rcmcdio (Onvenicnte a estes vícios. Por quanto, ainda que entre os Pagãos os philosophos se tenham applicado ao estudo da sabedoria e tenham
formado escolas e seitas, foram impotentes para
conduzir os povos ao verdadeiro culto de Deus e
á pratica das virtudes naturaes; e isto por um duplo defeito, porque não poderam nem quir.,eram instruir a plebe.
(1) Não poderam, já por carcncia de sciencia,
já por falta de aucloridade. Porque não ha philosopho nenhum que tenha colligido il summa das verdades nccessarias para a reda direcção da vida
sem mistura de erro, porque todos professavam que
a materia é eterna e nenhum ensinou daramentc a
aeação do mundo. Até mesmo duvidaram de muitas coisas ncccssarias, v. gr., da natureza dos deuses, da immortalidadc. 1
Além d'isso muitas pessoas illustradissinias de
entre ellcs (ahiram cm erros torpíssimos, como já
notámos acima a respeito de Platão, AristotcJes e
loget . c . 1 ~; /.,1c1<111t . oh . ..: . 1. \' . ..:.- . ti, 1X et..: .; Dolli11g<'1·, Paganism . p. 1i6-t·IÍC)O; G. Bois.ücr, Ci..:cron ec ses, amis, Paris, 1874,
11. 1ti7 sg.; /Je /1ror;lie, La !\torale sans Dicu, Paris, 188'6, (h. 1.
p . 13 sg .
1 Aproposito Tul/io (de Nac. deor. !. I, e. 1): •A maior
parte disseram que ha\'ia deuses; Pithagoras que duvidava que os
houvesse; Diagoras Melio e Thedoro Cyrenako julgaram que não
havia absolutamente nenhuns. Porém :1quclles que disseram que
havia deuses, encontram-se cm tantas variaçcíes e discordias que
é molesto enumerar as suas opiniões. Porquantn llizcm-se muitas coisas sobre as figuras dos deuses, dos Jogares e habitações
ÇJndc moram e manifestações de viJa ; e a respeito de tudo ha
wandes disputas entre os philosophos; porém quanto .a.o que mais
importa saber ; se nada fazem, nada projcctam . fazer, se de nada
cuidam. nada administram das coisas d'este mundo, .se todas as
coisas foram feitas e constituídas por ellc:s dcsd\! o principio, e se
se regem e movem desde tempo infinito, sohre tcidos estes pontos
f;ravissimos h~ gra~dc discordanci~_. - Cfr; Augi~stinus, de Civ.
Dei, 1. XVIII,'-'· 41, Ltct,mt. ob. 1.tt. [ . \II~ e. 1 .
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outros:_': E na verdade, como poderiam instruir os
outros, aquelles que ou não conheccram a verdade·
ou só a conheceram d'um modo incerto ou não sem
mistura de erro? 1
~or outro lado, fal~:m-lhes auctoridade para per~uadtr a verdade. :'.'\ao poderam fazer isto por·
força de argumentos, sendo este caminho nimiamente longo e difficil, em vista do que jü se pro- ·
vou (n. ) r ~g.); nem. por auctorid~de propria, pois
que auctondadc podiam ter os ph1losophos peran1
te o povo '. P~rpetuamcnte divididos entre si, litigavam a respeito .de tudo, :°ªs escolas, nos jardins, ·
nos logarcs publtcos e particulares; uns atfirmavam
9ue havia s?mentc um mundo; outros que eram '
1?numerave1s.; ~st.es que ·era eterno, aqudles que
tivera seu prmc1p10; uns que as almas eram immortaes, outros que eram mortaes, outros ainda,
que as almas dos homens se convertiam cm animaes i Mas ainda mesmo que estivessem de accordo, careceriarn ainda assim de auctoridadc; porque
os seus exemplos não eram consoantes cnm a sua
doutrina, como o attesta o mesmo Cícero: J "Pois
onde está o philosopho que seja por tal arte morigcrado, que tenha um coração e uma vida, ~orno
o pede a rasão :1 que~1 julga a sua disciplina, não
ostcntaç.ão de sciencia mas lei da vida'.' quem obtempera a st mesmo e obedeçc aos seus decretos :1 lSns
~heios de ta_nta leviandade e jactancia que se per~ Cfr · .A . J. Baifour, ob. cit. part. II, e . 3, p . 164 .
Cfr. S. August. _ob. cit. .1. XVIII, e . -f'.
3
~Q.uotus. emm qu.1s.9uc phrlosophorum. mvcnitur, qni sit ita
~o~atus, na ammo ac vua .constnut~s, !1t rat10 postular ·: qui disc1rlmam suam n_on os~e~tat1onem ~c1en.t1ac, scd lc~cm vitae putct?
qm :>btc~peret 1pse s1?1, et .~ecrcus s!11s parcat' Videre licet alios
tanta !ev1tate .et 1actat1?ne, us ut fuerit non didicisse melius ; alios
pecuniae CUp!dõs, $fOr!íl.C nonnullos, muitos libidinum servos : ut
cum Côrum ntâ m1rab1htcr .rug!1et ora tio». Tuscu/., ). li. 4.-Cfr.
La.;;tant, ob. e. 1. m, t... 1h, J.!tg11e, p. 3~ ~.

1

suadcm que não ha ninguem mais sabio do que clles, outros sequiosos de dinheiro, alguns de gloria e
muitos escravos dos seus apetites libidinosos ; de
maneira que os seus discursos estão cm admiravel
contradicção com a sua vida. 11 E na verdade aquellcs que sómente ensinam e não praticam, são tidos
cm menosprezo; por quanto as palavras movem,
porem os exemplos arrastam. Finalmente os preceitos não tecm quasi força nenhuma se não estiverem armados de sancção sufficiente. E com effeito,
duvidando os proprios philosophos da immortalidaJc da alma, cm que sancçüo poderiam apoiar as suas
leis !1
(•) Ainda mesmo que poderam, não qui\eram
sincera e efficazmcnte ensinar todas as verdades
nccessarias para conseguir o fim. Os sacerdotes
gentios quasi por toda a parte do mundo seguiam
doutrinas secretas que apenas manifestavam aos
seus iniciados, mas de maneira nenhuma aos profanos. Porém a maior parte dos philosophos despresavam o vulgo profano 1, e contentando-se apenas de
pouquissimos discípulos, escreviam as suas obras
n'um cstylo que de maneira nenhuma se acommodava á capacidade do povo ; e unanimente damavam qul! havia muitas coisas verdadeiras que
era conveniente que o povo as ignorasse, e n'aquillo que dizia respeito á religião, coisa nenhuma devia mudar-se, e que ningucm que tivesse um pouco de juizo devia cmprchender uma tal tarefa. D'aqui
resultava que homens aliás muito sabios como Socrates, Platão, Cícero, Seneca, apesar de privada• Assim entre outros es..:n:da Ciccro, (Tus.:ul. 1. II, e . . 1 }:
«Porqwmto a philosophia contenta-se de poucos juizes,. e fugindo
rroro~ita<famcntc da m1;1ltidão, torn;i -sc par~ .ella susp_elta e aborre~1da». Porem Horacro diz; !Od. Ili, 11 : "J enho od10 ao nilgo
profano e ;ifasto-mc•. Cfr. Hoof, ob. cit. cd. Migne, p. ~8z.
Thcolo~ia l>o~matic;i-\'ol.

1."
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mente fazerem zombaria dos deuses, comtudo veneravam-nos publicamente, e assim Socrates, <tehando-se ás portas da morte, pediu aos seus amigos que
immolassem por si um gallo a Es~olapio, c~1 Cl~n:i
primento d'um vot? que tinha feito:_ ~latao d!Zla
cgualmcnte que devia manter-se a rehgiao, cmbo~a
falsa, da patria 1; e nem Ciccro pensava de m~do dtfferente, pois apesar de ter approvado o dteto de
Catão, o qual dizia que se admirava de que um
agoureiro se não risse quando via um outro seu
collega 2 ; mas assim mesmo escrevia 3 : "Aprouve
venerar os deuses recebidos dos antepassados; nada
se deve mudar do que determinaram os pontífices
e os agoureiros e a cada um dos deuses se devem
sacrificar as suas victimas,,.
57. Nem se diga que os philosophos mod~rnos
gosam de maior auctoridadc do que os <~nt~gos :
porque tambem estes cahiram cm erros torr1ss1rnos:
renovaram o scepticismo ]) . Ilume e Ila.ylc; o pantheismo SpinoZ_a, F'ichtc, Schclli11g, Hegel, i·acherot; Kant ensinou o subjetivismo ; o materialismo
e o positivismo é hoje defendido por nüo poucos
philosophos, corno são Büclmer, Huxle.r, 11. Spe~1cer A. Fouillée lvf. Guvau. de maneira que nao
'
'
...
ha quasi nenhum erro que tenha sido ensinado pelos antigos que, sob uma ou outra f<'irma, não tcn.h_a
sido repisado nos nossos dias; d'aqui veio o cdtticarcm os fundamentos da ethica sobre a areia, como consta das suas obras'· ( )s proprios dcistas ou
;

' De Republicà, l ih. -t.
? De Divin - 1 . li, e. 24 .
. .
3 ccA Patribus acceptos dcos pla.:uit coli ... !llud ex 1!1>t1.tutis poncificum et aruspicum non mutandum cst, qu1bus host11s unmolandum cuique deo•>- De L.ei::. lib. )1. .
. .
_.
4 Cf. Spencer, Thc Prmc1ples of Etb1cs, Thc Prmctplcs oi Sociologv; A. Fnuillt!c, Critiyue d s S\·stémes Je Moral e ~ontcmpo·
r<1ins,. J• cd . , Pari>~ 1893: G1~1-.~11, l'lrrélision de l"Avcnir, I>' cd . ,

racionalistas, que defendem a religião natural, foram haurir muitas coisas á doutrina christã, como
pódc ver-se dos cscriptos de J. Simon, que promctteu a visão beatifica aos seus sectarios t; e todavia são obrigados a confessar que a religião meramente natural nê.lo é acccitad·a pelo povo nem pódc
suhsistir sósinha por muito tempo'·
Nem as disciplinas naturaes que se enfeitam muitas vezes com o nome de sciencia <~ simpliciler,,, tcem
força para tornar o homem moral e hcmavcnturado. Confessmnos na verdade que as ditas sciencias,
convenientemente cultivadas, süo muito proprias para cnnduzir ü fclicidtidc temporal; mas não c'nsinaram nem púdem ensinar a origem do homem nem
a sua natureza, ou a forliori o seu fim e os meios
de o attingir; por isso nfío p<'1dcm encontrar nenhum
codigo de ethica, nem depois de o cncnntrar, munil-o com sanc\ão sutlll·il'ntc; n;1o p<idem satisfazer
cgualmcntc os legítimos dcscjns do coração, versanP<iris 1S'.11i; l.a i\.loralc Ani,;bisc .:ontcmporainc, :;• e,I., Paris,
1)<,, '.-; Esquisse 1l"une moral e, ·I' cd., Paris 18q1).
1 Cf.J . Simon, La Rclision naturnle,
31S.J1ri .
2 Assim entre outros F. Sais.çet, (Essa is sur la Philo:<.ophie
de 1<1 Rehgion, p. 237) o qual ad\'erte que a religião natural fora
na verdade muito lou\·ada no seculo X VIII, porém hoje tornou-se
por tal modo obsoleta que pódc contar-se no numero dos entes
de rasão e as vans fü:çócs da imaginac:ão. E isto mesmo cxplendidamentc o demonstrou A. de llnJNlit! ( Questions de Rcligion et
d'Histoire, Paris, 186~1, t. U, p . :~ w sg.) Os proprios ni.:io'n~listas
.:onfrssam que a rasao, a111Ja mesmo .:onvementemente cult1vadi1,
não pódc attini;ir a Ycr.Jade, sem mistura de erros (V. Cousi11,
Histoire Féncrale Jc la Philosophic, Paris, 1&i'.l, p . ·21 . ) Realmente os ph1lo~ophos modernos d1zc1~1 não po,!cr resolve: os problemas de maior monta, v. gr . a origem do nrnnJo, pois o mundo,
dizem, p•'alc m; existir a se ou ser produzidn por si mesmo ou e reado . por omro. (/-/. Spencer, First prin.:iples, p. 3o . ) Com rasiío,
pois, concluc B,1~fo11r, oh. cit. p. 105, quc o gcnero humano, ainda mesmo no estado da civilisação moderna, não púde ser instruido pelos philosophos modernos sobre o mod0 de viver bem e por
isso deve rc.:om::r-se .i princirios <iltos e a 11ma religião sobre·humana.
·
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do unicamente sobre as coisas temporaes. Por isso
muitos d'aquelles que procuravam na sciencia, a
paz da alma e a satisfa~ão das aspirações do coração, conhecendo logo depois a sua decepção, disseram com <o sabio: "E conheci que tambem n'estas coisas ha trabalho e aftlicçáo de espírito. . . e
tendo-me voltado para todas as obras que as minhas mãos tinham feito e para os trabalhos cm que
debalde me tinha fatigado, vi em todas as coisas vaidade e afflicção de espírito, e que nada permanece
debaixo do sol» 1• Logo nem a sôcfü:ia do engenho
humano pódc curar os erros no que respeita aos
costumes ou á religião.
Consta portanto de factos innumcravcis, tanto
antigos como modernos e recentes, que o gcnero
humano nunca podera moralmente, sem alguma
revelação, glorificar a Deus e passar uma vida honesta, e nem ha poder algum humano que possa
curar moralmente esta enfermidade nativa; logo é
moralmente necessaria alguma revcla1.;ão. . _
58. Cor-ollan·o . ..,11 cada ({Uai incumbe a obrigaç8o grave õe invesfigardlllgenfemenfe a rt1velaçt10.

E' certo contra os ind{ff'erenlislas. ~
- --·-·1-nEt-;gnovi quod in his quoque es;;ct lahnr et allli.:tio ~piri
tus . . . cumqUe me convertissem ad omnia opcril quae fcce!· a1~t
manus meae, et ad lahores in quihus frustra sudriveram, v1d1 111
omnibus vanitatem et attlictionem animi, et nihil pcrrnanere suh
sole» Ecc/es . J, 18; li, 11 .--Que ha muitos que assim pensam
consta de varias obras que recentemente se t<:em puhli,aclo : entre ellas cfr. E. Rod, Le Spiritisme et les moeurs, Rcvue hleue 7
sep. 1~9; J . Hon. ce.J.'• le Réveil de l"idée rclii;icuse, ihiJ. 3 jan.
1&JI; Scicrefcm, La Civ1lisation ct la .:royan.:c ; dt• l'og~t·, li.cures
d'Histoire; P . L,1sserre, La Crise chrétiennc: />. De.~1a,-dms, le
Devoir présent ; não poucos testemunhos d'elle apresenta Bctunard, Espérance Paris, 1892. E que o mesmo succcdc na_ J:islate~
ra, consta da obra de G . J. Romanes, Thoughts on Rehgaon . Diz
para aqui respeito o que recentemenk escreveu Brunetiérc Revue
des Deux-Mondes, 1 jan . 18qS, ou no Prcf . á versiío franccza da
obra de Baljour. Les Rases de la Croyance, Paris, 1891).
1
Lame1111<1is, Essai sur l'Indifferen.::e, vol. I; A/. Cc1rrh,,-. Sermom, Dublin 1881, P· 401 ss.; P,1sc11!, Pensécs, '.'kçc5s1tc de re-

Declara-se o estado da questão. Pelo que fica
dito na thcsc, é pcrmittido concluir que provavelmente fôra feita alguma revelação ao genero humano: porquanto Deus não falta n'aquillo que e
neccssario, mas, sabio e bom, faculta a todas as
creaturas os meios para attingir o seu fim; mas,
pelo que fica provado, é ncccssario ao gcnero humano alguma revelação para conseguir o seu fim,
a saber, para dar gloria a Deus, e para alcançar a
felicidade por meio de uma vida honesta ; logo o
genero humano não ficou sem alguma revelação.
D'aqui se segue logicamente a obrigação de a
investigar. ~cgam isto os Indifferentistas, alguns
Jos quaes são absollltos, outros porem são relati1•os: os primeiros negam a necessidade de qualquer
religião até mesmo natural, e já acima os refutámos (n. 8 scg .); os segundos affirmam que todas as
religiões são cgualmente boas e utcis, de maneira
'que não ha nenhuma obrigação de investigar onde
está a verdadeira; mas a cada qual é licito permanecer n'aquella cm que nasceu, ou, a seu bell'prazcr, abraçar alguma outra que lhe seja mais commoda. 1
Em segundo logar o inditferentismo relativo é
de dois modos : o primeiro affirma que todas as
religiões são egualmente boas, ainda mesmo aqucllas que são diversas da religião christã; o segundo
porém affirma que qualquer pode livremente abraçar das varias seitas christãs aquella que mais lhe
aprouver.
,-hercher Ia véríté de la Religion, ed. R.ocher, p. I, e. 5; Brugére,
oh. cit. n. :z8 sg .; Rona/, n. 6tj sg. ; Marrei/a, n. 53 sg.; Lamhrecht,
oh. cit. p. qq s~.; DD, Pie, lnstr. svnodule du 7 juillet 1855, 2• p .;
Gondaf, la. Keligion, 1. V, e.~' p. 241 sg . ; J. l11,1c-Langl1/i11, Is onc
religion as ~ood as another : p. 1, e. 1.
1
ha Roussr.111. Emile, vol. Ili, p. 18.j., e muitos modernos.
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Aqui tractarcmos s<'imentc do primeiro, reservando o segundo para o Traclado da l:greja 1 onde o refutaremos. Deve cgualmcntc notar-se que
o indiffcrentismo dogmatico, de que foliamos, diffcre do indifferentismo ou intolcrnncia ciJril por força da qual o príncipe permitte aos subditos que
sigam a religião que quizercm.
Sq. Postos estes princípios, o Indifferentisrno
(A) apoia-se n'zmzfundamento jalso. Porquanto, posto que cm qualquer religião se encontre alguma
coisa de verdadeiro e honesto, é todavia falso que
todas as religiões sejam cgualmcnte boas. E na verdade é permittido encontrar cm qualquer rcli~iáo
tres elementos : JJerdades que se devem cr0r, preceitos a cumprir, e culto a observar.
Com etfeito, a verdade é uma, e encontrandose nas varias religiões proposições contradictorias,
é impossivcl que todas sejam egualmcnte verdadeiras; e assim v. gr. ha religiões que ensinam o
pulytheismo, outras o pa11theismo, outras finalmente o monolheismo: e na verdade nem todas estas
coisas podem ser c~tialmentc verdadeiras; os christãos reconhecem a Jesus Christo niío sc'1 como legado divino, mas tambem como \'crdadeiro filho
de Deus: o que negam tanto os j udcus c1 >1110 os
mahometanos; pois estes consideram a :\fohomct
como o maximo prophcta; ao passo que os judeus
e os pagãos tcem-no na conta Jc um impostor.
O mesmo deve dizer-se Jos preceitos mornes :
apolygamia e divorcio, que são permittiJos n'algumas religiões, e n'outras são prohibidos, não podem ser simultaneamente lícitos e illicitos nas mesmas circumstancias. Egualmentc os varios cultos
que ha no mundo diffcrcm muito uns dos outros,
não só accidcntal, mas tambem substancialmente,

.•,-(:

~ .

senJo uns puros, honestos e estimulando á pratica
das virtuJes, ao passo que outros são dcshumanos
e libidinosos, e por isso não pode dizer-se que todos os cultos são cgualmente ligitimos, e que agradam do mesmo modo a Deus. E isto se vê com
mais dareza ainda das proprias conseq11encias do
indiffcrentismo: por quanto, admittindo-se um tal
principio, poderia muito bem qualquer adorar a Jesus Christo cm Roma, e blasphemal-o entre os Judeos e abjurai-o entre os Mahometanos; ter em
Constantinopla muitas mulheres legitimas e em
~eo-Eburaci ser considerado como réo do criml!
de higamia. '
E na verdade se siío absurdas as consequcncias que logicamente ttuem do Inditfcrcntismo, é
com ctfcito falso o proprio principio.
Logo ha s1'> uma religião verdadeira e esta deve invl!stigar-se com todo o cuidado.
fü1. (8) O lnditferentismo é um crime i1~jurioso
a Deus.
Porquanto Deus é a mesma verdade e a mesma justiça, e nem pode, sl!m a maxima injuria,
suppt>r-se que é inditforente áquillo que diz respeito á honestidade e ü verdade; mas o systhema
l)Ue impugnamos suppõe manifestamente que Deus
encara com o mesmo animo as religiões, uma das
l)Uaes ensina a verdade, e a outra a falsidade, uma
das quaes estimula ao hem, e a outru ao mal; o
que equivale a suppôr que Deus se mantem indiffcrente .com relação ao verdadeiro e ao falso, no
honesto e dcshonesto. Nem se diga que aquelk"
que professam estas varias religiões estão na boa
fé, e que por isso mesmo são acccitos a Deus; se
t
Este argumento desenvolve-o eloquentemente Lamermm·s,
ob. cit. mi. 1, e. 4; cf. Gond.zl, 1. e. p. 25'.l e seg.
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realmente estiverem na boa fé, podem na verdade
ser _escus~dos perante Deus, que vê o cora~ão, em
razao da mtenção rect~; p_orem a religião falsa que
obse_rv~m, ~omada ob1eclivame11te, nas coisas que
se oppoem a verdade, com certeza Lhe desa.,rada·
.
.
b
'
e por isso
se a 1guem d uv1dar
seriamente da verdade da sua religião, sob pena de peccado "rave é
obrigado a investigar, qual seja o culto legiti~o
qu<: é ap~"lrovado por Deus : aliás faz-lhe injuria. E
se _tôr mrnto provavel que Deus manifcstára alguma
c01sa a este respeito, deve fazer-se investigação ácerca de tal revelação.
61 . (C) O_ lndiffercntismo é muito perigoso e
accusa temeridade e até demencia. E' na verdade
ín~onsid~rado e até mesmo imbecil o que se recusa
~ 1.n~est1gar aquillo, de que depende mio sú a sua
telic1dade temporal, mas tambcm a eterna. Mas,
como o attesta a propria razão, a feiidade do homc1!1, quer na presente, quer principalmente na vida tutura, depende inteiramente do modo porque
observamos a religião.
Porquanto Deus é o distribuidor de todos os
bens e o supremo remunerador de todos, e nem
nós _podemo~ conseguir a eterna bcmaventurança,
senao cumprirmos os nossos deveres para com elle e lhe agradarmos_. . Por outro lado, não podemos agradar-lhe, se d1hgcntcmente, segundo as nossas forças, não investigarmos a verdadeira religião ·
se por outro lado tiver dado aos homens aloum~
revel~ção, como é muito provavcl cm vista d~ que
fica ~:hto, quer na verdade que a investiguemos e a
accc1temos, a fim de Ellc ser glorificado do modo
que Lhe agrade.
.
E na verdade se alguem obstinadamente atfastára a sua mente d'uma tal consideração, por isso

. li'.,.~-
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mesmo incorreria no desagrado da Divindade Suprema, e nem d'Ella tem a esperar senão os castigos que merece pela sua temeridade. 1
O assumpto esclarece-se com a seguinte comparação: ~ão seria um verdadeiro imbecil, aquelle que, cmquanto por uma consideração diligente,
podesse atfastar não só um perigo imminente mas
tambem adquirir as maiores riquezas, de maneira
nenhuma se importasse de se aproveitar da occasião que se lhe otfcrccc :i
E quanto é mais inepto aquellc que temerariamente despreza a investigação de que depende a
sua felicidade eterna, e espontaneamente se priva
da luz e do auxilio que lhe são moralmente ncccssarios para a rccta dircl\:áo da vida !
Nem vale o dizer que a existcncia da revelação
~ nim!amentc ~nccr_ta ; porl1uanto, cm vista'do que
tJca dtto, clla e muito provavcl, sendo moralmente
neccssaria, e nas coisas que respeitam ú salvacão
deve seguir-se a parte mais segura .
, '
l\:a supposição de que não ha nenhuma religião
1

Cf~.

Pe11.sà?s

~e

P.1sc,1/! art. I,_ éd.

Pagé~,

p. f)4-72; Lanu?11-

11<1l's, oh. _c1t. e. 8. «A 1mrno.rtaltd '.1tlc e um :• coisa tão grande e de

tam:;nha 1mportanc1a, que e prec1s11 que se1a um d~mentado aquclle que descura conhecer esta venlade pn11,·1pal. I odas os nossos
ac·tos e pcnsamcnlüs sc~uem diverso caminho segundo podemos
esperar bens eternos ou niio, de modo que é impossivel dar um
p;isso acertado. sem ptirmos, os olhos n? grande nei-;ocio que deve
ser o nosso ulumo fim ... Nada ha mais cxcellente para o homem
nada ha mais tcrrivel para cllc do que a eternidade. E assim é coi~
sa que naturalmente repugna o vêr os homens indifforentes sobre
o detrimento da sua al~a. ou perigo da eterna condemnação. Elles
mesmos procedem de d1tlercnte maneira sobre outros negocios :
assustam-se por ~agatellas, prevêem e sentem os perigos; e aquelle que passa os dtas e as nottes, chc10 de ira e de desesperação
por ter perdido o seu otlicio e offendida a sua honra; este mesmo
que sabe que hade perder tudo com a morte, passa a vida sen:
sus!os nem perturbações. Que genero de monstro é este que se
abriga na me~ma aJma! e _que ao ~esmo tempo que. tanto se preocc~pa com .::o!sas _vas e tao. estupidamente mscn:uvcl pelos negocios de max1ma 1mportancia. f Pasc.1/, !. e.)
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revelada, não perdemos muito, procurando-a diligentemente, e abraçando-a depois Jc a encontrarmos, mas antes fazemos uma obra grata a Deus,
empregando as nossas faculdades para promover a
sua gloria do melhor modo que nos é possível.
Porém se existe religião revelada, e culpavelmentc nos recusamos a investigai-a, perdemos todos os bens que nos estavam preparados e cahimos no perigo da eterna condemnal,'.ão. 1
Logo é réo de temeridade e até de demcncia
aquellc que, conhecendo que a rcvcla1r·ão é muito
provavel, não foz caso de procurai-a diligentemente.
Art. 111. --Discernibilidade da Revelação

62. Demonstrada a possibilidade e a necessidade moral da revelação, assim como a obri~ação de
a_investigar, passamos a disputar sobre a sua disccrnibilidade, ou das notas pelas quacs se pode averiguar, se ha religião revelada e como cita pode distinguir-se das falsas religiões. PorLJlWnto, para raóonalmente acceitarmos uma religião como divinamente revelada, é necessario que se demonstre
pnr argumentos de valor que clla foi n:rdadeiramentc ensinada por Deus ; n que n<ln se poderú fazer se não houver criterios ou notas, pelas quacs
possa com certeza conhecer-se a divina revelação.
E porque entre estas notas sohresahem os milagres
foliaremos: 1 .º das 110/as da revclal,'.áo cm geral;
2. º dos milagres cm especial.
I. Das notas da revelação em geral

63.

1 .º

~

Especies. Chamam-se notas ou critcrios

Cfr. La Bruyere (Les Cnractéres, Les esprits forts, XXX V).
Brugt!re, ob. cit. n. 29 seg.; .\1,1rella, n. 158 seg. ; Lambreckt, p. 142 se~.; D.1vid, n. 8R seg.; 011iger, p . q•.1 seg.
t

da revelação os signacs ou meios porque pode conhecer-se a verdade ou falsidade da revelacão allegada . São de dois gencros: intrínsecos e ~xtrinse
cos.
G+ (A) llllrimecos ou internos são aquelles que
são inhcrentes á mesma doutrina revelada, e deduzem-se ou da mesma doutrina ou do modo porque
é proposta ou dos seus etfcitos. Os critcrios internos podem, cm segundo logar, dividir-se cm negativos ou posilii os.
(8) 2\legalivos são os yuc demonstram que nada
obsta a que a revelação possa ser divina, mas nem
por isso provam que clla e realmente divina: por
este motivo se faltarem tucs critcrios, a dita revelação é decididamente falsa; porém se os houver nem
por isso d'ahi se segue a sua verdade, mas sómente surge a prcsump~ão provavcl da sua verdade.
< )s pri1Kipacs são a immrmidade do erro, da contradicção e da fraude : a immunidade do erro quer
esP_eculativo quer moral, ou de toda a rcpugnancia
evidente com as verdades naturacs com certeza conhecidas; porquanto Deus, que é auctor da verdade, nada pode revelar que seja abertamente contrario ü rasáo; deve comtudo notar-se que a religião
revelada pode abranger v~rdadcs que estão acima,
apesar de não serem contra a rasão, nem todas as
opiniúcs dos philosuphos ou phisicos devem ser tiJas como verdades indubitavcís; d'aqui se vê lJLIC
por algumu coisa ser con trnria ú opinião pnrticular de
qualquer homem -d outo, nem por isso se segue que
é falsa. A isto deve juntar-se a inzmunidade de toda
a co11lradicção, porque Deus, summamcnte veráz,
não pode revelar doutrinas que estejam em repugnancía entre si ou com outras verdades já reveladas, assim como na immunidade de toda a fraude

2
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no modoy~r~ue a revelação se propõe; porquanto Deus, mfimtamentc santo, não pode usar de fraudes para manifestar a sua mente. Por outro lado
se se dererz:i ,to~as ~stas notas negativas, simulta~
neamente, Jª d aqui nasce prcsumpção provavel da
verdade d'aquclla revelação; pois ditticilmente pod~ acont~cer que o homem sem especial auxilio divino, ens1?e verdades religiosas sem mistura de erro, con:o Já se I:~de ~oll~gir do que fica provado •.
. (D) Notas poszl1vas mtrmsecas são as que demonstra~ com maior ou menor certeza, que a revclaçã~,
e~1 iavor da qual se fazem, é verdadeiramente div1.na. Taes são a pe1:feita conformidade d'uma doutrma com a rai_ão e a sua cxccllencia, que deve ser
de ~~l. ordem e cm tal medida~ que convenha ajust~d1s5!mamente com as necessidades e legitimas asp~raço.~s -~.ª.natureza human~ e nada omitta do que
for oel:cssano para a honestidade da vida.
e Porqu~n.to se uma re~igião não só fl)r iscmpta
d _erro, mds tam~em ensmar todas aquellas verdades, quer spc.c~lat1vas quer praticas, que sejam plenamente suffic1cntes para a recta instituicão Ja vid~, ta.ma-se moralmente certo, pelo qu~ acima se
disse
- e· h umana, mas divina,
·. _.'tn.· 5o. seg · ). , ~ue ~mo
prlhupdlmente se for so clla que brilhe com estes
dotes. t
65. (~) Critcrios extrínsecos ou extemos são os
qu.e se nao deduscm da propria doutrina mas das
coisas que acompanham a revelação, a s~ber, dos
testemunhos que. confirmam a sua origem divina.
Podem ser negativos se sómente provarem que nada obsta a uma tal origem divina, v. gr. que 0 pre.... ât d'C[ VSuare:r, de Fide, disp. IV, sect. III n. 2
1sp. , n. 4<1•
'
i
Cf. Suare:r~ 1. cit. n. 3 ; Jlrugere, n. :!:!.

u1vm

•

•

L1wo Oe lide
o

l

conisador d'esta divina rcvclacão nem fôra um delirante nem um embusteiro; po~itivos se directamente provarem a sua origem divina, como são os milagres e vaticinios conncxos com alguma revelação;
porquanto devendo taes factos attribuir-se a Deus,
não podem fazer-se para confirmar a dita revelação, se ella não fôr verdadeiramente divina. E' por
isso que diz muito bem o Concilio do Vaticano (l.
e., c. 3): <1 Para que o obsequio dq nossa fé seja
conscntanco á razão, quiz Deus juntar aos auxílios
internos do Espírito Santo os argumentos externos
da sua revelação, a saber, factos divinos e principalmente milagres e prophecias, os quacs, demonstrando com muita clareza a omnipotencia e sabedoria infinita de Deus, s:.1o signaes certíssimos da
divina revelação e acommodados á intelligencia de
todos•1. 1
6ti. 2. Do uso das no/as. (A) E' certo contra os
Racionalistas que o 1111ico critcrio da revelação não
e a ~ua conformidade com os princípios da razão :
porquanto
(8) a conformidade de uma doutrina com a razão, ·prova, na realidade, que clla e a verdadeira,
mas n:.fo que f<>ra revelada: porquanto, Deus não
revela necessariamente tudo o que é verdade.
(D) O dito criterio apenas pode tomar-se quanto aos mvstcrios e verdades de ordem sobrenatural, que e~cedem a capacidade do homem; porquanto a razão não pode demonstrar a sua convcnicn0

1 l:t fidc.!i nostrrc obscquiurn rationi consenrancum essct, voluit Deus cum intcrnis Spiritus sancti auxiliis externa jungi revelationis sure argumenta, tacta sei!. divina atque imprimis miracula
et pmplrctias, qure cum Dei omnipotentiam ct infinitam scientiam
luculenter ..:ommonstrent, divina: revelationis signa sunt certíssima
et omnit1m intclligenti~ <1ccommodata.
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eia positiva, mas sómente mostrar que lhes não repugnam. •
(C) Por outro lado a revelação é um.fac/o historico, o qual, do mesmo modo que os outros factos,
deve principalmente investigar-se com uma diligente indagação historica.
Isto mesmo reconhecem por outro lado de muito boa vontade os modernos Racionalistas que se
cxfon;am por demonstrar com as suas proprias for1,'.as, por meio da arte critica, que a religião christã
não fôra de facto revelada, mas colligida de varias
fontes por Christo e pelos seus disL'ipulos.
67. (ffl Todos os apologistas L'<mht·l·cm que a
verdade da revelação deve ser investigada quer
por notas extrínsecas quer intrínsecas; mas perguntam alem d'isso qual o methodo que deve ser preferido, se o hislorico que se apoia cm notas extrínsecas, ou o philosophico que se basca cm argumentos intrínsecos.
(1) Geralmente fallando, n mcthodo liislorico parece que deve geralmente merecer a prcfrrencia,
por ser mais breve, mais .facil e mais seguro: é mais
hre11c, porque, demonstrada a verdade de uma religião revelada por um unico milagre, bastante
evidente, v. gr. pelo milagre da rcsurreiçr.\o de Christo, logo se patentêa a obrigação de a abraçar, sem
' A T'roposito diz S. Thomaz (C. Gent. 1. Ili, cc. 1.'iS): ·Mas
po_rque o <!isc~rso apr~sentado care_ce de contirma~ão pnra ser acceuo, se nao for por s1 mesmo manifesto, e as cmsas que são de
fé são immanijestas â rasão human,1, foi necess:1rioemprcgar algum
meio pelo qual fosse conlirmado o discurso dos prégadorC:s da fé.
Porém esta não podia confirmar-se por alguns princípios da rasão
á maneira de dt:monstra cão, estando as cois:is de: fé acima d;1 rasão. Era p_or tanto neccs~ario que fosse confirmado por alguns signaes o discurso dos pregadores, pelos quaes ..:!aramente se manifestasse qué um t~l _discurso procedia de Deus, operando o~ pré;?adores taes prodrg1os, curando enfermos e orcrando outras \·irtudes que só Deus podia obrar•.

que seja neccssario discutir cada ~~1 dos seus do~mas e preceitos com um exame d1hgente e longo.
Mais f acil, porque os factos co_m que se pr~va a revclacão, são geralmente obv1os, expl~nd1~os, firmad~s pelo testemunho de muitos, e mais facilmente
se examinam ou se expõem aos simples, do q~te os
caracteres ...:om que se conhece a exccllenc1a da
religião.
.
.
E' finalmente mais se~11ro porque na mvesttgação dos factos ha menos perigo de erra_r do que
cm perscrutar a suhlimidadc de rnm~ doutrina; porque aquillo que a um rarecc ~ubl~m:, a outro ~e
apresenta obscuro, e nem é crnsa l~1ul de determinar o grau da sublimidade necessana para provar a
divindade de uma revelação.
.
.
(b) Com tudo o niethodo doutrinal ou phzlosopluco não L"arece de força e utilidade: não poucas vezes é necessario para remover prejuízos, que por
outro lado tornariam inutil a investigação histon~ól;
porquanto os que julgam absurdos os dogmas_chnstáos, não querem muitas vezes prestar attençao _aos
argumentos historicos, nu se ns escutam, dese1am
escapar-se ü sua forçn, para se não verem o~n~a
dos a admittir o que lhes parece absurdo .ºu mmtamcnte duro; ao passo que, pelo contrario, ~e, por
uma exposição breve e dara, entenderem pnme~ra
mentc que os dogmas christ<los e os seusyrece1tos
correspondem ajustadissimamente üs l~gttmias aspiracõcs do (oração humano, comcçaran desde logo ~ desejar rodcr conhecer a verdade J'esta religião, e perceberão melhor a força da ?cmonstrado historica. Este mcthodo parece mais acommo~.iado qüer aos que são dotados d'um coração
simples, que por um instinLln n_atural pcrcche~ que
doutrina que se adapta ás legitima~ tcndcfil:la~ da
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natureza humana, é divina; quer áquclles que Jª
prescrutaram os varios systemas dos philosophos
e as varias religiões, sem que n'ellas tenham encontrado a summa das verdades necessarias para completar os seus legítimos desejos 1. Deve comtudo
haver cautella de, sob pretexto de exaltar o methodo philosophico, por ser mais accommodado á nossa epoca, temerariamente se dizer que o mcthodo
historico e tradicional já não tem valor nenhum; o
que é, na verdade, contrario á expericncia, tcndose não poucos convertidos para a fé christá pelos
estudos historicos i. Empreguemos, por tanto, um
e outro mcthodo, primeiramente doutrinal, depois
o historil.'.o, advertindo o leitor prudente que pelas
Lircumstanl.'.ias é que se deve julgar do methodo
t
Cfr. Newman, Two Essavs on biblical amt ccclesiastical miracle, 18qo, p. 8: nTalvez que Ó philosopho se c-ommoverá. com
mais venernencia pela constituição do po\'O judaico ou pela mudança admiravel realisada pelo christia111smo. Pelo ..:ontrario, os pre .:laros preceitos moracs do N. Testamento e a sua substanciosa
simplicidade insinuam a maxima persuação nos nnimos dos indoutos e dos simples. E' da rnaxima importancia o c~talwlccer que os
argumentos da revelação apresentam força crmwl.1ti1·.1 e se auxiliam mutuamente; por esta razão o argumento tirado dos milagres
é muito mais forte, se se examinar junctamente (Om os outros, do
que considerando-se isoladamente• .
~ Al~uns enfraquecem nimiamente a força .tas notas intrínsecas. Vê a refutação dos seus aq~umcnt~•s em llr11gáe, n. ~3. Outros e:rnBcram-na como Blondel, 1.es cx1gences de la pensec con1emporame en matiere d'Apologétique, et la méthodc de la philosophie dans l'étude du prohléme religiex, np. Am1a/es de Philosophte chrt!tienne, jan.-jul. 1Rqti; cujo methodo severamente talvez deplora H. Gayraud, Une nóuvetle Apoloi;étiquc (hrétienne in eod.
peridi.:o Dec. 1896 et Jan. 1897; e strenuamcnte defende Labertlzonniére, Le problcme rclig1eux ii rropns de la 411es1ion apologétique, ibid. Febr. 1897. Porquanto 111 mcdio stat 1•irt11s ; ambos os
methodos 1 cultivados com propriedade $ão uteis, e devem seguir-se
na apologia; porquanto os argumentos que parecem ser ínfimos a
uns, agradam na verdade a outros; por outro lado, nas coisas moracs, não nos com·enccmos sómente ..:om nm gencro de argumentos, principalmente quando todos tendem a demonstrnr uma e a
mesma coisa. Cfr. Torregrossa, li metodo in Apologctica e A. T .
P. De Broglie, Siena. 1896; R,1chelet, S . .1. L'Arologétique traditionnelle et l'Apol-:-gétiquc modernc, Pari s1 18'.l'~ ·

que Lk empregar-se quando se argumenta com in·
l.'.rcJulos.

II. Dos milagres t
Sendo os milagres uma das prinl.'.ipacs notas da
revelação, e por isso mesmo mais impugnados pelos Hal.'.ionalistas, temos que dizer algumas poucas
palavras sobre a sua na/urez.a, possibilidade, disccrnibilidadc e furça provati1,a .
1.'' Da 11a/11rc\a do milagre

68. (A) Definição 1 erdadcira.
(a) Os milagres nas Escripturas sagradas tomaram varios nomes; ch;11nam-sc prodígios :-z:o::o:,
1

ou L·oisas dignas dl' admira1.;iio, maravilhas {lo:uiL~'l,7.,
por isso que na verdade despertam a attenção: sígnacs "'.'lr,:J~ porque significam ou denotam alguma
coisa, v. gr. o poder de quem os faz ou a sua missão divina; gloriosos :·v~,,;o:, porque manifestam a gloria de ()cus; virtrtdcs, r~u·121w; , porque são cxen::icio
da virtude ou potencia divina ; obras, <;,.y2, por serem obras proprias de Deus t.
(b) Milagre e{n11ologicame11te fallando, ,·cm da
1 S . Tlw111a1, 1, q . 10\ a G-~; C. <ie11til. 1. Ili, e . 101;
<luaesc. disput. de Potent . q. VI Je miraculis; Hooke, arud ,\Iipre Theol . Curs. li, p ..in7 scg.; Perrrme, n. roq e scg.; Rrnt;ér<'.
n. ·I csci;.; n. :>.1 e ~ei.:;; i\f,1;jell.1, n. 171 e ;.e,.:.; 1.:m1hrec/1t. q. 1 h e
>' Cg.: s1,,1g111.dc. ~hra..:.uli s, llom~c, 1777; 1'.m H-"edd;_,,;r~11, De miraculo J _ovam. 1"k••1: .l\c1pm,rn, Lssay-,; nn mm1clcs (,. Campbell":;
Di:;<ertation on mirades; Tre11ch, Notes on the miracles of O. Lord;
Buslmdl, N<!ture and the Supernatural, New- York, 18Q2, eh. X.1;
.! . U. Mo,-lr.,r, 1-:ight l.ec tures <•n mir;1des, 1.onl!Dn·, 18qo; .!.
L. Go11d.1 , Surn<!turel, 1. li,. p. 101 seg .. Me,1d, Supernaiural
Hc,·da11on, L". 4·ti; De Bomuot. f .,. l\liracl,, et ses contrcfacons;
l .c .\1iracle ct lcs scic·nccs méJicalcs; .1 . f>idiut, Logique surnaturdlc ohjectil'C~, Pari~ ct l .illt>, 1R'.1:?, th. :.!ti: Ottir;er, p . 170.
~ <:fr. S. 1710111. '.!' ·~ • 0 , q. 17:-I, a. 1 ad :;; Trc11cl1, op. (ll.
.,;.

1.
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palavra mirando, designa tudo que é apto para excitar a admiração. E na verdade, como diz S. Thoma\, 1 para a admiração requerem-se duas coisas :
que a causa efficiente da obra seja occulta e opérc
além da ordem costumada da natureza . Por isso a
crcação, a justificação do peccador pela infusão da
graça, tem na verdade uma causa occulta, e nem
por isso se chamam propriamente milagres, porque
não são além da ordem costumada da natureza ;
por quanto a creação precedeu a constituição da
ordem da natureza; e a justificação, apesar de ser
sobrenatural, faze-se segundo as leis determinadas
por Deus 2 •
69. (C) Quanto á coisa, milagre cm geral ou no
sentido lato, póde definir-sefac/o se1zsi11cl que sefa'i_
fóra do curso costumado da na/ureta, por um agente sobrehumallo 3 •
Podendo porém ser Juplo o agente sohrehumano, ou uma creatura mais excellcnte que o homem,
a saber, um anjo, ou o demonio ou o mesmo Oeus, o
milagre é de dois modos : o milagre relafil!() nu quoad
nos, que é feito pelos anjos ou pelo dcmonio; e o
milagre simpliciter e absolutame11/e divino, que é feito só por Deus alem de toda a ordem da natureza
creada. A este proposito diz S. Thomat: "Oizcm-se
milagres simpliciter loquendo quando se fazem algumas coisas além da ordem de toJa a natureza
creada. Mas, pela rasão de que nem toda a virtude da natureza creada nos é conhi;cida, por isso,
S . Thom. Q. disp. de mirac. a. 2.
2 S . Thom. 1 p. q . 105, a. 7 ad 1. Deve com tudo atlvertirse que a conversão do pcccador é algumas vezes miraculosa, a
saher quando se faz além das leis costumadas da ordem sobrenatural, como foi v. gr. a conYersão de S. Paulo .
J Quoad rem, mira.:ulum in gencre, seu lato sensu, definiri
potest, Jactum st•nsibile. quod extr.t cons11<'t11m nat"rcre cur.~um fit,
ab .1ge1tte s11pr.1h1111t.t110
1

47

1

quando alguma coisa se foz além da ordem da na.:.
tureza creada que conhecemos, por virtude creada
que desconhecemos, é milagre «quoad nos n. E a ssim, por conseguinte, quando os demonios fazem alguma coisa por sua virtude natural chamam-se milagre~ não simpltciter, mas quoad nos" t. Deve com tudo nOtar-se que os milagres feitos pelos anjos, se devem cm ultimo togar attrib11ir a Deus, de quem
são ministros e a quem ohedccem . Porém os milagres diabolicos pc'1dcm differcnçar-se dos divinos
pelos critcrios que abaixo exporemos.
(d) Porém o milagre propria111e11/c dito, ou divino, define-nos facto sc11sivcl ·produtido por Deus
fr}ra da ordem de toda a 11ature;_a crcada ~.
Dize-se: facto sensú•el, isto é, que cahe sob os
sentidos, porque, attenta n constituição do homem
de corpo e alma, o signal da rcvelaç<.fo deve ser
sensivcl, para mais foL·ilmentl' excitar a admiração,
e assim a fC começa dos sentidos como a propria
sócncia . D'aqui vem que as nhras admiraveis que
Deus oréra occultanientc na alma, Oll no Sacramento da Eucharistia, n<ln se dizem propriamente
milaµres .
Fóra, mas não contra a ordem de toda a nature\a.
Para intclligencia d'estas palavras póde distinguir-se na natureza uma dupla ordem: a ordem
particular, nu o modo pnrqnc qualquer natureza
1 •Miracula simpliciter loqucndo 1.fü:untur ... ;:um aliqua tiunt
pr;ietcr orJincm naturac crcatae nohis, idco cumnli quid fit praeter
ordinem totius naturae .:reatae nobis notac, per virtutcm cn:atam
nohis i~uotam, cst 111iraw/u111 q110,1d nos . Si..: i~itur cum tlaemoc
nes aliquid fa..:iunt suà virtute naturali, mirao:ula di..:untur non simplicitcr, scd quoad nos,, S. 7710m.1,q.110,a.~ad2 .
i Mira..:ulum autcm proprie dic/11111, ~cu divinum, definitur
f.1ct11111 sc11.lihile ,1 Dco cxt1-.1 orJi1w111 toti11s 11.llur,te crt•.1tae p1·0d11ct11111.
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~bra, quando e abandonaJa á sua disposiçüo nat1v~1.' \~. gr . .a pedr~ deixada a si mesma ll'nde para
bmxo, a or_Jcm wzwcrsa!, ou o modo porque obram
todas as coisas crcadas quando se consideram umas
cm ~dação com outras, emquanto uma p<'1dc rcce!·".er influxo da ou~ra, ou obrar sobre a outra : por
Js.so
or~kO: u~1vcr?al, abraça tndas as forças
da n~turcza ~nteira. ~a verdade, "rn\o basta para
a rasao do milagre que alguma coisa se faça além
da .ordem de alguma natureza particular, porque
a~s1m_. rnmo 9ua~do alguem ~tira <.:om uma pedra
para uma, fana milagre, sendo 1stoakm da ordem da
natureza da p~dra» 1 ;~mas é preciso que se faça além
da ordem umversal ou além da ordem de toda a
natureza creada, isto é, por Deus~- l\ün se requer
~om~udo que a obra miraculosa 111 se exija poder
mfimto; mas basta que cm attcnção, quer f.í na/ureia. da. obra, qu~r ao modo como e produzida,
q~er as czrczmstanc1as) não possa ser attribuída senao a Deus, ~' ·. gr. , a cura do cego cm si não requer poder dtvmo, mas se se fizer repentinamente
sem. •nl.,.
d.
'
·
ollm reme 10, com uma palavra, com rasüo se
attnbue ao mesmo Deus .
O _milagre dize-se fiíra da ordem da natureza,
:as 11ao c_olllra ;. por quanto seja o que tiir que ditiam. em l:on;rar~o al~uns poucos tlz~ologos antigos,
o milagre nao e a vrolaçao das leis da natureza
nem tam?em propriamente a sua suspc11sâo, mas só~
mente a mtervenção espe<.:ial de Deus pela qual se

.ª

1

.
Non suffici.t a? ration_em miraculi, si aliquiJ fiat practcr ord
part1 ·- L1l~r1· 0
· prOJIClt
·· ·
h mem
"d naturac ahcuius
.
'
\. .. ·' , qm.1 Sl1.. "lllll a 1·lljlllS
'PI cm tur_sdL~m, m1r~~ulum faccrc.:t, n1m hoc sit practcr nrdinem
natur~e ap~ JS» S. Thom. I, q. 110, a . ad 2 .
4
- Aqui portanto toda cr 11.7tun•i,1 designa o i.:omplc.:xo d ·· todas
as. crcaturas· 'J'
· "orçtH· da. n a t UI ·C;a
- s1gn1
· ·1·1c·am a~ l;iculd:idc~
·
·
"
·
011 l'llf'rf!'1~1s _l1e que ?osa-~1 as crcaturas: ordl'm d.1 11.1t11rc7.1 e o modo ti:..o
e 1;:,(a\ cl que obsc.:ri am !Od(ls for~as da na!urcza lpt<tndo obriml.
•

••

-· ·-
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produz alglim effeito que excede, ou em s1 ou cm
rasüo das cir(umstancias, as fon;:is de toda a natureza .
Expliyuernos a questão com exemplos. Quando o
corpo de ( :1trist1 J subia ao ceu, nem se destruía a lei
da J;ral'iJade, 11em lambem se suspendia; mas assim cumn a peJra arremet.;aJn com a mão para o
alto, tende para cima, assim u corpo humano por
virtuJe divina púde tenJer para cima, sem que seja violada a lei da atlracçáo. Do mesmo modo, quando os meninos permaneciam illesos na fornalha, não
se suspendia a lei natural, por força da qual o fogo
queima os <.:orpos; porém a força de queimar, n'estc \..'.aso particular, era impedida por força superior.
E tarnhcm quando se multiplirnm os pães ou a agua
se converte cm vinho, por virtude divina, repentinamente e sem o conoirso de causas naturacs, se
produz um effeito, que não se oppõc ás leis da natureza, mas sú depois de longo tempo e cm determinadas circumstancias ê que púde ser produzido pelas leis da naturczn 1.
·-

Algu11s thl·ologos antigos Jistinguiam trcs gencro'.; de milat~ res ah•m, acim.1 e co11lra u na1urc1.:i : mas os m:iis Joulos d'entre i.:llcs c.:xplkaram a coisa de mandra ljlll! aquc.:lles qu..: diúam
4LIL' eram contra a 11,1/urt•j.l, niio destruiam :is leis da natureza. E,
na \'Crdadc, segundo ellcs, c~s mil,agn::s estiío _acima da natureza,
cm quanto que ;1 natureza nao pode de maneira nenhuma operar
o clll:ito que Deus opáa, i.:omo é a prcdicção certa dos futuros
contingentes; i:o11tra a natureza, quando n'ella fica a disposição
contraria ao effeito que Deus opfra, como quando conservou
illesos os meninos na fornalha, continuando o fogo a ter a virtude
de queimar; e quando a agua do Jordão suspenJeu o seu curso, pernrnnecendo n'clla a gravidade; ,1/ém (praeter) da natureza quando
produz o clfoilO que a natureza póde produzir, mas d'um modo
que a natureza o não póde fazer, ou porque faltam os instrumentos
pelos l1unc.:s a natureza opéra, como quanJo Christo converteu a
agua cm vinho, o que todavia a natureza póde fazer de algum modo, quando a agua e outros elementos tomados para nutrimento
da videira, a seu tempo, se convertem em sueco da uva, ou quanto
au tempo, quando al~uem se cura immcdiatnmente á invocação de
al~um sanw, e t0Ja\'fr1 a natureza podia curai-o não logo mas sue1
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CAPITULO 1

70. (,Bl Especics de milagres: Em r~1~ão da i~i'.·
t11de que se requer para produzir o ette1to, o mtla"rc e duplo: de primeira ordem, qu~ndo por s~ia

~ropria natureza se rcquc_r poder d1v1110, co~.? e ~

predicção de futuros contingentes, a n.!sur:e1\-ao de
um morto; de segunda ordem, quan_do nao ex ~e,
.mas s<)mente pelo modo porque se taz <~l_l das ctrcumstancias cm que se foz, mostra ma111tcstamcnle a intervcncão divina.
Em rasão, da lei que dcroga, o milagr~ é p~zisico,
intelleclual ou moral: phisico quando se laz h~ra da
ordem usual da natureza phisica, v. gr., o nul~g~e
dos tres meninos na fornalha abrasada, a mult1phcação dos pães, a cura do leproso ~h: . ; iutellect~1al
quando se exhibc um certo ~onheC1mcnto han~o
fói·a do costume da natureza mtellectual, como e a
prophecia dos futuros contingentes, o conheci~11en
to .e a manifestação dos segredos do coruc;ao, a
acquisição repentina de scie~Kia infus~a; 11~<:ral, q~a1~~
do !':ie faz uma acção ou sene de acçoes i_ora das t:1s
moraes ust1é.1CS da ordem moral, de maneira que nao
plídc explicar-se por fon;as hu11H.111a..,,_ ma.., deve attribuir-se a um auxilio divino espeual, , . . gr ·, ~ª
santidade admiravcl de Christo, a convcrsiío Jc S ,
c~ssivamentc(S.
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Paulo, a constancia dos martyrcs, a propagação
admiravel do Evangelho eh.:.
7 1. (CJ .Falsas noções do milagre. Devem, por
conseguinte, rcgeitar-sc algumas definições de milagre que alguns defendem : principalmente a difinição dada por Wef[scheider, segundo a qual os
milagres sfio "~Kontccimentos admira veis, que, Deo
moderante, eram feitos por tal arte que os espectadores se excitavam a reconhecer uma virtude certa
da divina Providencia, e os moviam a ter fé no
doutor da nova religiãon . 1
E na verdade aqui, confunde-se milagre com
maravilha; e na verdade, as maravilhas são acontecimentos que de maneira nenhuma são miraculosos, como são v . gr. as coisas que fazem os prestidigitadores; logo deve rcgeitar-se uma tal definit,:ão .

São egualmente viciosas as definições propostas por alguns catholicos, segundo os quacs duas
series de causas foram estabelecidas por Deus, da
primeira das quacs procedem os ctfcitos costumados, da segunda porem os effeitos desusados, que
se chamam milagres.~ Excogitaram, com effeito,
esta distim:ção, para melhor resolverem as ditfü.:ul1..lades contra a possibilidade dos milagres . Porem
uma tal hypothese é inteiramente gratuita, pois não
foi comprovada por nenhuns factos ; inulil, pois
por outro modo se pode reivindicar a possibilidade dos milagres; é até mesmo 11ociva, não sendo o

T/zom.,quaest . disp ._de mira.: .,a .2 ;~~\~) . Nem
J'aqui se póde concluir que lrn v.:rdaJc1ramcntc n~ila~i e. l~ll./r,~ l~
1ialure·a «simpliciter», mas só .: ontra a inclmaçao .11111:1t•1 " i"1b
guma ~atureza, pois 5. Tho111a1 ensina clara1rn:nte (C. < 1 1.:~t., 1 ."
Ili e 100' c1ue as coisas que Deus faz akm da ordem da n.iturez.l
1 Eventa mirabilia quae, Deo moderante, ita comparata
_, sao
:. contra
,
· ·1ara '-•
.•. 11, 101-10·> e tam·
erant, ut spcctatorcs ad certam divinac Providentiae efficientiam
nao
a natureza. 0 mesmo l I cc
:
-,
.
1
•
•
"
•
,
'
.
'
1
<
·1
venhde
a
guns
agnos.:cndam cx.::itarent, eosquc a<l lidem novac religionis doctori
hem n'outro log·1r 1 q . ! O ), :'.l. n- .~; l] · 110, a ·r· · •
. •
.
·
hab cn<lam moverent.-lnstit. dogmat. ~ 4t
Apoloflistas no ~ec~lo XVII, persuadiam-se ljllC os c:n1lagrcs er'.1!11
2
Assim r:. Bom1et, Rccherches philos. sur lcs Preuves du
propri;1mente contra a naturera ; mas mdhor exammada ~.1
Christianismc, eh. 5 ; da qual não Jiffere muito a definição dada
das leis e das forcas e <la natureza, os modernos ~econ_hc1..cm l _C
por Houttevilft>, La Religion chrét. prouvée par Jcs faits, ). 1, e. G.
boamente que p:lra os milagr<:s não se requer a v1olaça_o ,las l ~ts
Ja natureza, mas basta algum effeito particular, produz1,\o por m_tcrvcndio .:1e Deus lür:? da orde m costumada de wda a natureza
http://www.obrascatolicas.com
crcada .Cfr. Didiot, 1 e.

no"'i\o

·~

· ~·· .. :

f)A REl.IGl.~O F.M GERAL

.''. · .. ·; r ., • ·

1~3

CAPITL'LÓ 1

milagre, n'cste caso, outra coisa mais senún o etfcito de alguma lei natural que raramcnh.: acontece,

sem manifestar nenhuma intcrven.;üo especial de
Deus. 1
2.º

Da possibilidade dn milagre

72. Negam logicamente a possibilidade do milagre todos os que regcitam a existcncia de Deus,
ou ensinam o panthcisrno: porquanto se não ha
nenhum Deus que seja distincto do mundo, nenhum
etfeito pode produzir-se alem da ordem da natureza creada. Mas é para admirar que os Racionalistas que reconhecem a divindade suprema, combatam uma tal possibilidade: pois attirmam que os
milagres repugnam quer da parte da ordem da na.tureza, que por isso se perturba e destroc, quer da
parte de Deus, cuja sabedoria e immutahilidade
perigariam. t Contra ellcs vamos estabelecer a seguinte
73. 111ese.fidmiffida a exisfencia de ~eus, os milagres nem repugnam da parte das leis da natureza,
nem da parte de ~eus, mas antes são de muitos
modos convenientes.
E' certo.
(A) J.Vão repugnam da parte das leis da 1ia!1tre'{_a.
Porquanto, se houvera repugnancia seria sc'm1cntc
tanto quanto Deus não podesse produzir alguns
cffcitos fóra (extra), isto é alem (praeter) ou acima
(supra) da ordem usual da natureza, sem destruir
esta ordem; mas Deus pode obrar alguma coisa
fóra d'csta ordem sem a destruir.
t Cf. Hovke, apud ,\li~ne, oh. cit. p. 5 1 1 e scg .; Jzmgm.11111,
n . 138 e seg.
..
.
2
Os argumentos d' est cs po dem ver-se cm J ..<;111w11 , Hchg.
n:n. JI. p. e. 4. :ó o-2.'i3 ; ou o a uccor anonvmo da o hra S11p<•ni.1t11 ral N.e/igiu11, London, 1 ~7 ~,, vol. 1, e .:.!.

74. Pro\'a-se (°a'l directa1111.'11lt..•. A ordem da natureza, tal como ~xiste, não é nccessaria, mas contingente : poderia não existir ou ser de outro modo
differente da que existe; Deus sendo omnisciente,
omnipotente e livre, podéra ter constituído outra
ordem além d'esta e feito outras leis; e por isso
tambcm agora pode produsir alguns effeitos alem
ou acima Jas forças da naturcz:i. Porquanto, determinando a presente ordem de coisas, de maneira nenhuma ligou o seu poder, nem abdicou o seu
domínio supremo, mas dispôz as coisas de modo
que a ordem das causas segundas lhe ficasse sujeita. Pode, portanto, füra da ordem que estabeleceu
e que lhe está sujeita, obrar, quando quizer, ou
causando os cffeitos das causas segundas sem ellas,
ou produsindo com cllas alguns etfoitos aos quacs
naturalmente se nüo cxtendem. 1
-:'\cm se diga que se assim fôra, a ordem da natureza ficaria abalada, como attirmam sem razão os
Hacionalistas; pois o milagre não destroe as leis da
natureza nem tambcm suspende o seu exercício, por
um modo geral, mas sómente impede o etfeito d'uma lei particular n'um caso determinado, e nem é
cum frequencia, mas raras vezes, de modo que de
maneira nenhuma se perturba a ordem geral da
natureza . E isto é, na verdade, hem evidente, quando ha questâo de milagres alem ou acima da natureza; por quanto se o homem pode produsir alguns
1
S. Tlwmaj assim hdlamcntc o declara (1. q. ir.~5, a. 9): «Se
Deus po<.k obrar alem da ordem da s coisas, porque Elle !1ªº está
sujeito á ordem das causas sc.:gundas; i;ias uma tal o~dem e que lhe
está suj eita, como procedendo d'cllc, nno por nec~ss~dade ~a natu reza, mas por arbítrio da vontade. Porquanto r?d1a ldle muito hem
cstnhelccer uma outra ordem de coisas. Por isso pode elle obrar
contra esta ordem cstahelecid,i , quando quizer; por exe~plo,
obra ndo os c.:ffcitos das causas segundas sem citas, ou produsmdo
effeitos, q ue niío ahragem as causas segundas• .
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CAPITULO 1

DA REUC.1 1\0 EM CERA!.

etfeitos alem ou acima das forças das crcaturas que
lhe estão sugeitas, sem 1.'.0m isso perturbar toda a
ordem da natureza v. gr. pode arremeçar uma pedra para o alto sem destruir a lei da_ g~·avidade,
Deus, do mesmo modo e com melhor d1re1to, pode
operar alem ou acima de todas as causas da natureza que lhe estão sujeitas, ticando salva a or~em
universal; assim, quando Christo curava repentmamentc os enfermos sem mcdiôna nenhuma, ou resus..:itava Lazaro de entre os mortos, de maneira nenhuma destruía a ordem usual da natureza, por força
da qual as doenças só se l.'.uram gradualmente ou os
mortos não resuscitam, mas só obrava cm l.'.aso determinado alem ou adma das leis : porem a exccp•·ão
não destroe ' mas antes confirma a rc~ra.• 1
y
O mesmo se pode tambcm Jizt:r Jos milagres
que os antigos diziam que eram feitos co11/ra a natureza. Torne-se, por tanto, o exemplo dos ~res
meninos que o fogo i:ão queima:a : p<>r4~1anto isto
era contrario á propriedade nativa do _lo~<~, _mas
poude, todavia, fazer-se sem que a pro~:ria lei tosse
destruída; por isso que a força d_e qtw1_111ar, posto
que inherente ao fogo, pode ser 1mp~J1da Pº'." outra força, v. gr., por meio dt: substancias ch1m1cas;
c na verdade não pode produsir Jircl.'.tamente o
mesmo etfcito o auxilio divino i1
Nem se diga que com os milagres se torna _impossível qualquer previsão humana, e que a sc1ent
Sem fundamento alfirma o au..::tor da obra S11per11<1tural
Religim1 (1. c. p. 32) que ~ m~ltiplicação do~ pães é contra a nat;i·
reza e que por isso deve 10t~1ramentc rcge1tar-se, porque .º grao
do trigo nunca poderia por si me~mo ..::on~crter-sc. em pao sem .alguma intervenção: mas tod~s os lhas_ os graos do tngo, por art_e dos
operarios, se mudam em farmha _e pao; e na verdade, o que os op_erarios podem fazer mediante os instrumentos e gradualmente, nao
o poderá fazer o opernrio Omnipotente, sem emprcgar meios nenhuns ·:

..:ia ou a industria se torna inutil, porque em cada
um dos l.'.asos podemos rel.'.eiar que fiquem derogadas as leis naturacs; 1 porquanto não é muitas veres e /a,-gamenle que se suspende o exercicio da lei
da natureza, mas raras vezes e em Jogar determinado; v . gr. porque outr'ora o Jordão suspendeu
n'um dia o curso das suas aguas, nem por isso se
segue que alguem possa prudentemente julgar que
a corrente d'um rio ou que todas as rodas que se
movem com as aguas dos rios ficaram logo immoveis. E por conseguinte, dado o milagre, a sciencia pode florescer !
75. (D) Indirectame11te, por analogia. No meio
da universalidade das l.'.oisas creadas, é l.'.ostumc
distinguir um duplo genero dt: forças : umas determinam-st: a obrar necessariamente, e de tal e tal
modo; porem outras procedem da actividade que é
propria dos entes livres.
E na verdade, os agentes livres obram a maior
parte das vezes alenz ou acima e até contra _as
leis particulares com qut: se regem as creaturas irracionaes; ::! v. gr. se t.11Temcço uma pedra para o
alto, a minha vontade livre move o braço, e por
ellc movt: a pt:Jra contra a força natural aos corpos,
por virtude Ja qual quat:s4ut:r coisas pezadas tenJcm para a terra. E na verdade se as crcaturas li\Tcs po<lt:m fazer estas e muil<ls outras coisas, porvt:ntura a forliori o Ente infinito e summamentc
livre, não. poderá algumas vezes obrar alem, fü.:~
ma ou contra as forcas da natureza, alguns etfe1tos :i
t
Assim Re111m, no opuscu_lo Lclfres á .~es coll~gues ; Larn1q11e. E xamen critique des doctnne s de la Rehg. chr~t. v. II. c. :1:
2
<.i11i1ot, Méditations, vol. I, e. 3; Mallock, Fa1t.h an Ven~
~~tion,_ no ic;mrnl N~1etee11th Ce'.1fl~ry, _ oct . 1878; Is Ltfe worth h-

\lng, l\e\\ ·)'ork, 1H 1 9, r. IX, p. 2-l- e
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~cm vale o dizer com os Racionalistas que a
actividadc do homem se exerce dentro da ordem
da natureza segundo leis determinadas, e por isso
não é miraculosa; 1 confessamos na Yer,i<1de que os
cffeitos produsidos pelo homem, obrando linementc, não são propriamente milagres, não indo além
da ordem de toda a natureza crcada; porem d'aqui tomamos nc'>s ponto de partida para formularmos um argumento a fortiuri: porquant< >, se o ente creado e livre, pode obrar alem e acima de
algumas leis, porventura, a forliori o Ente infinito e livre não podcní produsir algumas vezes
etfeitos acima das forças de todo o uni n~rso :• Isto
mais se evidcnciarü, .se se attcnJer, que Deus é
Creador da matcria e dos viventes ; por quanto,
posto que a creação se não chame propriamente milagre, como já dissemos, é comtudo ac1,:áo divina,
pela qual Deus, independentemente das leis yuc ainda não existiam, produsiu ccrtamcnll' l'lkitos admiravcis; e na verdade, Aquclle que tuJo LTeou do nada, p<>de realmente operar como quer e quando
quer, ainda mesmo indcpcnJenternente das leis;'.!
porem a obrn divina operada alem das for~ns da
natureza, com razão se chélma mihq.~re.
D'aqui pode resolver-se uma outra ditficuldade com que insistem os modernos Hacionalistas ;
pois dizem que qualquer perturbaçüo produz etfcitos
não só n 'um logar mas pnr toda a parte e por tempos
indefinidos, cm razão do 11cxo com que toJas as

coisas se ligam mutuamente, e porque fon;as nenhumas jámais süo aniquiladas. Mas não se deverá dizer o mesmo das que se fazem por meio da ac\ÜO Jos homens;> Porventura, v. gr., a divisão momcntanea do mar Vermelho produsiu maiores perturbaçôcs cm todo o universo do que a abertura duravcl do isthcmo do Egypto:) 1 E' portanto pcrmittido
conduir com o Doutor Angclico: :i ''Mas nem por
isso se torna ditfü.:icnte ou se muda a ordem da providern..:ia; porque as ditfü:icncias da ordem natural estão sujeitas ü divina Providencia. Por conseguinte se
por alguma virtude crcada pode fazer-se com que se
mude a ordem natural d'aquillo que é mais frequente para aquillo que raras vezes succede, sem
alguma mudan-;a da divina Providencia, muito
mais a virtude divina podL· algumas vezes fazer alguma 1.:nisa sem prl'juizo da sua providencia, alem
da orJcm estabelecida p()r Deus para as coisas naturaes,,.
7(i. (B) 1Vão repugnam da parle de Deus. Os adversarios affirmam que os milagres repugnam á immutabilidade ou sabedoria de Deus. :i Mas não tem
razüo:
1 Cf. Hr11g1•n·, n. 1o, p. ~1;: Et1.1dcs dcs R. J>. .lésuitcs, auf;ust.
~ººe sei:.; 11etti11ga, vol. li, p. 163.
.
Non autem prnptcr hoc deficit aut mutatur providentiac
ordo : nam et hoc ipsum quod naturalis ordo institutus secundum
ea quae sunt frcquenter quaJllloque dcli.:iat, providentiae suhest divina e. Si cr~·· per :1liq11:0111 virt11tc111 crl' ;1tam licri pote., t ut ordo
naturalis mutcllir ah co q11od cst frcquentcr ad iJ quod est raro,
absque mutationc divinac rro\·idc1111ac; multo ma~is divina virtus
quandoquc aliquid façere potest sine sr.ia e pro\•i<lentiac praejudicio
practcr on.lini.:m naturalihus inditum rchus a Dco.--C. Gent. !. III:

''°'~·

r

e. qq.

Assim Spi1101•1 (Tract. thcol. polit . e. li): «As leis universão mcrns decretos de Dcu-; que ~e seguem da necessidade e
perfriçiío da narurcza di,·in;i. Por conseguinte se alguma coisa succcdcssc n~ naturc1a que rcpui.;nassc <Ís su;is leis universaes, isto repllf;llaria tamhcm 11cl·cssar1amen1c ao decreto e intellecto da naturt;;,a di,·it1;i,,. E 11c111 d'outro m0do falla J. Si111u11, ob. cit. l'· :!SQ.
• · :i

S11per11at. Religio11, ,·oi. 1, p ..p -{l·
.
.
Alguns Racionalistas C011CCllcm IS(() ; ccl'odc !>cus lazer
1
milagres, isto é derogar as leis por Elle mesmo cstahdccidas · Trac,tar a questão posta n'estc.s termos sc_na impio ou ant~s absurd<;>.
E o que a resolvesse negativamente, nau devia ser cast1g:1do (pois
isto seria nimiamente h;)nroso), mas devia mettcr-se n·um hospital
J 'alienaJosu. (Ro11ssi-.111t, l .cttH·S Jc la Montagne, lct. Ili . )
1

?

~aes
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(1) Não obstam á divina ímmutabilidade. Porquanto repugnariam, na verdade, se Deus, quando
fez o mundo, estabelecesse as leis por tal modo immoveis que não podcssc obrar alem d'ellas sem
mudança de consel~o; mas não é assim. Porquanto, como já judiciosamente o tinha advertido S.
Thoma'{_: t «Deus previu e quiz desde a eternidade que havia de fazer aquillo que faz no tempo; e
por conseguinte estabeleceu o curso da natureza de
modo que comtudo fosse tambcm preordenado pela
sua vontade eterna aquillo que alguma vez havia
de fazer alem d' este curso". E n 'outro logar acaesccnta: «uma coisa é mudar a vontade e outra coisa é querer a mudança de algumas coisa; porquanto pode alguem, permanecendo a mesma vontade
immutavclmente, querer aquillo que a~ora se faz, e
depois se faça o contrarion. :!
77. (t) }{em repugnam á sua sabcdor;'a infinita.
Repugnam, segundo os adversarios, pr>ryue Deus
pelos milagres tem em vista ou corrigir as kis difficicntcs da natureza ou perturbar a ordem estabelecida por vontade arbitraria; no primeiro caso,
careceu de sabedoria, fazendo estas leis; no segundo, é insipicntc, mudando-as. O que é falso; por()Uanto, quando Deus opéra além do curso da natureza, não obra assim, como se yuizcra emendar
os defeitos da machina que construiu, sendo as leis
da natureza bastante perfeitas no seu gencro; nem
é impellido por vontade arbitraria, mas por moti1 Deus ah aeterno pracvidit ct voluit se focturum quod in
tempore facit; sic ergo instituit naturac cursum, ut tamcn praeordinarctur et aeternà suii voluntate quod practer cursum istum
quandoquc facturus erat.-Quaest. dist. de Pot. q. VI, a. 1 ad 6; cf.
S . Thcol. I p. q. 19, a. 7.
2
Aliu1 est mutare Yolu!!tate.m .e t aliud cst 1•elle ;il!quarum
rerum mutattonem; potest emm aliqu1s eaclem Yl1luntatc 1mmobilitcr permanente vclle quod nun..:: fiat ct postca ..::ontrarium tlat.
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vos sapientissimos, e primeiro que tudo para manifestação da sua virtude ou poder. «~orquanto de
maneira nenhuma pódc melhor mamfestar que toda a natureza está sujeita á divina vontade, do que
operando cllc mesmo alguma coi~a alé"! da ordem
da natureza; porquanto por aqm s~ ve que_ a ordem das coisas foi por ellc cstahclcc1da, e na? por1
necessidade de natureza, mas por vontade hvrc .
O milagre é, com cffeito, a obra de Deus por ex- ·
cellcncia ; as crcaturas quando obram costumam
seguir umas certas leis; porém Deus, e~qua~to
auctor da natureza, púdc obrar alguma c01sa a~em
e acima das leis de todo o universo; e é conveniente que Ellc algumas vezes o faça, para m~lhor se
manifestar o seu poder ; porquanto as coisas que
todos os dias se: fazem por força das l~is ~aturae~,
apesar de serem ~m .si dignas de admtraça~, _e~~·~
Iccem-se pela ass1drndadc; ao passo que as L:Otsas
que raras vezes se fazem além da ord:m ~ostuma
da mais facilmente despertam a adm1raçao e ma'
. de Deus·."
nifestam
a glona
·
.
.
E isto mesmo já hem daramcnte o ttnha ensinado S. Agostinho~: «Porque E\lc não e uma subs1 «Nullo cnim modo mclius manifcstari potcst quod tola natura divinae subi· e..::ta est voluntati, 4uam ex hoc quod quan.doquc
· 1 opera t u r ·• ex ho '-- emm
ipsc practcr naturac ord .mcm a 1·1qu1'
. apparct quod ordo rerum po..::essit ab co, et non per n~ce~sitate7'
narnrac, scd per liberam voluntatcm . • S. Thomaj, C · Gcnt. ··
Ili, i: . qq .
·
1·· .
·m
2 ·15
mesmo 0 reconhcc<:ran~ !llguns Raciona istas •, ass1
10
E. Sherer, Mélanges d<! ~ri~iq~c rehg1cusc, C~?versat · t~eol._ P ~
16.)-187 Cfr . Guirot, Med_nauons, vol. 1, e . .> •• Lacordairr, Con_
fér. T\. D. 38" ou, na vcrs11.o mR"le;:a, 17w Public power of Jesus
Chr"isto.
·d · culis
l •Quia cnim Ille non est talis su.hst~1~ua q~ac vi en o
possit, et mir!1cula E jus (i. e. opera m1rab~ha) qu1bu.s t?tum ~~~=
dum regit umvcrsamque creaturam admm1strat, ass~du1.tate '1111
runt, ita ut pene ncmo dignetur attenderc op~ni Dei mira et . .stupenda ín quolihct scrninis grano ; secundum 1psam suam m1sen-
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tancia de tal natureza que possa ver-se com os olhos,
e os seus milagres (isto é, as ohras aJmiraveis)
com que rege o mundo todo e administra toda a
acatura, envilecem-se pela assiduidade, de maneira que quasi ninguem se digna attcnder ás obras
admiraveis de Deus e estupendas cm qualquer
grão de semente; segundo a sua grande misericordia guardou para si t1!gumas coisas que faria cm
tempo opportuno, além do curso usado e da ordem
da natureza, de maneira que vendo não coisas maiores mas insolitas, ficassem estupefactos aquelles para quem as coisas quotidianas se tinham envilecido».
Além d'isto Deus opéra os seus milagres para
ostentação da sua bondade. Esta mostrou-a, na verdade, na constituição das leis da natureza; porém
mais brilhantemente póde mostrar-s~:, dispensando
beneficias gratuitos fora da ordem usual da natureza. E assim v. gr. algumas vezes curam-se as enfermidades por força das leis naturacs. Na verdade,
se Deus movido pela sua infinita miseriordia, recebe benignamente as supplicas dos enfermos, e os
cura além das leis da natureza, faz uma obra que
é maximamente consentanea ü sua bonJade. E tambem assim mostra melhor a sua providencia . para
com os homens, fazendo-lhes algumas vezes bencficios fóra da ordem por Elle estabelecida.
Mas principalmente póde fazer milagres para
confinnação de alguma 1'erdadc Porquanto, estabelecido que Deus póde revelar aos homens alguma verdade desconhecida, nenhum signal é mais
efficaz para provar o facto da revcla\ão do que
cordiam serva\'it sibi quaedam quac fai:crct opportuno tcmpore
praeter usitatum cursum ordinemque naturac, ut non majora sed
1'?soli~~ videndo stueerent, quihu~ ~uoti~ia~~ vilu:rantu. Trnc~;.
XXI\ m Joanncm, , f1gne, t . XXX\, 1511--•P. Hrc\ . f{om,m., .l
)'l:oçturno Domin. IV f~uadrng .
· · ·

o milagre com cite indivisivelmente connexo; este será como que o scllo com o qual se timbra a
carta por Elle escripta e se .torna authcntica .. Porém este fim é omnimodamentc decoroso a Deus;
por quanto, segundo o que fica dicto,' sendo a rcvelacãn moralmente ncccssaria ao gcnero humano
para. attingir o seü fim, nada, na verdade, é mais
digno d'clle do que dar uma tal revelação e comprovai-a com mil<.t~rcs '·

3. 0 Da discernibilidadc do milagre

78. Vencidos. com estes argumentos, não poucos Hai..:ionalistas rnni..:cdcram que os milagres são
possíveis 1 , porém, estes ou não existem ou não pódcm ser discriminados dos factos naturaes ou dos
milagres diabolicos. E, na verdade, são tantas as leis
da natureza que nos são intciramente desconhecidas
que, quando sncccdcm maravilhas, é impossível conhecer se devem attrihuir-se a algum agente humano ou üs forças occultas da natureza, o que principalmente é verdade se attendermos aos phenomcnos do magnitismo e do lwpnotismo, que nos
seculos passados eram tidos i..:omo miraculosos. Por
outro lado, ainda mesmo, estabelecida a sobrenaturalidade com fundamento da nhra quem poderá determinar se e de Deus nu do demonio. praticando o
espírito mau, segundo n attcsta a Escriptura, alguns
milagres para confirmar o erro? 3 Contra estes va1

J . /{. Newman, Essays on

Miraclc~,

1, scct. 1, p.

22.

2 Assim v. gr. l:'. J<en,111, Vic de Jésus, lntroductton, o qual

escreve: • Niío dizemos que o milagre é impossível, mas que até agore1 nenhum milagre foi verdadeiram ente d~monstrado». O mesmo
segue r:> racionali~ta Lecl.:i-. History of European morais, New-York,
1 ~1'4,
· l

.: . :;,

r · 3.17 ·

Assim o au.::tor da obra Supern.rt . Religio11, vol . 1, p.

l l • 1.) '

Thcologia lJogmatica- \!oi.
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CAPllULO 1
DA RELIGIÁO EM GERAL

r:nos provar que os milagres pódcm conhc(cr-se com
tactos historicos certos, como verdadeiramente sobre
naluraes e distinctos dos prodigios diaholirns.

79. (A) Vs milagres pódem averiguar-se como
os factos historicamente certos.
Por quanto, é realmente assim, se taes factos
pódcm ser com certeza conhecidos pelos sentidos,
e seguramente transmittidos por meio do testemunho; !TIªs uma e outra coisa está averiguada:
(1) a primeira, por que os milagres, como disscn:os, s.ão factos obvias aos sentidos, que pódcm
tao facilmente ser observados cou10 quaesquer outros; assim v. gr. o homem pódc com tanta certeza ser visto caminhar sobre o mar como sobre a
arei~ da praia; com tanta seguranya pódc ouvir-se
a voz de um homem que antes era mudo, curado á ordem de um thaumaturgo, como a vóz d'aquellc que nunca foi mudo.
E nem se diga que estas coisas s;fo sobrenaturaes, e que por isso mesmo escapam á nossa apprehensão ; porquanto são, na verdade, sohrcnaturaes quanto á causa, em quanto procedem d'um
a~ente sobrehumano, mas úz se,. emquanto factos,
sao naturaes e cahem sob o domínio dos sentidos;
v. gr., se se tracta da cura miraculosa de um cego,
será bastante, para se averiguar o milagre, o pcrce_ber estas tres coisas : que o homem de que se tracta f~ra antes verdadeiramente cego, que recuperara
a vista, e isto repentinamente e sem o uso de nenhuma medicina. E todas estas coisas são tão faceis de conhecer, como quaesqucr outros factos
mera_mente naturaes. E até mesmo os milagres,
por isso mesmo que são admiraveis e feitos fóra
da ordem usual, despertam maior attenção, são ex-

163

piorados com mais dilígencia, e por isso mesmo
são conhecidos com maior certeza 1.
D'aqui se vê tambcm a insipiencia com que dizem algum. Racionalistas, que os factos não podem
reconhecer-se como miraculosos, senão foram praticados perante uma Academia scientifica. 2 Deus,
quando se digna revelar alguma coisa, tem na verdade direito de escolher os signaes pelos quaes esta revelação' se pode tornar crivei, e de empregar
aquellcs que são mais acommodados á capacidade
de todos, até mesmo dos simples, e por isso mesmo, para os perceber, requer-se antes um recto sentimento d'alma do que perspicacia scientifica: porquanto a sciencia é de poucos, é enredada em muitas difficuldadcs e só attinge a verdade depois de
muito tempo, ao passo que o recto sentimento de
alma, pode ser patrimonio de todos, e julga com
rapidez, simultaneamente e com segurança. E nem
se requer juízo da Arndemia para se reconhecer
como milagre a cura do cego de nascimento!
(a) A segunda tambcm é certa, porque os mila1 Go11dal Surnaturel. p. 1R2-183.
Assim Rc11,1n, Vie de Jesus, lntrod . , onde que os milagres
talvez podessem admittir-sc se o thaumaturgo resuscitasse os mor·
tos em prescnca da Academia de Paris, não uma ou outra vez, mas
muitas, e em v'arias circumstancias. Por outras pala\'ras, se Chris·
IO ror si ou por procurador não apparecesse perante a Academia
de Paris, e alli não consentisse que muitas vezes fosse suhmettida a sua pessoa e as suas obras ás investigaçóes dos reritos, os
milagres que fizesse em prescnca do povo, diante de amigos e inimigos, não teriam valor. Logo' D~us n1ío poude dc~de o principio
confirmar a sua re\'elação com nulagres., mas de\'Ja esperar com
pacicncia que se fundasse a Academia Parisiense, e Renan fosse
por clla deputótdo para pronunciar o seu juizo infallivel a respeito
Jos milagres praticados para confir,maçáo da sua doutrina !. E' a_té
onde pode che~ar a imp 1udenc1a d c~;tc corypheu do Rac1onahsmo ! Com razao Christo diss~ra a respeito d'estes grandes soberbos : °Confosso a ti, Pae, Senhor do ceu e da terra que tu occultastes estas cois<.s aos sabio3 e prudentes e asseveraste aos pequeninos» . .",\1,111. X.~ -'·'
2
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gres, uma vez conhecidos como factos hístnricos,
com mio menor certeza se podem tornar conhccic;los do que os outros acontecimentos, yuando o
testemunho humano se apresente revestido das devidas condições. Quando ha nas testemunhas as
qualidades legitimas, a saber: quando são muitas,
adornadas da faculdade de perceber e entender as
coisas, insignes p~la sua probidade, e apresentam o
testemunho unam me do facto sensi vcl, acommodado ~ sua_ cap~cidade, e _que seja de grave ponderaçao, pao sao menos dignas de fé sobre factos
miraculosos do que ácerca dos outros; e regeitando-se o seu testemunho, cahc por terra toda a certeza historica e já não poderemos estar certos de
factos p~esentes nem dos futuros, se os mio vimos,
o ~~e ,nmguem que tenha dois dedos de juizo, admtttira.
80. Occorrc n'este ponto a ditfü:uldadc apre-.
sentada por D. Hume, e muitas vezes tambem re- .
no~·ada ?ºs nossos dias: diz-se na verdade que é.
mais fac1l que errem ou se enganem mil testemumunhas d~ que existir um facto cm rcpugnancia
com as leis da natureza : a primeira coisa é só
n:iora.lmentc impossível e consoante L·om a cxpenencia; a segunda porem phisicamcnte impossível
e contraria á expericncia; assim v. gr. se uma pessoa attestar que um morto resuscitara, milhares de
testemunhas attestam que os mortos não voltam á
1
~ida. Esta objecção prova de mais; porquanto se
tivesse algum valor demonstraria gue o facto da
cura e da resurreição, ainda mesmo visto e referido_por milhares de testemunhas peritas na arte me' Hume"!> ~'orks, ed. 1 ·70, vol. 111, p. 17R. O mesmo 11r~n
mento rode . ler-se na obra .{11pc•rn,1t11r,1/ Reli/:irm, vol. I, p. 77 e
se~·: e opt1mamcntc refutada por G. C.1111pbdl, A diss.:rtation on

Mira de~.

dica, depois da investigação scientifica, não poderia aêr-se; porquanto tambem n'este caso a evidencia seria sómente moral, e contra qualquer medico que attestasse o facto da resurreição, levantar-se-hiam mil testemunhas para affirmar que nenhum homem resuscita de entre os mortos! Ora
isto nenhuma ressoo que tenha a mente sã, o admittirá. Por conseguinte um tal argumento é vicioso : e para o demonstrarmos, tomamos as proprias
palavras do philosopho inglez.
(a) Diz que o milagre e phisicarncnte impossivel
e co11trario á expe,.iencia: ora isto é falso; pois,
quando se diz, que as leis da natureza são estaveis
e universacs, isto sómente significa uma coisa, a
saber-que as mesmas causas nas mesmas circumstancias produzem os mesmos effeitos, afóra o
caso de intervir, comtudo, alguma causa superior;
e, na verdade, quando houver causa superior ás
leis da natureza, isto é, o proprio Auctor da natureza, pode acontecer que, em determinado caso,
Ellc mesmo produsu o effoito fóra da lei, por outro
lado estavel e universal, como já acima o provámos. Por este motivo, o milagre não é phisicamentc impossível, nem tumhem é contrario á cxperiencia: porquanto a expcricncia propriamente dita não
versa senão sohre factos singulares, e estes deve
aceitai-os como srn.:ccdcm, sem algum prejuízo a
priori. Por conseguinte, ainda que fôra mil vezes
sabido que os mortos não resuscitam, se de facto
virmos que algum morto resuscita, um tal facto
não pode regeitar-se como contrario á experiencia prévia, sendo ellc inteirnmcnte distincto d'outros factos antes observados; mas deve aceitar-se
do mesmo modo que os outros, e depois só podemos tirar por conclusão isto-que um tal facto não
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acontecera segundo as leis ordinarias ; o que está
cm completa harmonia com o methodo scientifico.
(b) E' cgualmente falso, que contra uma testemunha que affirma um facto miraculoso se levantam mil; porquanto o seu testemunho não versa
sobre um e o mesmo objecto; estes uttestam ácerca da lei geral, aqucllc da excepçáo a esta regra.
Um exemplo para aclarar a questão: mil testemunhas podem affirmar que Pedro é inteiramente sobrio, e tres simultaneamente declararem que o mesmo Pedro n'um certo dia se embriagara, sem que
d'estes testemunhos diversos resulte nenhuma contradicção: porquanto, apesar de Pedro ser um exemplar de temperança, pode acontecer que uma vez,
vencido pela propria fragilidade e instanôas dos
amigos, cahisse na embriaguez. E' isto mesmo que
snccede no nosso caso: porquanto, não ohstante mil
testemunhas affirmarem que geralmeute os mortos
não resuscitam, se dez ou doze testemunhas da maxima probidade, affirmarem simultaneamente que
mn homem rcsuscitara dos mortos, não ha n'isto
repugnancia nenhuma, nenhuma contradil.'.~áo; por
que a cxcepção não destroe a regra, antes a confirma, comtanto que não seja frequente. 1
8 1. (B) A sobrenaturalidade dos milagres pode
egua/mente conhecer-se.
Porquanto para isto basta, que attcntas quer a
natureza da coisa, quer todas as l.'.Írcumstancias,
claramente se perceba que não ha proporção nenhuma entre os meios empregados e os etfeitos produsidos, de maneira que taes etfcitos não possam

1 li7

ser senão attribuidos a um agente sobre-humano.

E, na verdade, estas duas l.'.oisas podem constar

com certeza, quando não cm todos os casos, ao menos n'alguns.
Objectam, na verdade, os aJversarios que não
pode ~e~ assim, já. pcm.1uc nem todas as forças da
natureza são por nús conhecidas, já porque muitas
curas e phcnomcnos a<lmiravcis podem ser attríbuidos á imaginação e á aliucinação, e todavia eram
n'outros tempos considerados como milagres.
(1) confessamos, na verdade, que nos são desconhecidas muitas forças da natureza, e até mesmo
que alguns factos foram considerados antigamente
como sobrenaturacs, e todavia talvez que não ultrapassassem as forças da natureza. Porem d'aquí
não se segue de maneira nenhuma, que nunca se
praticaram verdadeiros milagres ou que não possam ser conhecidos como tacs. Porquanto apesar
de não conhecermos espec11/ativamenle todas as forças da natureza, não podemos dizer até onde se
estende a sua cfficacia ; todavia, pralicame11te, temos d'cllas l.'.onhccimcnto sufficiente de maneira
que possamos julgar o que cllas não podem operar c1n determinadas circumstancias. Na verdade,
quer isto dizer que, para formar um juízo a respeito do facto sobrenatural concreto, não é necessario
ter conhecimento de todas as leis, e da sua efficacia, mas é bastante que, attcntas todas as circumstancias das pessoas, dos logarcs e do tempo etc . ,
se mostre com certeza que não ha proporção nenhuma entre os meios empregados e os effeitos
produsidos. E assim v. gr., apesar de ignorarmos
até onde possa estender-se a arte medica, com tudo
1 J. H . Newma11, Grammar of Asscnt, l.onJon, 1874, p. 3o6.
conhecemos com certeza que não pode resuscitar
307. Demonstra tambcm Romanes (ob. cit. p. 10t1-110) que o argumento de llumes nada apres1:nta dt: ~cientifico. http://www.obrascatolicas.com
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fallecido ha quatro dias e que j(1 cxalai.'a mau cheiro, e isto repentinamente e só com o imperio da
voz; ou que um leproso seja logo curado, só com o
~om da voz, ou q~1e u~1 cego de nascimento seja
mstanta?eament~ 1llum111ado, por meio d'um pou- ·
co de lodo appl.1cado ~ohre os olhos : porquanto
es~as e out~as coisas mms, com razão são julgadas
ac1m~ das forças da natureza por todos aquelles
que amda não perderam i/ bene del'inle//etto.
82; (~) O ?1esmo pod~ dizer-se dos phenomenos admira veis que se attribucm ü imaKinacão~ Que
é grande a força da imaginação, principalmente
nas mulheres, todos os Doutores catholicos .de boamente o confessam, quando dizem que nlgumas
doe~ças nascem naturalmente d'ella, ou pelo con~rano podem ser por ella curadas; 1 tamhem não
ignoram que os phenomenos do somnamholismo
do magnitismo ou do hypnotismo são admiraveis ~
mas ao mesmo tempo, segundo Bento XIV, ensinam as regras pelas quaes os factos naturaes se
distinguem dos verdadeiros milagres. E assim v.
gr. as doenças que teem a sua origem nos nervos
P?de1:1 com cffcito ser curadas pela fon,:a da ima~
gmaçao; mas as doenças que procedem da lesão de
outros orgãos, não podem ser expdlidus immedia-

tainenle e d'um modo permanente, sc'1 com o auxilio
da fantasia. t
Nem pódcm oppôr-se! os factos lzypnoticos 2, por
quanto estes, cm vez de abalarcrri, confirmam a
110;;sa thcsc ; pois n'cste caso devem empregar-se
meios para obter o fim intentado e que, na verdade, são varios segundo a variedade das doenças que devem ser curadas ; além d'isto, consideradas todas as cin.:umstancias, manifesta-se uma
certa proporção entre muitos d'cstes factos e os
meios empregados, principalmente quando se comparam com os phcnomenos que se dão no estado
natural do somnamholismo; finalmente os meios
empregados operam do mesmo modo, dadas as mesmas circumstancias; ao passo que nos milagres ou
não se empregam meios nenhuns, ou não se manifesta proporção nenhuma entre a causa e os etfeitos; por outro lado, a mesma causa, até nas mesmas
cin.:umstancias, produz ctfoitos omnimodamente diversos, á ordem <l'ayuclle 4uc opéra os milagres :1•

t
CL JJem•dit·t. XIV, 1. cit. n. 31. !\'outro logar (l. IV, p. I, e.
8,_n. 'l) ~nsinou as regras seguintes para se conhcc~r s7 a 'cur:l é
miraculosa : ol'ara que a cura das doenças C: das enl~rm1Ja~es seja contada entre os mi:agres, dc:vc:m rcumr-se multas co1s.as : .ª
primc:ira é que a enfcrmidadL seja grave:; a segunda que a enlcrm1da~e que se_ cura !'Ião esteja na ultima phasi: do _seu estado,, de m.anc1n: que nau multo Jc:pors deve 1_r em declmaçao ;, a terceira, que
se 11110 empreguem nenhuns medicamentos ou se torem e~preg:~
1
Jus, seja cc:rtojque n~o aprovcitanim; q.uarta que a cu!a seJ!1 ~ub1Assim:·. gr. S. Tlwma; diz (3 p. q. 1\ a. :! ad :i1 : "Quanta e mumcntanc:a; qumta que a c·ura sq:r perfeita, e na~ detic1e~tc
to ~ -ª'&umas coisas, o corpo obt:dece, natur:ilmc:111c:, :í imaginacíio
ou concisa; sc:xta que não precc:da nenhuma cvacuaçao ou cnse
se lor íór~e, P?r e_xcmplo quanto ao caso Ja trave posta 'no a°lto'
digna de notar-se nos de,·ido.s tc:mpos e. com causa,. mas ?u no toFiºrJue n in~agmaçao nasceu para sc:r o principio do movimemcJ
do uu em parte natural; ultima, que: tirada a doença, nao v~lte ...
o:a · · · ass1~ como tambi:m quanto á a!ternaçiio que é scg1.1ndo
~.f. Beaudeau, . Analyse de l'ouvragc de · Bcnit XI,V, ap~~ Mrg.n e,
o L~lor ~ o !_:no e outr11s coisas que d'aqu1 se seguem; por isso que
1 heol. Curr. \Ili, p. 921 e seg.; Ribet, La mysuque d1vme, \OI.
da 1magmaçao nasceram consequentemente as paixões da alma seIli, sect. III, c. 24, p. 487 e scg.
gundo <!S. quaes o coração se move, e d'este modo pela altcracão
i
Estes factos descrevemol-os nºoutrn parte. De Deo Cremrdos ~.s. pmtos se m~vc.todo o corp·º"· Cfr. Quaest. d1sp. de Por: q.
te, n. 108 e seg .
6, a. ~.ad 7: mas. pr1nc1palmente Be11edict. XIV, De http://www.obrascatolicas.com
~crvorum Dei
:1 Cf. ,u,;ric, Le Merveilleux et la sciencc, 1. III. e. 2, p. :i~1J e
Beat1hca11one, !ih. lV, p. 1, cap. ult. n. n e seg.
seg.; <iu1bert, l'hypnorisme no periodico l:e~ Questions .:ic.tue//es,
1ti sept. 1X~1\ p. :qX e: sc:g . : l.e.~l'<1<'11r. La Sc1cnce et les fa1ts sur-
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Além d'isso, diga-se o que se quizcr d'estes factos, não ha medico nenhum que tenha rcsuscitado
mortos por meio do hypnotismo, tenha restituído a
vista aos cegos, e dado ouvido aos surdos, e tenha
saciado com cinco pães cinco milhares de homens,
etc. Por conseguinte, quando factos d' esta natureza
constarem historicamente, poderão ser considerados como pretcrnaturaes, principalmente se não se
dão por uma só vez, mas por duas e tres vezes; por
quanto se, n'um ou n'outro caso, alguem se póde
enganar, certamente que assim não poderá succeder
em milhares de casos.
83. (C) Os milagres divinos pódt.'111 distinguit·-se
dos prodigios diabolicos «. Porquanto, os demonios,
não obstante serem dotados de eximia virtude de
obrar naturalmente, permanecem com tudo sujeitos a
Deus, quanto ao exercicio d'eslc poder. E com effeito, pertence á divina Providencia o não permittir
que o demonio opére milagres nas circumstancias
em que os homens de boa vontade poderiam ser
enganados quanto ao seu ultimo tim; aliás o proprio Deus seria de algnm modo causa do erro, e,
o que é mais, cm matcria de grande ponderação,
no que diz respeito á sua gloria e ú sulva\ÜO dos
homens: o que não póde admittir ningucm que creia
em Deus sabio, providente e bom . Logo, deve haver uns certos signacs, considerados os quaes convenientemente, pôdem conhecer-se as fraudes do
demonio, principalmente quando se correlacionam
com doutrina religiosa que se npresenta como -revelada.

84. Quanto ao facto, não faltam signaes por
meio dos quaes os milagres divinos se descriminam
dos prodigios diabolicos.
(8) Pela propria nature{a da obra: por quanto,
ha milagres que, por tal modo, ultrapassam a ordem da natureza que só a Deus pódem ser attribuidos, tacs são a resurreição d'um morto que, segundo o sentir commum de todos, não póde ser
realisada senão por aquelle que tem poder sobre o
corpo e sobre a alma, e póde unir um e outra por
tal arte que a alma tenha a força de informar e vivificar o corpo ; u predicção dos futuros contingentes, assim como o conhecimento perfeito e a manifestação dos segredos do coração, porque um e outro requerem o domínio supremo sobre as substan<.:ias espirituacs e livres; o demonio póde, na verdade, conhecer estas coisas conjecturalmente mas
não com certeza, e por isso algum~s vezes ao menos descobre-se o erro; a cura repentina que suppõe
a o-eação ou a restituição de algum orgão : tudo
isto não póde fazei-o o demonio, ao menos instantaneamente.
85. (D) Pelos caracteres moraes da obra: por
yuanto, sendo o demonio um espírito mau, algum
mal apparccc, pelo menos, a maior parte das vezes,
nas suas obras, porque a operação segue o ser; ao
pusso que, pelo contrario, nas obras divinas, nada
resplandece que não seja decente, bom e santo. Deve por tanto attcnder-se com todo o cuidado a todas as circumstancias do facto, para descobrir se
é causado por Deus ou pelo dcmonio-ad thaumatm·gi personam moresque 1 ; se é demente ou improbo, se é leviano, inconstante, inquieto, impaciente,

naturels contemporains, apud A1111ales de Philos. chrét.,

18~ ·07;

R . P . De La Barre, L'Ordre de la Nature .e t le Miracle, Paris, 18QQ.
l Cfr. Ger.fo11. Da distinccão da~ verdadeiras visões da~ tál~as; Bona, Da discreção dos espiritos; Ribet, l.;,i Mv~ti\jue di'iine.
vol . Ili, e . 8, p . 153 e seg.

1 Cf. &na, lJe d~scn:t . spirituum, e . XI, n . ~; Ribet, ob .
cit . vol. Ili, p . 1 58 e se~ .

http://www.obrascatolicas.com

• ' ·;./

-: .· .

,.. .,

1-

.

tAi>JTUi.o 1

DA RELIGIÁO EM CERA!.

s?b.cr_bo, ~se, s~ glor~a d~s i~r1~prios feitos, os pró-'
d1g10s que realisa nao sao d1v111os, rnío costumando Deus empregar L~m tal legado para recommendar a verdade e a virtude aos homens.
.· Porém s.e o thaumaturgo se Jistingir peJa santidade _da vida.' pelo zelo ?a gloria de Deus, pela
mode~tia.' ~um1ldade e caridade, pódc acreditar-se
~u~ . e. m1111str_o de Deus. ~ium110 ao modo porque
~e fazem os m1la~rcs : se n elles se nota alguma coisa des?onesta, v10Ienta, LTUcl ou inconveniente ; se
os me1°-s empregado~ parece~·em blasphcmos, torre~, :ibsol~~tamente nd1~ulos (t_odavia quanto a csc JUizo, d_1z hem Brugere (n . 38) deve attender-sc
algu~a c~1s~ aos tempos, logarcs l' p<.:ssoas, ás quaes
~ ~c~o d1v111a. I?óde accommodar-se) devem attriuir-se ao csp1rtt.o mau, mas de nwncira nenhuma
ao Auc~or da Justiça e da santidade 1. Principalmcnt~, p~ren_:, quanto aos ejteitos da obra, se taes prodig1os nao tendem senao a dar pasto ü curiosidade, se provocam a coisas torpes ou charlatanices,
se .fomentam a soberba e a dcsobediencia perturba~ a paz e a co1~cordia das familias, nã;> pódem
nasLerdc Deus, cuias obras fomcntmn maximamente os bons ~ostumes, a pratiL·a das virtudes, a pure:.ca e a caridade 1 .
·. 86 · (O) Pela mesma doutri11a com que se correlecronam :· se na verdade tendem para contirmação
da doutrma, que por outro h1Jo é folsa e absurda,
emqu?nt~ ~u ~e oppõe com certeza d rasão (dev~
todnvia d1stmgir-se n'este ponto <.lljllÍllo que é' conCfr. S. Agobm·dus Epist ., 1 I'· · 1 J
P . L .1 CIV
- . . ' - . . ul - >.Ili IO.
2 Cti ' rri .•,,;9' R1bet, 1. e p . l )'. I e seg.

Jl.

·
1upuu1\f1gne,

mira ele e ~;oi. zt, e de . v~,~~1 ~xod: . D1ss. S ~ff lcs vrais c:t lcs fa11x
man E ' .
'P · 40 , itnt, I. .~tt. p . i<d e scg .; ./ . ri . .\lew:i32 ~ s;~ays on Miraclc:s, 1. sc:ct · -' ; Gundal, Surnaturel, 1. e . p.

Ira d'aquillo que está

acima da rasão), ou se con-

tradiz a si mesma ou a alµuma revelação com t:ertcza divina, ou tende a tornar os homens peiores e
mais misera veis, - -taes prodígios devem considerar-se corno diabolicos; se pelo contrario se correlacionam com a doutrina, a qual , posto que, em
muitas coi sas, seja superior á rasão, satisfaça com- ·
tudo as exigen(ias da intelligencia e do coração, assim corno fomente os hons costumes, promova mui- ·
to principalmente a caridade para com Deus e para com o proximo e torne os homens melhores e
mais felizes, com rasüo devem ser considerados como divinos.
Nem se diga que n'isto ha um circulo vicioso, ·
cmquanto que pelos milagres se comprova a doutrina, e a divindade dos milagres pela mesma doutrina 1• Porquanto a exccllencia da doutrina é primeiramente examinada pela 1·asão, em seguida · a
divindade do milagre conhece-se pela cxcellcncia
da doutrina e por outros signaes, e pelos milagres
a divindade da doutrina. Temos por conseguinte
sohre esta materia dois arµumcntos perfeitamente
distinctos, que mutuamente se corroboram : cadr.n1m
d'cllcs tomado isoladamente tem a sua força prnpria, quer moralmente certa, quer maximamente
provavel : porém amhos toma.d os junctamcntc são
da maior ctfü:acia ':!. Por outro lado, a santidade da
doutrina não e o uni(o critcrio de que nos servimos para demonstrar a divindade do milagre, mas
só um ,f aqudlcs que são na verdade uteis para investigai-o.
'
Do que fica dito póde collip;ir-se que a maior·
parte das vezes Os milagres divinos pódem facil-·
1 A.ssim o audor da o bra S11pen1.1t. Relifiioll, vol. 1, r . I') .
~

Smith . Di..:tion . ot thc Biblc! vocabulo mir.tclcs.
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mente disti_ngir-sc das fraudes diabolicas : por quanto se taes s1gnaes, tomados em separado, não contribuem algumas vezes para a certeza plena, apresentam ao menos um argumento provavel, cuja força
augmenta com a multidão dos signaes, de modo
9ue se todos se encontrarem juntos, jü não ha motivo nenhum para duvidar.
87 · Aqui se apresenta para resolver uma dilliculdade propost~ pelos adversarios,' isto é, que não poucas
vezes os milagres, segundo os auctores sagrados, são
feitos pelos demonios. Porquanto, apesar de Deus como o <~ttesta a Escriptura, permíttir que o demonio ~brc
ma:av1lhas,. quer para provação dos bons, quer para
ma~or manifestação. do seu poder, faculta, todavia, os
~cios para descobrir o auctor de taes prodígios. E assim v: gr. os magos que á vista de Ph a raó obraram
m.aravllhas, ~ão consegt!iram tod~via tirnr as sci~uphes do
po,. mas á vista do~ milagres feitos por Movses foram
o_bngados a exclamar : Está aqui o dedo de ºDeus ; t ass1~ tambem. os falsos prophetas que serviam a Baal,
n":o co~segmram enganar os fil~os de Israel com um
milagre . Do mesmo modo, no hm do mundo haverâ
na verdade, muitos prodígios, porém Christo p~lo facto
de os prophetisar, tira-lhes a sua maior força, e nem os
homens de. boa von~ade roderão ser enganados, a não
ser que assim o queiram .

4.º Da força demonstrativa dos milagres
. . ~8. (A) D~pois ?~.que temos dicto sobre a poss1b1hdade e d1scermb1hdade dos milagres, fica evid~ntemente averiguado, que os milagres divinos
feitos para confirmar alguma doutrina revelada,
são uma nota certíssima e decretoria da revclacão.
Porq~anto os milagres divinos ou são feitos pelo
propno Deus, ou, sob sua ordem, pelos anjos que
1

?
1

Exqd. VIII 19 .
Ili Rcg. XVIII, 20-40 .
M«tt . XXIV. 22-28 .

são seus ministros. Ellcs são por conseguinte como
que o sello com que mostra que as ~uas obras sã?
divinas, assim como com o sello reg10 se authenucam as cartas do príncipe. Em vista d'isto argumentamos assim : Deus como auctor da verdade e
summamcnte santo, nunca pode proferir, nem directa nem equivalentemente por si ~u .por outros_, alguma falsidade: porquanto ~ pro.te.rir uma falsidade, que nos homens que cstao su1e1t~s a errar, pode algumas vezes ser só falta material e por isso
iscmpta de culpa, porem cm Deus, que não pode
ser enganado, seria sempre culpa formal. Mas
Deus diria ao menos equivalentemente uma falsidade, se praticasse ou permittisse que se fizessem
milagres, cm confirmação d' uma doutrina falsa. ou
revelação que nunca foi feita, pois obrando asstm,
permittiria que fosse usurpado o s~u poder para
nos enganar, e ellc mesmo se tornaria testemunha
da falsidade como rectamente diz S . Thomar.: 1 'e não
pode acontecer que. alguc~ anmmcian~o dou~rina
falsa, faça verdadeiros m1lagrcs, que so por virtude divina se podem fazer; porque Deus seria testemunha da falsidade, o que e impossivek Esta materia esclarece-se com uma comparação : porquanto se houvesse um scllo que não podesse ser gravado senão pelo rei consciente do que escreveu, o
rei foliaria verdadeiramente pelo scllo, manifestando pelo facto de o pôr, que approva todas as coisas que estão contidas na cscriptura. E estão n'este caso os milagres verdadeiramente divinos. Porquanto não podendo ser feitos senão por Deus, e
1 Contingere non potest quod aliq.uis ralsam .d?C!rinai:n annuntians, vera miracula faciat, quae nonmsi nrtute d1yma fic_r1. possunt ; sic enim Deus esset falsitatis testis, quod est 1mross1b1kQuodlíbct. li, a ti ad '+ .
·
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por outro lado Deus esteja perfeitamente consciente da doutrina, que é sellada por mila~rcs, clarissimamcntc mostra pelos milagres operados cm confirmaçi:ío da doutrina, que a approva e foz sua. 1
·
8g. (8) Objecta-se tambem que não poucos milagres
foram praticados em confirmação de rehgi6es pagãs. ~
assim Vespasiano e Adriano, segundo o attestam Tac1to, Suetonio e · Spartiano, :t curavam repentinamente
doentes; o mesmo se narra a respeito de alguns herejes
e principalmente do jansenista dtacono 'Paris junto de
cujo tumulo se obraram milagres; tambem na India se
fazem muitos prodigios até mesmo nos nossos dias. Logo os milagres não tem força demonstrativa.
.
.
Resp. Não teriam, na verdade, força demonstrattva,
se se provasse que milagres verdadeiramente divinos
foram feitos · para confirmar uma religião falsa ; porem
isto não consta de modo nenhum; porquanto dos casos
referidos não se apura que taes prodi~ios foram feitos
em confirmação de alguma doutrina; alem d'isso deve
examinar-se cuidadosamente. se são ou niio verdadeiros
milagres. E na verdade~ os · historiadores citados mostram sufficientementc que os factos miraculosos que narram foram excogitados para cor~prazer com os i~pera
dores; 3 quanto porem ás maravilhas que se reahsav~m
junto do tumulo do diacono Pa,.is consistiam, a maior
parte das vezes, em convulsões e outros movimentos indecorosos e· até em actos obscenós e por is!lo devem ser
attribuidos á agitação dos nervos ou ao demonio. '
Q\Janto aos milagres que se attribuem aos fautor~s
do Budhismo ou Mahometismo, d'estes foliaremos mais
adiante.
N'este ponto uasta que notemos que ha signaes por
onde os falso~ milagres se discrim_inam dos ~e~dadeiros,
e nem um umco milagre verdadeiramente d1v1110 se po1 Lugo, de Fide, disr. H, 25 ; S11.11«'j, de Myst<:riis vitae
Christi, disp. XXXI, sect. I, n. 7; Mead, op. cit . e +-11; Gondal,
Surnaturcl, 1. H, e. 8, p . 26+ e seg.
.
~ Tacit. Histor . l. IV, n. 81; S1wton., in Vc:sp;1s n. 7; Spartian ., Histor. August ., in Hadriano, n. 25.
l GL Campbell, Dissert, on miracles, part. II, sect. 4
.
; Campbell, 1. cit. scct. 5 ; li. Bl.mc, Lc .l\1crve11let1x1 Pan~
18ti\ 1. I,

1-:..,
I I

de encontrar que tenha sido praticado para confirm;;.r
uma doutrina falsa.
qo. O Concilio do Vaticano (scss. IH, can. 4,
da fé) definiu do seguinte mod<; a doutrina por
nós exposta até aqui: "Se algucm disser que a revelação divina não pode tornar-se crível por signaes internos e que por isso mesmo, só pela cxpcriencia externa de cada um ou por inspiração particular, os homens podem mover-se ü fé, seja anathema". :i
> Si quis dixcril n:vel ationc:m dil'inam cxternis signis cri:.lihilcm fie ri non posse, i<lcoquc sohl intcrn<I cuj t~squc cxpcricntiâ
llUt inspiratione privat;l homincs <ld fidcm movcn debere; anathcma sit.

Tht·Qloi.;ia L>oi;matica- \'oi.
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CAPITULO IJ:

Da Ballgllo Cbrlstl
PRELIMINARES
1.~

Estado da questão

9 •. Demonstramos no primeiro capitulo a necessidade absoluta d' alguma religião cm geral, e em
seguida a possibilidade e necessidade moral d'alguma revelação, e ao mesmo tempo declaramos as
notas relas quacs a verdadeira revelação se pode
discernir da falsa ; resta por conseguinte que, por
meio d'estas notas, investiguemos qual é a verdadeira religião. Com etfcito, ha no mundo cinco religiões principacs a respeito das quaes se pode fazer a investigação: o Christianismo que enche duas
partes do mundo, a Europa e a America, e tamhcm está largamente diffundido pelas outras partes
do mundo, e que conta no seu seio mais de quatrocentos milhões, (400,000,000) de homens; o Islamismo que vigora principalmente n'algumas partes da
Asia e da Africa, e que conta cerca de duzentos milhões ( :wo,000,000) ; o Brahma1Zismo, do qual nasceu o B11dlteismo, que n'algumas regiões se rnistuhttp://www.obrascatolicas.com
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rou com o Cm!fucionismo: estas trcs rl'ligiões vigoram na Asia, e todas dias juntanll'nll'. contam seisscntos milhões de proselytns (fioo,ooo,oon). i
~)2. Comecemos, portanto; da religi;lo christã,
não só porque vivemos no meio Je christiíos, mas
tambcm porque, segundo o confessam os adversarios, esta religiüo é por t<il maneira preeminente
entre todas as outras, quer pela doutrina, quer pelos seus ctfcitos na ordem moral, q11cr pelo numero e auctoridade cios seus prosclytos l1ue, se de facto ha alguma rcvclaç<.lo, e no christianismo que se
deve ir procurar.
Porém no christianismo é permittido distinguir
tres phascs :
(8) A religião primitiva que SL' lúnd;1va na revelação feita aos nossos primeiros pal·s l' aos patriarchas, e perseverou até .Moysés para <1s .l udeus, porém pµra os gentios até lÍ promulga~·;ío da religião
christã~
·
(b) A religião mosaica, que foi revelada por Moysés, foi imposta sómente ao povo judaico, como
preparação para a religião christã ; foi ahrogada
pela morte de Christo, pon;m esta s<'> conta no seu
seio cerca de s~is milhcíes de Judeus.
1
Os numcros acima cita,los são apro\i111a1ivus, apesar de
suhstancialmentc conser\'arcm as mesmas l""'l""\«Ícs d'cstcs. ~c
J.:undo A. Schobel cm J)royscn, l:landatlas 1l\."111, p. '..!111, umtam-sc
~: m todo o orbe : Christ:Zos ++2,35 1,o"u; M,1hm11ct.11111s 1 i-:G,3 .iti,ooo;
P.1gáos ~)'2, 182;340: Budhistas 44/,•!<i ~1,7i-:o.: Ur,1'1111.111ist.u 1 X7,'.l4;;'·-tSo.
Segundo O. Werner, o Orbe cathof1.:o, Frihurµo da Brisgovia, 1OQO,p.
4, o numero dos habitant es do nosso orbe é superior a 1,.too11ioo; d'e stes 4-J\ooo,noo >iío c/1rist.íos; 21 o,noo,oõo :\f,1ho1111•/,1111Js; ·H1',(XJO,ooo
Bttdhistas Con/i1cimws e Sh,1111'111t1s; 1 ~~.oc,o,r•,O l/r.1'1111a11ist<1S ;'pa-

gãos 120.000,r;uo; Judeus C•,-''"',ooo. Fin.dnH:nlL" "·gu11do V. Groffier, Planisphcre (.k:; Rdigion s, 1 :-:~:;, comput;11n ·sc: "s christifos
cm 41~i,710,ooo; os Judeus em l;,~~10,000; os ,\1a/wmL'l.111os em
:.wo,000,000; Brahm.111ist11s em 1td,ouo,11<:0; Jfodhist.1s 1•1iros em
7,()()(),000 ; H11dl11stas e Cn11(11cim1os l'lll :1~0,1:110, rn:i •: /111.fhist,rs e
Shammro.~ em 35,()0(),00<>; ·P,1;;líos em :!'.!8,.~oo,rx:x>, Ctr. l>c Bn1glic, llistoirç Jcs l\cligions, :i.• 1;d . • ~~6, r· :i~1+

(C) A n.:ligião c!u-istã propriamcllle dita, que foi
revelada por Christo, é destinada a todos os povos,
durarü até á consummacáo do seculo. t
Poderia, na verdade, investigar-se a divindade
d'csta tripli~e revelação; mas porque um tal methodo é muito longo e fastidioso, e por outro lado
não se requer para refutar os erros modernos, circumscrevemos a nossa invcstiga<;ão dircctamcntc á
religião christã propriamente dila, dizendo s<)mcnte
algumas pafovras ü maneira de corollario sobre a
diccrnibiliJaJe da religião primitiva e da mosaica . ~

2. 0 Da certeza moral

3

Porém antes de entrnrmos n'csta demonstração,
é nccessario fazer algumas poucas advcrtcncias sohre a certe:r_a moral, que é propria d'csta mvcstiga1,'.áo, porque aliüs seria muito difficil comprchcnder
a força dos argumentos, principalmente aos jovens
que, acostumados üs demonstrações mathematicas
e methaphisicas, 1150 se satisfazem com a certeza
moral propria das sciencias historicas.
~)3. (A) Noção . Ha tres cspccies de certeza, que
correspondem <Í triplice ordem methaphisica, phi~
sim e moral.
Quando o predicado convcm por tal modo ao
Cf. Br11{;-áe, n. 43.
Sq.~uml;, este methodo, trilhamos os passos dos optimos
apologistas do nosso tempo Perrom', i\1,rrrella, Lambrecltt. Pesclt,
ct.:., os quacs conheceram muito h~·1n yuc o outro methoJo, commumml.'ntc adaptado nos Compcndios,n:ío pode ser acceito, senão
n'um immcnso volume, -ou umittindo-se inteiramente innumeras
objcc.;cíes apresentadas pelos adn:rsarios.
·1 Sobre a certeza moral dissertaram exccllentcmente L.
Olh;- L.1pnme, La Certirude J\loralc, Paris, 1880 e 188:.! ; La Philosophic et lcs h:mps prc!sents, 1Sqo; l.c Prix de la vic 1884; Bntgái', oh. cit. .t\ppendice J, p. 264 e SCf'.; H. Newmm1, Cirammar of
J\sscnt, p.1.~ ~im : Hetti11ger, Natural Rcli~ion, transl. hy H. S . Bo,
wdcn, lntroduction on ccrtainty.
1

?
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sujeito, que o opposto se oppôe üs csse1.icias das
coisas e repugna nos termos, a certeza diz-se methaphisica; se o predicado conv~m . por. tal .~odo
ao sujeito, que o opposto se oppoe as leis ph1s1~as,
ternos a certeza physica; porém quando o predicado convcm por tal modo ao sujeito, que o opposto se oppóe ás leis morae~, temos a ccrtc.za. m?ral,
cuja natureza é neccssano declarar mais mt1mamcntc.
Ha, na verdade, leis moraes do mesmo modo
que ha leis physicas. Porém a lei moral é o modo
constante e uniforme, segundo o qual os homens
costumam obrar cm certas circumstancias. Podem,
na verdade, dar-se cxcepçócs a estas leis; v. gr., é
lei de ordem moral que os homens 11ão minlam quando da mentira /hefoão vem 11e11hum pnJ11cito : é esta,
na verd~de. uma ·lei constante e universal, se se
considerar ~s homens em globo, mas p1 ide acontecer
n'algum caso particular, que um m1 outro homem
minta, sem que d'ahi espere nenhuma_ re(ompens~.
Comtudo se testemunhas probas, mllltas e unammes, dão testemunho sobre uma coisa de grave ponderação, que optimamentc conht::cem, ter-se-ha a
certeza moral, porque ainda que um ou outro possa algumas vezes enganar, todavia nem todos, e
muito menos muitos, fazem isto cm taes circumstancias.
94. A certeza moral não é, portanto, simplc~ probabilidade mas J1erdade1ra cerle\a que se apora nas
leis morae;, nem pode ser perfeilamenle percebida
sem alguma disposição moral. 1 ·Funda-se, com effcito, nas leis moraes, isto é, quer da natureza do
t Isto declara-o optimamente K. C,1ro, Philosophic ct Philosophes, p. 102-104; d. W . \Vard, \'~litnesscs to the lJnseen und
other Essays, 1893, The Wish to hehc\'c, p. 15'1 e seg.

homem que em certas circumstancias constantemente, posto que livremente, obra de tal e tal modo; quer da Providencia de Deus que vigia para
que taes leis, ncccssarias para promover o bem social, sejam observadas.
Requer tambem umas certas disposições moracs : porquanto a evidencia moral não obriga o
assentimento da mente, mas sollicita-a sómente, e
o que não está bem disposto, pode repellil-a ; assim v. gr., posto que muitas testemunhas me certifiquem a existcm:ia de Roma, posso resistir a esta
evidencia; o que pode principalmente acontecer,
quando a coisa que nos é proposta se opp6e aos
prejuízos e ás paixões.
Porém as disposições que para isto principalmente se requerem, são:
(a) ausencia de prejui{Os; por quanto se alguem
a priori não quizer admittir os milagres, nenhum
testemunho, ainda mesmo acompanhado das devidas condições, lhe pareccrü sufficicnte;
(e) mortificaçãodaspaixóes, muito principalmente da JJolupluosidade e da soberba; pois sabe-se pela cxperiencia que as paixóes perturbam por tal arte o juizo da mente nas coisas moraes, que é ditficil conhecer-se a verdade ; v. gr. nas coisas políticas algumas vezes se obscurece por tal arte o entendimento, que até os proprios factos, que são objectivamente evidentes, são audaciosamente negados;
assim do mesmo modo nas coisas religiosas, os que
se abandonam quer á sensualidade quer á soberba,
chegam até mesmo a negar espontaneamente os factos evidentes em que se apoia a religião christã, porque reconhecem que esta religião é adversa á sua
concupisccncia 1;
t

Isto rc..:onhc..:eu-o o proprio Romanes (ob . cit . p . 166) on-
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(C) o amoi· da verdade, ou o desejo sincero
a~~açar a verdade logo que claramente seja mamtestada: por quanto se não houver tal disposição
nem o cspirito estará bastante attcnto a considerar
os argumentos nem a vontade propensa a admittir
a sua força ; porquanto, sendo a religião opposta
üs concupisccncias, resistimos naturalmente á evidencia declarada cm seu favor, e se uma tal propensão não fôr contrabalançada com o amor sincero da verdade, difficilmcntl! p!.!rcehemos a fon;a dos
argumentos que demonstram a verdade da religião
christã.
95. (B)Legitimidadeeco11vc11iencia. Dcmonstrase com bastante clareza que a evidencia moral nas
coisas de religião, é inteiramente sutfo..:iente. Porqu_a nto cada sciencia deve usar de argumentos propnos; seria com etfeito ridículo o exigir nas sC::ienc!as phisicas a evidencia mathematica ou mctaphySH•.:a, por quanto estas apoiam-se nüo cm leis metaphysicas, mas physicas, por isso requerem sómente
a cviden~ia que nas.e~ <la_constam:ia das leis physicas; por isso da lcg1t1ma mducção ou do exame attento dos factos, com rasáo se infere a cxistcncia da
l~i universal, P?sto que seja metaphysicamentc poss1vcl que a coisa seja de outro mndo. E assim seria lambem cgualmcntc ridiculn o exigir a evidencia
mctaphysica ?u physica na invcstigw,.:üo Ja religião
revelada ; pois esta pertence ;.is sciencias moraes e
só por evidencia moral pôde saher-sc.
'
. Prova-se, na ve_rdadc, por argumentos quer intrmsecos, quer extrmsecos ou historicos: os primeiros mostram que a religião christá, quer cm si quer
d<! adverte q.ue nada ha m::is inimi~o dar.: christií do que o costume . de ~eguir, cm oppos1.;ao com ;·1s !.:is chri-.t<ís, princ ipalmente
a rnfa hhcrtm:1.

DA RELIGL\O CHR!ST.~

nos seus cffeitos, é mais cxcellcnte do que todas as
outras religiões, de maneira que não pódc proceder
sen5o de Deus ; porém isto não póde demonstrarsc por argumentos metaphvsicos nem phvsicos mas
S(? co~1 argument~s moraes; po~ém os segundos s5o
h1stoncos, e por isso mesmo fundam-se no testcnrnnho humano, e seguem as leis moraes do testemunho; para pen..:eher a força de ambos estes gen:ros de _argumentos,. requer-se uma intelligencia,
nao subtil e metaphys1ca, mas honesta e adornada
d'um juízo são•.
~)6. E até é omnimodamentc co11venie11/e qué
haste e se requeira uma tal evidencia nas coisas religiosas. Porquanto a lkligião não é sómente para
alguns poucos doutos mas para todos os homens
de boa. vontade, ainda mesmo que sejam ignorantes e simples .
E, na verdade, se se exigisse dcmonstracão scient{fica, pouco~ podcri~1m e~1tcndcl-a; ao p~sso que,
p~lo contrario, a evzde11C1a moral póde ser entendida por todos os que gosam d'um recto sentimento de alma e de hoa vontade. Em segundo Jogar, é muito conveniente que os homens abracem
livremente a religião~ mas. para isto requer-se que
se demonstre pela cv1dcnc1a não mctaphysica mas
moral : por quanto se se proposessc a evidencia mathematica, os homens deixariam de ser livres e te#

""

.1

'

l~rinc!pes . do.: la Critique historique, 1883, p.
sc1encrns h1stoncas as ~· oisas são d'um modo muito
d1!l"'.1:ente. Estas só :a:as vezes i'Ó(lcm provar as suas thcses com
as lormas de rac10c1mo que mais ou menos immediatamente se
co1wertem em syllogismo e levam conviccão inahalavel aos que
conhecem e empregaO? as leis da dialectica .' Geralmente, para qu~
~s s eus aq~umen.tos s_~J<lm approvaJos" d evem empregar uma certa
~acu!d_'.ld<: da cs11maçao nyoral da s coisas, que mais se referem á
mtuy;ao do que ;\ dc,luc~·ao, assim como rnmhcm a qualidade especial da me1.H~, que. s_c chama senso rccto : e que ex:ige maior
clareza e í l°Clhl:10 do )lllZO tk qu e suh1 ile.za e profunJidaJe» .
•.

_ 1

J>t• Sme1t,

L1t:o-~>7 : «Na s
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riam necessariamente de abraçai-a; mas onde h~
necessidade não póde haver merito nenhum. P_oI
tanto Deus dispôz assim as coisas com sabedoria.
de maneira que a evidencia fosse ~sutfü:i?ntc paré:j
os homens de boa vontade, mas nrn • ohngando-o~
de modo, que até mesmo compdlissc as vontades rebeldes'·
.
.
. .
,
Por tanto é com humildade e s1mphc1dade d alma, que dev~mos investigar a vc.r?aJe da religião
christã; e porque todo o dom pcrlc1t~> dcs~c do Pac
das luzes deve pedir-se com oraçao assH.iua que
sejamos ah1dados com auxilio divino n'aquclla investigação.

Art. 1 Da auctoridade ~o• quatro
Evangelhos Estado da questão

97·

1.

0

.Afethodo que deve seguir-se. As fontes

1 Pascal, ob. cit. p. 327-328: R<m1.1111•s. Thoughts on Religion p. 13o-t38.
.
·
1 p ·
'2 lVa/lon
l>e la Crov:mce duc . ;) l'Lvang1le, :!' e~.
ans,
i81ili; Mei na~, Lcs Evangilcs et la Crili1.j11c a~~ XIXn s1éclc; d1•
Valroger fntrod. au N. TcstJn~c1.H; n.1rnq- ' 'K~Jll/"OUX, M~mucl
Rihlique, 'vol. 111, p. 1 e seg.; F1/11011, lntrod. rcncralc aux f<.,m_1ilcs; Sch,mr, Apology, v. li, e..: . . XII, X v.; <.on1e(v•. 1!nrol~L11.:t1.o
B l: · T 1 ibros sacros vol. Ili <l1ss. 1 : /\;. l.ard1wr. 1 he Cri:d1of.th~ Gosp~l his;orv, A. '.Vo1·t.011, Th~ Evidcnccs of ~h.e (ic·
nuiJenss of the Gospels, Boston, 1~.l7 ; 11 estcott, l111roduL110n to
thc stu<lv of the Gospels, 7 thc cd. l .011do11. 1XXI< ; Ols!1ause11,
Bib:ical éom.ment. º!l thc 1\: _Test. ~ trnnsl. . 1.•:om thc. C1~rn_ia~,
vol. I, Genumenss oi, thc w.ntm~s. oi thc N: 1 cst .. 1.'. i5 e . ,s~g."
Bleek Beitrlige sur Evangcher:i-Kn11k, l~erlim, 18410, U . \\ e1ss.
Das ~iarcusevangeli~m un<l sem_e synop1~sc,hc~1, ~':~ral~~lc,1_1~ 1~~:-:
Das MatthaUsevangehum und sem«: _l .uc;~s-l _~rallcl~n e1 kl.11 !• 1~ />:
Holtpnann, Einleintung in d. N. 1 . ; (,. 1' 1~/ier, 1 h_e lkgmmng'
of .Chri~tianity, e. ,Vlll-Xl_li
·1~bott, lic:src.ls·'·1~ .En.:yclop ·
Bntanmca; Brugere, n. (1.) e s~~·· lo~h, n . .1l e sq.; .. 1t'pe, n.
47 e seg.; C. Douais, ap. l.a Sc1cncc Cathol1qu:, 1X<1+, ~1./!º(j -~
seg.; qQL e seg.; 1088 e scg.; G_ondal, l.a P~o\:cn.mce des_ L\ang1
Jes, 1g9W; E. Ma11genot, ap. Vigo11ro11x, D1..:t1011 de la B1hlt:, verbo Eva11giles.

hllit ·

E: A:

OA REI.IGLÂ.O CHRISTÁ

principaes onde podemos i_r ha~irir 9uer ª. doutrina de Christo, quer a sua h1stona, sao os hvros do
Novo Testamento, cm numero de vinte e sete, a
saber: os quatro Evangelhos, os Actos dos Apostolas, quatorze Epistolas de S. Paulo, uma de S.
Thiago, duas de S. Pedro, tres de S. João, u1.?a
de S. Judas, assim como o Apocalypse de S. Joao.
Sendo porém os quatro Evangelhos a fonte principal, e bastando clles por outro lado para demonstrar a divindade da religião christã, invocaremos a
sua auctoridadc contra os ataques dos Racionalistas, enviando os leitort!s quanto ao mais para a 111troduccáo da Sagrada Escriplura.
(A) A palavra Evangelho (cm grego 1i, bei:n,
«·nin ... , annuncio) designa entre os auctores profanos noticia fausta 1• Acreditando-se porém, que Jesus
Christo trouxera ao gcncro humano a fausta noticia
da salvação, aquella palavra significou d'um modo
especial a obra da Re~empçáo "; depois a prégaç~o
apostolica que annunciava a Hcdempção por Chnsto, foi designada com o mesmo nome de Ei 1ange/ho :1; depois tamhcm este vocahulo foi applicado
para significar a historia escripta da H.cdcmpção,
primeiramente .a to~los os. livros ~m geral em que
expunha esta historia, porem depois a cada um dos
quatro livro~ que por isso mesmo foram chamados
1 Honwr. Odyss. XIV, 152 com esta palavra é designada a
recompensa po'r uma feliz nova : E:.iQ(nú,wv i".i p.oi E'.l'b'' dá-me _o
evangelho isto é a recompensa pela nova que te dei; passa depois
para a coi~a ann~mciada.: Ti·~. A~T<JVllú EVQ!Y"(oÂ1w o~Q'f'ipaVTEÇ, trazendo boas novas a Antomo (F1l/w11, lntrod. aux Evang. p 1). A
palavra inglc~~· Uospel veio das palavras saxonias good, spell, que
tambem s1gmftcam boa nova.
2 ;\farc. 1, 1; XVJl 15: «Inicio do Ev2ngelho de Jesus Christo ... Prégae o Ev~nge ho a toda a cr~atura» ·. ..
3 Assim S. <Jemens ( 1 Ep. 47) lalla <lo 1111c10 do Evangelho
de Paulo, isto é, da sua prégaçãu apostolica.
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Evangelhos Por isso os quatro Evangelhos eram
considerados como fórmas vnrias do mesmo evangelho t; foram tambem chamados Evangelhos, segundo Matheus, Marcos, Lucas e .Inflo, porque continham não a boa nova de Matheus, i\forcos etc., mas
a boa nova de Jesus Christo proposta
Matheus,
Marcos etc., d'este ou d't.hjlll'lll' modo.
98. tB) Para prevenir todo o equivoco, é preciso declarar o que se entende sob o nome de auctoridade historica. Aqui não sl' tracta da auctoridadc divina ou da inspiraçüo dos Evangelhos, assim corno se não tral.'.ta tamhem da sua auctoridade canonica, isto é, se foram ou nfü 1recebidos n'algum ca11011 ou cathalogo authentico dos livros sagrados; assim como tarnbem se niio tracta da sua
auctoridade doutrinal, isto é, se contem doutrina
verdadeira; mas tracta-se da sua auct' 1ridade lmmana, como livros historicos, isto é, se suo verídicos quanto aos factos exteriores que narram, como
se investiga v. gr. a respeito dos i\nna'e s de Tacito.
E são, na verdade, verídicos, se os seus auctores não foram enganados nem enganadon:s sobre
tacs factos; e, na verdade, quanto mais foram desejosos de conhecer a verdade e zelosos cm manifestai-a, tanto maior fon,:a apresenta a sua affirmação. Para podermos avaliar isto, é preciso primeiramente que saibamos se estes livros foram na verdade escriptos pelos auctorcs a quem suo attribuidos, ou ao menos sob a sua direcção e inHuxo, e
1•

rnr

t Parece que J. Justino foi o primeiro <JUe tornou esta palavra n'este sentido: Oi :i:tua:u),,,,
"''-'>:ncu:J.o:'ltv. ií ,.:tÀ :<T:t< : C:tyyi Ãto: 1
(Apol. 1, tió . )
.
:t «Quadriforme Evangelho que St ' ,·ontem 11'11111 t·spirito » l S.
lre11oe11s. Ad . llacrcs . 1. Ili, 1 1, ~ . >

"°'

não foram adulterados por outros posteriores, n'uma palavra, se são ge1111i11os, 1 e ta".1ber:1 inteiro~ ..
Estas qul'st6cs versam sob a sc1encia da Critica 2 cujo methodo é por isso mesmo necessario scgl;ir, antes do que a priori o rncthodo muitas vezes
seguido nas sciencias deductivas. E~prcgare1?1os
por isso mesmo nrgum~ntos, quer e_xtnnsecos, isto
é testemunhos de escnptores que viveram na mesn;a epocha ou na posterior, quer intrinsecos, isto
é tirados do proprio livro, do rüodo de escrever
' das coisas n'elle contlc
':l as . Comtu do ap01amo.
ou
nos mais nos ultimos; porquanto do proprio texto
pode, na verdade, concluir-se com pro?abilidadc
que tal auctor tivera podido escrever tal hvro; . que
realmente o tenha cscripto, s1'>por argumentos h1storicos ou cxtrinsecos é que pode averiguar-se. Por
conseguinte, as notas interna~ são sómcnt~ ~ conlirma~ão das provas que se tiram da Trad1çao. .
qq. 2 . 0 Erros (A) Devem ser, por tanto, rcge1tadÓs- como contrarios ü verdadeira scicncia cer~os
princípios muitas vezes empregados pelos Rac10nalistas n'cstas questões:
(8) Alguns avaliam os factos historicos por prcjuizos philosophicos e subjectivos; dedara_m v. gr.
que os Evangelhos não podem ser verdadeiros, por
p;1lavra l!"'.1111id.1dl' .rarc,·c-nos mais adaptad:1 que ·~~
thcnt i,·a nu a utho.:11tK1dadc; 1'0 1s . estas p;irC<"cm ;mtt;s dcs1i-;nar o hl·
Jor 011 a auctoridadc d'um escnpto. A propostto fre!1ch .(On thc
St\lll v nf wonls, b.:t. VI, p. 1 8~ 1 ) adverte que gem1!"'' e aquella
ohra 'que foi vcrdadcira1~;cntc cs~ript:.i pdo auctor, cu10 nome traz,
porem authl·nt1co e aqu11lo que o.: vend1cu.
.
~ A critica não é uma s.:i encia t ií o recente como alguns JUigam, tcndn havido cm todos o s tempos l'tist<;>riadorcs que se. teem
cxfor~· ado por discc~nir ..:om t o d'.1s a s st!as. forças o verda~c1r.o d?
fal so . Chama · se muitas vezes l/1gher Cnt1c1sm. sohrc .c~1J.º nascimento s..:opo, 11sn e abuso ,.J C'h . Gr.11111an. I11ghcr Cnt1_c1sm and
thc Bihlc , :lmcric.111 C.1th . (ju.rrt . R el'ic>n•, 1111. 1894, p . 5h2 e. scg. ;
A . J.oisv, f .' Enscigncmcnt hibliqu c, nov .-dcc . 18'.12; vel l.cs l-,tudc !\
Bil;>liqu-cs, 1 s~H· 1'· ·l' ).

-- · - i /\
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DA REUGIÁO <.:HRIST,\

referirem factos miraculosos, consistindo a essenda Critica na negação do sobrenatural. t Poder~a facilmente demonstrar-se que taes prejuízos denvam do falso systhema pantheista ; aqui só queremos notar que
. uma tal maneira de obrar, é antes uma conspiração contra a sciencia da historia
e a destruição da propria critica ; não se pergunta
? q~1c podera acontecer, segundo as disposições subJCCttvas de qualquer, mas o que realmente acontecera segundo a verdade da coisa. 1
()) Outros, regeitando a auctoridade dos critcrios extrínsecos, appcllam sómente para os internos; e isto é perigosíssimo, sendo este mcthodo
i°:completo, ~ ab.rindo o caminho para o subjectiv1sr:no, como Já dissemos. Com razão, pois, observa
~eim, apesar de ser racionalista, que era necessano ((que o olho historico vigiasse sobre os trabalhos da critica". 3
E na verdade os factos sohrcnaturacs que se
referem no livro, pouco aproveitam para determinar o tempo em que foi escripto, ou o nome do auctor : é uma questão de facto que tem de resolverse historicamente e não a priori.
roo. (8) ~ã.o é na verdade concorde a opinião
~os pseudo-cnt1cos ácerca· da origem dos nossos
hvros. ' Nascendo porem esta variedade dos qua•

1

Renan, Vie de Jésus, ln~roducção onde .tiz que todo o fa-

1.:~o sobre-natural deve ser rege1ta~o por el/e me.mio. O que com
nao, 131en?r clarez~ do que elegancia refuta A. de Rroglie, l'Eglise
et 1 Empa~e Romam au IV 11 s., vol. I, sohrc o caminho a seguir pa-

ra86determmar a verdade dos factos C\'angclicos, p. :197-41.t, cd. 5•,
1
7·
.
2
Ch. Grannan, 1. cit. p. 57R; Sa~1J,v~. Thc prescnt position
of the Johannean controvcrsy, m pcnod1co Tire J:'xpositor, jan.
1892,
13.
.
.
..
. .
.
Oculus h1storacus super criucae labores ni;1kt.---Gesch1schte Jesu voo Nazara I, p. ·U·
1
·
Segundo H._
Hastin{{s, v:irias hypotheses foram invocadas pelos pseudo-cnucos desde o anno de 1850, 10 são em favor

r-

i.

tro systhemas mais celebres que se modificam mais
ou menos, segundo as opiniões de cada um, não
será inutil dar uma ideia d'clles cm poucas palavras, não obstante alguns d'ellcs terem desapparccido: porguanto assim se vê melhor a força da demonstração.
(1) O J.Vaturalismo foi defendido por G. Paulo
( 176 1-1850), o qual, apesar de admittir a genuidadc dos Sxnopticos, 1 exforça-se comtudo por demonstrar que todos os milagres que n'ellc se narram, succedcram segundo as leis da natureza. Faz
distincção entre o proprio facto referido, cuja realidade admittc, e o juizo que a seu respeito proferiu o Evangelista, isto é, a sua sobrenaturalidade
que absolutamente regeita.
E' proprio dos críticos, diz, redusir a linguagem
litternl as exagerações dos Orientàes, que se chamam milagres: e assim v. gr . .Jesus não multiplicou
os pães, mas distribuiu os poucos que tinha, e estimulaJos por este exemplo, os outros, que traziam
comida comsigo, repartiram-na pelos que a não tinham!~ E foi tão infeliz n'csta tentativa, que hoje
e r.ccchida com riso de todos, ate mesmo pelos proprios racionalistas.
1o1. (b) <) Myrthismo foi defendido por .F. D.
Strauss 3 ( 1808-1 874): escarnece com cffcito a cxpfü:ação natural de e; . Paulo, e de boamente reconhece que os factos referidos nos Evangelhos são
de Mathcus, n cm fanlr de l .uca s, 7 cm favor de Marcos, e de João
1\
ou .i 1 para ? S quatro Evangelhos; a maior parte d 'ellas foran::
abandonadas. Cfr. Gr,mnm1, 1. e. p. 581.
! Pelo nome de synoticos er.tendemos os tres Evangelhos
de SS. :\·lathcu ~ . Marcos e Lucas, que trazem narrações semelhantes sobre os mc>mos facto s, de maneira que podem ver-se n'uma
Sy11opr, n'um s«1 lance de vista.
i
l·~xcgctischcs llandbuch, II, 212, ed. 1~30.
Lcbcn Jc su.
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CAPITULO ll
DA RELIGIÁO CBRIS"L\

sobrenaturacs, porem nega astuciosamente a sua
realidade, sem comtudo impugnar a veracidade
dos cscr~ptorcs._ As narra'r·ões evangelicas não eram
outra coisa mms que mytlws ou fahulas, ou por
outr~s palavras, encarnações de ideias messianicas
que então vigoravam entre os judeos . .O Chris~o, apresentado pelos evangelistas, é puramente
ideal, não obstante ter vivido realmente o homem
Jesus, do qual poucas coisas conhecemos. :'\ão podendo aqucllcs partos da imagin;.11,:úo popular formar-se i~romptan~entc, nem ser acceitos por verdade, vivendo ainda as testemunhas dos factos,
deve ne_cessariamentc adrnittir-se que as narraçóes
evangchcas, não foram escriptas pelos contempor~neos de Jesus_, ~as ~or cerca de 1 5o annos vigorara m:na tradtçao somente oral, acompanhada
succcsstvamente-Oe muitos commcntarios, e finalmente escript~ _sob fi~gidos nomes dos Apostolas,
para Jhes conctliar maior vcneraçúo.
102. (C) F. Ch . Baur 1792-18(io) tentou resol:er a ques_tão _da origem dos Evangdhos, cm que
Strauss nao tmha tocado, propondo o systhema
?as tendencias. Jmb~tido dos princípios He~elianos,
Julgou que necessanamente se deviam encontrar
na origem do christianismo dois elementos contradictorios, a thcsc e a anthitcse . .lulga ter encontrado o signal d'esta primitiva contradiu:üo na discordia de Pedro e Paulo. 1
•
:\ão obstante esta questão Ycrsar sobre coisas
meramente disciplinares, Baur tira d'ahi cm conclusã~ que a doutrina de Pedro, que era affin do Judatsmo, fôra omnimodamente opposta á doutrina
de Paulo, que prégava o christianismo universal. E
l~~~~~<>~_.:.i_s primeiros Evangelho, são o de Mathcus
1

Galat. Ir,

•+

e de Lucas, o primeiro dos quaes é favoravcl ao
) ..
l e~nmsmo ; porem o segundo ao Paulinismo; os
ult1mos porem são os de .\.farcos e João, que são
tentativas de conciliação entre os dois extremos ou
a synthcse. Assim discorre a Escola Tuhinge11se.
1 o3. (d) Porem hoje cm dia raccionalistas celcbcrrimos admittcm, na verdade, que os nossos
Evangelhos foram escriptos, quanto á sunstancia,
pelos auctores cujo nome trazem; ' porem ao mesmo
tempo alguns, como Hultpnamz e B. lVeiss, ! affirmam que estes usaram dos documentos primitivos,
nos quaes nada se dizia sobre a divindade de Christo, e que os adulteraram, isto, é acrescentando ou
mudando pm11.:as coisas, para d'alli se ver claramente a divindade do 1'vkstrc. Outros, com Ad.
Harnack, 3 seguem que toda a especie de sobrenatnqil, tudo aquillo que tem apparencia de philosophia especulativa e de dogma, deve ser inteirame~te eliminado da theologia; para se expor convenientemente a religião, basta a historia e a razão
pratica.
E na verdade, consta historicamente que a vida
~ morte de Christo exercera o maximo influxo para
tormar os costumes dos christãos; porem a sua
concei-.:ão mirait:ulnsa, e outras narrativas a rcspl'itn da sua infancia, não ~osam de nenhuma auctoridade. E o mesmo se deve dizer dos seus míla1
.
"Tenho corno genuínos os quatro evangelhos canonicos ;
ro1s estes,segundo o meu modo d.: ver, foram cscriptos nos primeiros sccul_os,_e, quanto :í suhst_anc1a, por aquellcs auctor~s a que foram ;1ttrihu1dos.,. rRc11a11, V1e de Je sus, lntrod . ) Quas1 do mesmo
m<?Jo faliam os outros Racionali s ~:i s, quanto aos Evangelhos synopt1co ~,' m:1~ <il~uns ne~am a genu!tfoJt: J~) quarto Ernnvelho.
- Clr. N._e1.·11e B1bl1que, _ 1 _H.~p, r· 1111 e scg.; p. 296 - 2 ~19; R .
Gref:ory , H.\\'c1ss and thc !\ . 1 c~ t. a p. Amer . .lournal of ThMlo ~y, 1an. 1:--\1_
17, p. 16-37.
~ . Ad lúm.1<'1•. Das Chri stc nthum und dic Gcs.:hichte, 1:-\qri.
J hcolog1a L>o~matlca-V q l. 1."
d ·
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grcs ; e com razão se duvida Jo facto da resurrcicáo de Christo.

'
104. 3." Hrpothe~es dLz oriµ-cn_z dus 1':11Lmgellws.
Jrcsta questão da gcnu1dadc e v~rac1d?dc dos lwa~ge
Jhos, díffere a questão da sua origem, ª. qual, por isso
'luc diz respeite;> aos. Ev~mgelhos s_r11.oplzt·os, se chama
questão sruopltca. Expoe-se do segu11~te modo : os tres
primeiros Evangelhos, não só na~ co~sas que narram,
mas tambem na ordem porque estao dispostas, e no modo como são referidas, apresentam grande semelhança,
de maneira que não raras vezes t~san~ das mesmas palavras, e até das mesmas phrases 111te1ras; por outro _la~o
ha outras partes que são .rrop~ias de cada um e d1stt~
ctas por caracteres propnos. E na verdade, qual a raz~o
de tantas semclhan:as e ao mesmo tempo de tantas d1fferenças ? porque aquella dis<.:orda11li! c011corda11cia, tractando-se dos mesmos factos r Para resolver este problema excogítaram-s~ trc:s generos de systhcmas.
105. (a) O pnme1ro que se chama de mutua depe11de11cia t segue que os Evangelhos dependcn,1 mutuam~l'l
te uns dos outros; v. gr . .Marcos usou do lwangelho de
Matheus, e Lucas dos livros de um e outro predecessor;
ou, segundo outros, Lucas usou Jc :'\btheus e M~rco.s
de ·ambos. TodaYia hoje um tal systhcma parece mte1ramente insufficiente; porquanto, se explica com bastante facilidade as semelha11ças, não dá razüo das discre-

panc1as.

.

.

. _

(b) O segundo, P?r~m ensma que s~> da t~·adttJªº
on1/ deriva toda a afhmdade dos synopt1\'.ns; :! isto e os
Apostolos prégarnm o Ev:1ngelho oratmcntc, e., tendo
vívido juntamente. por algm:is annos na P;1lcstma, po_r
um certo consentimento taclto escolheram aqucllas coisas que, por serem de maior ponderação,. ensinassem
aos neophitos : por esta catechese apostohca, que po-

1 Patriri, De Evangel., 1, p. i~ e ~cg . ; JJ.1rnc;, Manuel Bibl.
t. III, n. 42; Schan:;, Comm. übcr d1e l~van~: des h .. Mark, p. ~4- e
seg. und Lucas, p. 12 e scg.; o qu al todavia adnuctc a trad1çao
oral e as outras fontes.
2
Corne(J' , Introd. in {1 . ~f. Livros sac~·o s, ,·ol. .111, p. ~ 84;
Bi.~pi111r. Excg('t. Handh .' 1,
I .' e SC!' . ; / ,1• c.111111;(· \li.! ele ~- !:-'.,
l'ans, 1883, 1, p. 28 e sei; .; l'mwrJ, ::,. Pierre, eh. XII.

r·

' - .J•. -, _ .'

de chamar-se f:1•a11gcllro or,1/, se explícam as semelhanças dos Svmnopticos.
Porem as· d'iscrepancias facilmente se entendem ;
porquanto nem os Apostolos nem os seus discipulos decoravam as catecheses, e por isso em varias circumstancias narraram as mesmas coisas d' uma maneira algo díffcrente. Por outro lado, os Evangelistas não escre,·eram só
as coisas que costumavam ser ensinadas ao povo pelos
Apostolos, mas tambem outras que tinham aprendido
por conversação familiar com clles. Esta opinião é hoje
defendida por muitos Catholicos; e é verdadeiramente
píovavel.
(e) O terceiro systhema susppóe que os Synopticos
foram beber ás fontes communs ou documentos escriptos. E assim f:iclzlzonz ( 1752-1827) affirma que houvera
um certo Evangelho primitivo (11,.e11a11geliunz) escripto
em lingua aramaica, (A) que foi muitas vezes reconhecido e corrigido, (B. C, D. etc .); e que os Evangelistas
usaram d' estes varios resumos; isto é que o primeiro
Evangelho foi escrípto de A e D. o segundo de C (que
não era outra coisa senão A e B ), o terceiro de B e D.
Este systhema foi exposto de rnríos modos por ditferentes auctores. Hoje porem muitos, principalmente entre
os Raccionalistas e Protestantes, não admittem um Evangelho primitivo, mas varios fragmentos oo documentos,
escriptos cm aramaico e grego, de que os Evangelistas
usaram. Alguns catholicos 1 admíttem egualmentc es!a hypothcse comv provavel, e que por outro lado não e contraria ü fé; s pois nada impede que os auctores sagrados
1 V. l~rmoni, Herne Bibliquc, jan. 18~_)7, p. 83 e seg.; Se1~1e
ri.1, ap. Hev . Bihlique, 1892, p. 520 e seg.; Lagr,mge, O. P ., rim!.
1i\<15, p. 5 e seg.; p. 160 e se,.; . ; 1896, p. 5 e scg.
2 Até mesmo S. l.uc,u 11, 1) parece significar que j<i no seu
temro h<l\'ia muitos documentos sobre a vida de Chris~n : ol'or~1ue
na verdade muitos se cxfor,:aram ror ordc11.rr .11r.1rr,1~«10 das coisas
que completaram cm mís• .· Alem dos Es.:riptorcs c11ados muitos
Acatholicos escrc,·cram sobre a q11es1,fo sy11optica, e entre estes
Afarsh, Abh;mdlung Ubtr dic Ent~tehang u. Ahfassung unserer drei
crsten Evang . : Schleierdermanclu•r, llcber die Schriften des Lucas, Berlin. 1813; R. Wciss, l\farcucse\'<ln!;. i;. s. synop. Parallelenc rk, Berlin, 1882: Matthaeusevangel. und. seine Luéaspar~ll ., 1876;
Sab.1t1t'r. Es,aiusur les Sour..:es ,ie la v1c de .lesus. 186b; Rcri.çs,
Histoirc cv;tni.;é liquc ; Holt;nr ..11111, Dic synopt . E,·.; J .Bovon, Théoloi;. du ;\. Tcst., Lausanne, 1 8~) 3 , p. 10~ e seg.
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DA
empreguem meios humanos para escrever livros, ainda
mesmo sob a inspiração do Espirito Santo. E' esta a
questão historica que deve examinar-se com argumentos
historicos, e é preciso confessar que ate aqui nada de
certo se encontrou sobre esta matcria.
Pondo, portanto, de parte esta questão, bastará demonstrar a genuidade, integr·idade e r1eracidade dos
quatro Evangelhos.

§ I. Da genuidade dos Evangelhos
1 oõ. These : <Ss <fUatro evangelJ,os foram escriptos p11los auctores, cujos nomes apresentam, isto é, pelos mesmos socios de Jesus ou pelos seus
dlsclpulos lmmediafos. 1
Prova-se 1 roR ARGUMENTOS EXrRINSEcos : 1 ." por
argumento dircclo, 2." por argumento de prescrip~
cão.
0
'
107. 1. Por ar gumenlo directo, (olligindo os
factos, interrogando as testemunhas dos primeiros
seculos, isto e, do primeiro e segundo seculo; porquanto os adversarias concedem que jü desde o
primeiro seculo era unanirne o consenso a respeito
da gcnuidade dos Evangelhos.
108. ]\lo primeiro seculo depois de Clzrislu.
(A) A Egrcja Romalla, depois lia pcrscgui~5.o
de Domiciano ( 96 ), escreveu a Epistola soh o
nome de S. Clemente Püpa, aos Corinthios, para
harmonisar as dissern.;õcs que os dividiam; alli
não se cita expressamente nenhum Evangelho,
mas.referem-se seis textos tirados dos synopticos, 2
1 São varias as opiniões dos auctorcs t\Uanto ;í cpocha em
que cada Evangelho foi cscripto: crê-se commummcntc que S. Matheus escrevera o seu Evangelho Aramaico entre os annos ~o e 70,
e que a tradução grega tõra feita cerca do anno ~10; S. Marcos ei:tre 40 e 6.S; S . Lucas entre Sg e 63 ; S. João cerca do fim do primeiro seculo.
2 A:o;sim v; gr. (Ep. 1, e. 411, n. S) se lê: nHccordac vos das
rala\TaS de Jesl,ls nosso Senhor. Pois diz : 1\i t1"<1qucllc homem.

REl.JG(;\o CHRISTÁ

nfio certamente ü letra mas quanto ao sentido; o
yue basta muito be1ü para se provar que estes tres
Evangelhos já foram conhecidos n'aquelle tempo:
porque então mfo era cóstuine citar litteralmente os
escriptorcs. E seria, na verdade, contra as regras
da critica o transportar os nossos costumes para
aquclles tempos. Não se vê com bastante evidencia que alguma coisa fôra pedida de emprestimo a
S.João, não obstante, n'alguns logares, se encontrar
uma ce1!ta semclhani;a de ideias e expressões. ' E
nem isso admira, porque o Evangelho de S. João
foi cscripto quasi no mesmo tempo, mas na Asi~,
de maneira que diftkilmentc podéra ser conhecido cm Roma.
1 09 . (8) "!\;a Egreja de Alexandria tambem encontramos poucos testemunhos :
(1) A doutrina dos do\e Aposto/os, que rccentcmen'tc foi· publicada ( 1883) e que parece t~r sido
cscripta no principio do segundo scculo, ! cita explicitamente as palavras tiradas de S. Mathcus e
S. Lucas. 3
(b) A Epistola que se attihuc a S. Barnabé csnipta cerca do anno 1 '.2n ou 1 3o, refere alguma~
l~ra~lhe - n;clt~or '-JUC não tivera nas.:iJo, do que C!ICanJali.sar um
dos meus eleitos•; cujas pala\'ras se podem encontrar em S. Matt.
XXVJ, :q; XVIII, ti. Cf. 1 Clcm. 1? ct M_att. V,
VI, 14_; VII, 1-2,
d; Luc. VI, :l 1, 37-38 ; !Vlarc. IV, 24-v ;-1 .. Ucm . , 4CJ et :\ta.ti·
XXVJ, 24; Marc. IX, .p; l.t!'· XVII, 2;- 1. Clcm. 1.5 ct ~1att. XV,
~; :\1an:. VII, ti :-I· Clcm. '',' ct Matt. XI, 1~>-2~1-;--Çfr: hmk, Opera l'a!rum ªlmstohcorum, 1887, lndcx locorum S. Scnptura~.
1 1. C cm. 43 et Joa. XVII. 3; J. Clen:i. G~ et J_oa. XVII,, 17;
1. Clcm 48 e! Joa. X. ~). E qu:mto a estas cttaçoes vc_ Za/111~ l1~s
chictc des. i\eutcstamentlichen kanon~, 188y, t. I; Lo1sy, H1sto1rc
du Canon du N. Test. Paris, 18q1.
i
Este opusculo foi escripto mais provavelmente entre 8o e
1;io, como o conf~ssa o raciolisra A. H,1rnack em ~chaff-JI_er~a/(
l•.ncyclop. vcl. I, 637; of. Schaff, Thc Oldest Ch~r ... h Mã~ual, callcd the Teaching sf the Twelve Ap'>stlcs, Ncw-\ork, 188:>.
J
Doctr . .4post. e. 1 et }datt. V, ~y, 41,-44, 48; Doctr. ,fp. e.
XVI et Luc. XII, 35, etc. Cf. Fzmk, 1. c1t.
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palavras de S. Mathcus, v. gr.: <•são muitos os
chamados .mas poucos os escolhidos; não vim chamar os justos mas sim os peccadores». 1
1 1 o. (C) Entre os Asiaticos, (1) S . ~trnacio .i'1art_yr ( 1 1 4) remettc para a tradição os christãos que
moviam difficuldadcs sobre os textos Evangelicos; j! logo é porque já conheciam os Evangelhos.
Cita cgualmcnté sentenças de S. Mathcus e de S.
João; e assim v. gr. folia do espírito «que sabe
donde vem e para onde vac >1, J do pão de Deus que
é a carne de Christo, da bebida que é o seu sangue, do príncipe d'cstc seculo etc. 4
()) S. Polxcarpo usa dos Evangelhos de S. Matheus e de S. Lucas. r.
.

(a) Papias, bispo da Egrcja Jcrosolvrnitana na Phrv-

g1a, discipulo de S. João, amigo de S. f>olycarpo e me~'>
tre de S. Irenco, escreveu cerca do anno 1 :ó, cinco livros De lnterpretatione oraculor·um dumiuiccwum, 6 onde expunha as conversações do Senhor, gucr dos documentos escriptos, quer da tradição authent1ca do oraculo,
como cite mesmo conta, principalmente de S. João senior,
que muito provavelmente não é outro senão o Apostolo
S. João. Na verdade apresenta o testemunho de grande
ponderação sobre os Evan~clhos de S. Marcos e de S.
A~athcus. Porquanto, refcrmdo as palavras que tinha ouvido do mesmo S. João, diz : 7 ",\1arcos, interprete de
1

1'.p. Barnab, IV,

14 et 1\Jatt. XXII, 14; I'.'p. Barn. V, q et
etc.
.
i
Ad Phil. Vlll, q . C!. Fimk, Patres Apustolici, 1, 230-231;
Ly;htjoot, Thc Apostolic Fathcrs, t. li; Essavs un Supernat. Relig1on, _p. 5q e se_g . ; Von dPr Golt:;, lgnatius, 1X11.f, p . 1- 10.
1
·
Qm sc1t und veniat ct quod Y:itlat.
1
~d. Phil. Vil, 2 et .\latt. VI, d; Ad Phil. li, J ct l.uc. VI,
37; ~d F.phes. XIy, 2_,et .\fatt. ~11,_J'.l etc.; A,! Phil. \'.II, 1 et Joa .
I!l,, X, Ad Rom. \ ·II, -' ct Joa. V 1, .15, 5f.; Ad J-.phcs. XVII, et Joa .
X\ 1, 11 etc.
.~ ~d Phil. VII, 2 et Ma1t. VI, i3 ; Ad Phil. li, J ct 1.u.:. VI,
37; ct .. L1!lifoot, Essays on Supero. Hcligion, p. X~) e scg.
ti
E.sta ohra pereceu, porem os Padres conservam algumas
sentci:ça s, principalmente Eusehio H. Eccles. 1. Ili, e. :l'I.
' F.m F.usehio~ li. E . 1. Ili, e. :>11.
·

Alatt. IX,

13

Pedro cs.:reveu ac.:uradamente as palavras e os feitos
(i."zU~·;u, .:p:iizOiv:a) de Christo, mas não por sua ordem ...
Tinha seguido a Pedro que, segundo a necessidade, ensinou as doutrinas. mas de maneira nenhuma para tecer a serie completa dos discursos do Senhor, (><<>.;uxxw·•
1.-,yi1uv) • Por isso Je modo nenhum peccou Marcos escre ,·cndo algumas coisas, como lhe vinham á memoria. A uma
coisa só esteve attento ·-O não omittir nada do que tinha
ouvido nem enganar-se no que escrevia». D'estas palavras se collige que S. João explicava a Papias e a outros discípulos as circumstancias em que foi escripto o
segundo Evangelho, e a rasão porque falta n'elle a ordem chronologica. D'aqui se segue egualmente, que n'aquelle tempo (Cerca do anno 90) não houvera duvida nenhuma na mente quer do Apostolo quer dos seus ouvintes sobre a origem d 'este Evangelho, que se :nrribue
a Marcos, o qual se apresenta como compendio da pn!gaçfio de Pedro.
· Porém a respeito de Matheus accrescenta : « Porquanto, Matheus escreveu cm lingua hebraica os discursos
divinos )_,,":"tcx; porém cada um os interpretou como poude ». Portanto aqui inculca-se primeiramente que Matheus escrevera cm hebraico, e cm se17uida que o seu livro fora de difficil interpretação. Porem o facto da gcnuidade apresenta-se como perfeitamente conhecido. ~'las
o que é que se entende pela palavra i.oyux ? Os factos
juntamente com os discursos ou todo o Evan~elho ? Papias designava aqui o todo pela melhor parte t 1 Tal era
a mente dos P;.1dres, que não ;lttribuiam nenhuma outra
obra a Matheus senão o seu Eva11gelho ; tal era a mente de Eusebio, porquanto apresenta o testemunho de
Papias para confirmar o que pouco antes (c. 24) tinha
dito: «Matheus, tendo primeiramente prégado a fé aos
Hebreus~ tendo de partir tambem d' alli para outras nações, escreveu o seu F1 1a11Kellw na língua patria". De
maneira nenhuma é pois ne'cc1;sario suppôr, como os Racionalistas o aHirmaram á porfia, que fôra escripto algum
1
ílt:nan conrcssa d'algum modo isto mesmo, não obstante
pür depois cm duvida a auctoridadc de Papias: .. Papias julga na
verdade 4ue é obra genuina de S. Mathcus, mas depois de So m1
60 annos, deviam faltar os meios por onde jWdcsse resolver-se uma
quest:io trio c heia de difficuldades., . d .es E\a111;ilcs, p. 211.i -217).
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proto 7Evangelho, de que. usaran:1 os Evangelistas,_ e que
este e o mesmo que Papws designa pela palavra 1.1Jyt2 •.
Eusebio não refere nenhum testemunho de Papias
sobre os Evangelhos de Lucas e João. Comtudo não se
pode concluir d' aqui que elles não existiram ou que foram desconhecidos de Papias, porque o seu scopo não
era escrever sobre este ponto todas as coisas de que tinha conhecimento, nem tambem affirmar a existencia
dos Evangelhos de S . .Matheus e S. ~larcos, mas descrever a sua origem. Vivendo na propria patria de João,
não_ podi;1 ignora~ o seu Evangelho que j<I proním~s que
cntao era conhecido ; mas como todos al11 conheciam o
seu auctor, não havia necessidade nenhuma de o inculcar. 2

Logo no fim do primeiro sendo, S. Matheus e
S. Lucas eram conhecidos cm todas as Egrcjas, das
yuacs se conservam monumentos. Mais raras vezes é recordado S. Marcos, até mesmo depois ; o
que é de bem facil explicação, por isso t1ue tem pouquissimas coisas que sejam da sua lavra ; d'aqui
pode sómente concluir-se que é mais Jilfü:il conhecer, se realmente os Padres citam as suas palavras
ou dos outros synopticos ; mas de maneira nenhuma se segue d'aqui que fosse ignorado o seu
Evangelho. Porém S. João é já citado por S. Ignaóo, assim como pelo hcrejc Basilidcs 3 ( 13n) e depois por toda a parte se falia d'elle.
III. No seculo segundo já se encontram testcmu1
_
~omtudo não repu$n'.1 do.: modo ncnhu1.n, posto que is~o
nao cstc1a provado, que ex1sura algum _proto-1·.vangclho, ljuer fora proto-Matheus ou proto-Marcos; pois isto niio alk.:tam1 a auCt?r~dade dos Eva)"lgelhos, uma vez que fosse simultaneamente ad~1~udo que os Evangelistas tomaram a prin.:ipal purtc na ultima rensao.
2 Pará mais larga exposição do tc5tcmunho de Papias se refut~m os sophismas do auctor anon\'mo da ohra S11per11at11ral Reli{(ion.
·
~ ·1 Basilides (apud Phílosoph. 1. VII, n. 22) refere estas palavras de João: •Era a verdadei.-a luz que illumina todo o homem
que vem ~ este m.un~?"; e outras: •Ainda niio chegou a minha
hora ... llhtJ. n. 27). U . Joa . 1, !l ; 11, +
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~oi

nhos mais eloquentes, não só entre os Padres, mas
tambcm entre os herejes e nos livros apocriphos.
(A) Entre os Padres, (ll S. Justino, convertidt.l
para o chri~ti?ni~mo ( 1 3o); n_'.l Apologia que e!-.creveu para rc1vmd1car a doutrina moral dos Christãos, attesta que nas suas reuniões nos domingos
.
.
'
'
s~ 1iam os livros dos Prophctas, e os Commcntanos dos Apostolos que se chamam Evangelhos t ·
no dialogo .com o Judeu Tryphão, onde mostra qu~
as prophccias se cumpriram cm Christo, affirma
que. o~ Evangelhos foram cscriptos pelos Aposto/os
e d1sc1pulos, 2 logo ao menos por dois Apostolos e
a~~ men.os :gualmente por dois discípulos. Além
d isso cita tao frequentes vezes os dizeres dos nossos Evangelhos que até os proprios racionalistas
são obrigados a confessar que ellc tivera os tres svll~)pticos diante d~s olho~ :i. E \'.<)m effeito, na Apol~
gia transcreve mais de vmtc vcrsiculos do sermão
da montanha ; 4 além J'isto nos vaticínios messianicos, citados não raras vezes, estú concorde com S.
Mathcus, contra o texto hchraico e a versão alexandrina, de maneira que t~>dos se vêem obrigados
a confcss"r que os transcrevera do primeiro Evangcl~o. ~E na verdade, os outros Evangelhos não
estao tao bem adaptados ao scopo que tem cm vist~1; comtudo recorda a coisa sómente referida por
S. Marcos, a qual leu, como diz, nos commentarios
Je Pedro. ti Do mesmo moJo refere a Annum:ia1 _Apolog. I, 61i-tj7. Dos testemunhos do segundo seculo sobre_ os l:.va.ngelhos symnotii.:os dis.:orre optimamente Gould Interna110nal Commcntury on S. ~for(; 1:-«~;, p. XXXlll-XLII.
'
2
)Jrnl. cum Trvph. n . w3.
·
.
J
Vo/kma!-, ~ei Ursprung. uns. Ev:tn!(. p. q1 · Reuss Geschtchte der 11. Scripten K T., 294.
· '
'
• Apol. 1, 15-17 et Matt. V -VI.
. : Jl'r. XXXI, 15 apud Mali. II . 1R ct li . .:um Trvph. 78 etc.
Ct. <.2'"11t•l,r, Jncro~';lct. YOI. I_II, p. 26, not. 1+
,
ll1al. .:um f rvph. tol• et Afarc . 111, 17.
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CAPITULO II

ção e algumas outras coisas a respeito do ;\ascimcnto, que se encontram sómente cm S. Lucas 1 ;
e faz tambcm a historia do i>uor de sangue, que só. mente S . Lucas narra. Finalmente apresenta a doutrina a respeito do Verbo e da necessidade do baptismo, exposta por S. João. ~
(D) Taciano, da Syria, discípulo de S. Justino,
que depois foi hercjc, foi o primeiro de todos que
em língua syriaca escreveu a concordancia dos
Evangelhos, ahi pelo anno 170, a que deu o nome
pomposo de Diatessaro11; logo n'este tempo existiam já os quatro Evangelhos :i_
(C) Tamhcm é chamado para aqui o fragmento
.J.lfuraloriano," cuja cpocha se lixa entre o anno 1 qo
e :.no. E' com etfcito o Catulogo dos livros, que ~10
seculo II a Egreja Komana reconhecia como inspirados ou rcgeitava como spurios. E na verdade, entre os livros inspirados conta : " 1'ertio (tertizmz)
1

Apol. I, 33; Cum Tryph. 100, 103 et Luc. XXII, 44.
Apol. I, 51, 23, 35: li, 6; C. Tn·ph . ~X ct Joa. l, III . C:f.
Otto, Dos escriptos de S. Justino martyr, lena, 1X41 ; Pesch, lnst.
propae.deut. n . ~S-8q, onde se resolrem as dilllculdades contra os
testemunhos de S. Justino; Rp-a Abbott, Thc :111thorship of the
F.ou~th (iospcl, p. 11; e seg. n:1 obra intitulada T/1e Fo11rlli Gospel,
N. 'ork, 1&11 .
3
•
Tainbcm alguns conduem d':iqui que j;í existia versão syrtaca de cada um dos Evangelhos; o que to1fovia não é inteiramente certo, pois pode acontc..:er que o mcsmu Taciano os tenha
vertido do gre~o; e assim mais ra~·ilmente se explica o grande
successo de D1:1tessarão no te_mpo cm que nppareccu. _Apesar de
t~r desapparec1do o texto synaco, resta .-omtuJu a sua versão arah1ca que o P. Ciasca publicou em Homa cm .~~. da qual se vê
que Taciano tizera a harmnnia dos nossos Evangelhos, e não dos
apocryphos. Cf. Hmn(yn Eill, The c:1rlicst lifc uf O. Lord, being
the Diatesseron of Tatian, Edinhurgh, 18•1.i; Ughtfoot, ob. cit. p.
272 e seg.
•
·i
Assim é chamado por Moratory que o en..:untrou na Bihhothe~a de Milão n<;> _anno de 1740; um fac-simile d'cste fragmento puhhcado pelo P. 1 reg_cl_les encontra· se cm Cornelx, Compend.
lntr?d. app. I_; o text oonflmal parece que ft>rn i-:rcgo_ (metrice 't.J :
porem a versao l:Hina esta depravnda por nq.;hgen<1~ do s :1111:1 nuenscs.
2

Evangelii librnm, secundo (secundum) Lucam n. Lucas, iste medicus, post asce11tio11em Clzrisli, cum ewn
Paulus quasi ui juris studiosum secum assumpsisset,
nomine suo ex opirzione (ordine) conscnpsit . . _ Quarti Eva11geliorum Joamzes ex decipolis (discipulis),, ;
porém depois descreve-se a origem do quarto Evangelho. 1 Logo é evidente que a Egreja admittira então os nossos quatro Evangelhos, não havendo ninguem que duvide que nas linhas omittidas se tractava de Matheus e Marcos.
(d) S. Ireneo, no set~ livro Adversus hereses, escripto no tempo do Papa Eleuthcrio ( 17 4-189),
apresenta um testemunho apodiLtko sobre os quatro Evangelhos : "J.Vfatlzeus publicou para os Hebreus o Evangelho que escreveu na sua propria lingua, quando Pedro e Paulo evangclisavam cm Roma e fundavam a Egrcja. Porém depois da sua
morte, Marcos, discipulo e interprete de Pedro,
tambem nos deu por escripto as coisas que tinham
sido annunciadas por Pedro. E Lucas, companheiro de Paulo, tambem fez um livro do Evangelho
que prégava. Depois tamhem João, discípulo do
Senhor, que repousou sohre o seu peito, publicou
·c11c proprio o Evangelho, quando habitava cm
Ephcso» ~. Nada mais claro do que isto se pode
desejar. Declara depois, qual a rasáo dos quatro
Enmgclhos; refere que os proprios hercjes rcconhe1 Apud Migue, l'. L. Ili, li:;·
Matthw11s in Hebraeis ipsorum lingml scriptum edidit Evangd1um, cum l'ctrus et Paulus !{omac cvangdizarent et fundarem
}::cclcsiam, Pose vero hosnm exccssum Marc11s, discipulus et interpres Pctri, ct ipsc quae a Petro annuntiata erant, per scripta nobis
tradiJit. Et L11rns, sectator Pauli, quod ah illo praedicabatur Evangclium, in lihro condidit Postea et Jom111es1 discipulus Domini, qui
et supra p.:ctus e jus rccumhehat, ct ipse eelidit Evangelium, Ephe s1 Asiac coinmornns. AJv. Haeres. 1. Ili, ..:. 1, n. 1, Migue, VII, 84+
.

2
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(iam a sua audoridade e cxfon.,·avam-sc por confirmar com cllcs a sua doutrina. 1
E para que não reste nenhuma dll\·ida, condemna alguns anti-rnontanist<ls que, por um zelo
ignorante, para mais facilmente refutarem o << Evangelho do Paralytico», negavam i.:iue o quarto Ev·a ngclho fôra cscripto por S. João: "Verdadeiramente
infelizes, diz S. Ireneo, os que repcllem da Egreja
a graça prophetica. Por tanto, os que por todas estas coisas, pecc.1111 contra o Espirit' > .Santo, cahcm
n'um pec(ado irrcmissivel "· ~ Nüo ha, pois, duvida
neúhuma, quanto ü mente de lrcuco e dos seus
coevos.
E na verdade, quanto seja seja insigne uma tal
testemunha, vê-se claramente do fado de ser elle
«investigador curiosíssimo de todas as doutrinas»,
e insistir nas tradiçôcs apostolicas, e cm nada querer admittir que núo seja fundad< > 11 'cllas ; e cm ter
elle mantido relações de intimidade com Polycarpo, e com os discipulos immcdiatos dos Apostolos;
nascido na Asia, escrevendo cm Homa, Rispo de
Lyão, quem mais do que elle tem direito a ser testemunha da Egrcja universal :1 3
•
(1) Tertuliano, que escreveu na Africa, principalmente desde o anno de 1 ~)5 a :2 :w, appclla para a auctoridade das cgrcjas, as quaes todas possuem os nossos Evangclh11s-, j<i desde o lt'mpo dos
1

~stes e:xforços para tor..:cr

Ch

~c:..~os crnngcli..:os no_~en~~

do herettco mostram clarnment.:: que )" n outro tempo o c11t1c1smo, sob o influxo dos prejuizos, se affastava do juizo recto. E_ ass;im l'o/kmar, oh. cit. p. 24, nega que lreneo e outros cathohcos
foram auotores críticos, porque . .. n;Ío a..:atholicos, como se o cspirito anti-catholico tornara os críticos infolliveis 1
?
Infelices vcre, ait S. ln~n~us, qui rrophcticam ~rati~rr:i repel!u!1t '.Ih Ec_cl7s~<I. ~ . ~cr hrec iguur omrna pecc:mtes 111 Spmtum
Dei m 1rrem1ss1b1le mc1dunt peccatum. Adv. 1lacres. 1. Ili, II.
' J Do valor do testemunho de S. lrcneo dis,·orre excellentemente Sanda_l·, em The F.~po ~i<or, 1Ice. 18q1, ]' . ·WI .

Aposto/os; porem este i11stru111e11to evangelico, como lhe chama, foi formado dos livros dos Apostolas ou dos discípulos, com approvação dos Apostolas. <<Finalmente, condue clle, Matheus e João nos
insinuaram a fo dos Aposto los; Lucas e Marcos a
instauram segundo as tradic'tóes Apostolicas)) 1•
Quando se lhe offerece occasião refere as circumstancias cm que foram publicados aquelles livros;
mas quer que se ponha fôra de toda contcstrn;ão que
clles jü existiam na Ewl'ja desde os tempos apostolicos '.
(f) Clc111c11tc Alcxa11dri110 (:l 1 ti), que muitas vezes e favoravel aos Evc.mgelhos apocryphos, comtudo distingue-os cuidadosamente dos nossos. E
assim ao herege Cassiano, que tinha referido algumas palavras como tendo sido ditas por Christo,
responde : "-:\a verdade, primeiro que tudo, não
encontramos estas palavras nos quatro Evangelhos
de que estamos de posse, mas n'aqucllc que é segundo os Egypcios." 3 :\'outro logar accresccnta os
quatro nomes dos Evangelistas ~(g) Em ultimo logarou..;a-sc Origines, ( 185-254),
que ficou sendo sempre a gloria da Egrcja Alexandrina: "As-;Ím L·omo pela tradi1:-;ío recebi dos l)Uiltro Evangelhos as coisas q11l.! s;.ío súmente aJmittidas, fóra de toda a controversia, em toda a Egrcja de Deus, que existe debaixo do ceu, a saber :
1 Deni4uc, concludit, nohis fiJcm ex Apostolis Joannes et
.\fatthaeus insinuant ; ex apostolicis Lucas ct Marcus instaurant . »
Adv . Marcion. 1. IV, e. 2 .
i «ln summ:i, si
constat id verius quod rrius, id prius quod
ab initio, 4und ah Apostnlis; pariter uti4uc constabit, id esse ah
Apostolis lradilu111, quod "l'llcl E,·ciesi<1s Apostolorum fuerit sacrosan..:tumn. ( Ad v. ;\larcion. 1. l V, e . 5, Aligne, P. LII, 366.)
:!
Primum quiJcm in nobis traJiti~ quatuor Evangeliis
n_on habemu '> ho.: d1ctum, sed in co 4uo.J cst sccundum :Egyp.

tlOSOJ .

; Sll'onrnt . Jib . Ili, 13; Jib . J, ..: .
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que o primeiro Evangelho fôra cscripto por S. Matheus, o qual tinha sido primeiramente publicano,
e depois Apostolo de Christo ... Sabemos tambem
1.JUC o segundo fôra o Evangelho de_S. Marcos 9u.e
passou á cscripta o que Pedro lhe tinha transm1tt1do ... O terceiro Evangelho de S . Lucas, que é
recommendado por Paulo, foi cscripto cm favor
dos gentios. Porém o ultimo é o de S. João,, 1. E
n'outro Jogar: o São sómente quatro os Evangelhos
que estão approvados, segundo os quaes devem
ser dedarados os dogmas sob a pessoa de nosso
Senhor e Salvador»"· E por estas palavras exclue
todos os outros alem dos quatro jü cnnumerados;
pois n'aquelle tempo espalhavam-se muitos Evangelhos apocryphos, cujo testemunho servirá tambem
para confirmar a nossa these.
1 1 2. (8) Dos livros apocr_yplws :i _ Soh este nome
t .. Sicut extra traditione accepi de quatunr Evangeliis, quae
sola in universà Dei Ecclesià, quae sub u1elo es1, .:itra co11troversiam admittuntur : primum sei! . Evan,.clium scriptum esse a
Matthaco, prius quide'!J public~no, r~stea vcro Apo~tol<;> Jesu
Christi ... Secundum fu1sse accep1mus J·.v<1ngeh11m Afarei, qut p~out
Petrus ipsi exposuerat, in litterns r~tulit . . : Tcrtiur:n. Evangeh~m
r.ucae, quod a Paulo commendawr, m gra~iarn genuh~m c?nscrtpturn . Postremurn vero Evangehum .loanms .. . Apud J·.uschmm li.
E., 1. VI, e . 25.
.
2 Quator tant1m1 Evangclia su!lt probata, e qu1hus .sub persona Domini et Salvatoris nostri proferenda sunt Jogmata•>. ln Luc.
hom. 1.
J Aõt:;>ipo·m:ç, quer dizer o mesmo que escondido, secreto, . e
prim~ i ramente designou os l_ivros secr~tr•s dos Judeus que os chns~
tãos Julgavam conter doutrina c.rntcr1c.1; tamhem depois todos
os livros christãos que não deviam ~c r puhhca_mcnte hd.os como
apostolicos e sagrados. E ste nome so por sr nao <1uer dizer not.a
má. Comtudo alguns Padre~ prosc reviam seve rament.e alguns livros apocryphos, como cheios munas vezes de. Í'.1llac1~s, de fabulas e sempre perigosos; .depois aq~cl1 : 1 pala~Ta tnr considerada .:;orno mal soante de mant: tra que hoJc e quast smon yma de espurio.
Comtudo os auctorcs críticos hodiernos, appl icam-se com c uidado
. a estudar estes livros, e assim illustra m multas passagens dos nos·
sos Evangelhos. De apocryphis cfr . D .. C.1/mct. _Di~se:t. sur lcs
Ev . apocr. Commcntaire s, t. VII; V.1r1ot, Lcs Evangtles apocr .

se designam os livros extra-cémonicos q~1e falsamente foram tidos por alguns, como cscnptos por
auctores inspirados, mas por auctoridadc da Egreja foram repellidos do uso publico. Era!11 co~pos
tos ou por hereges, para espalharem mais facilmente as suas doutrinas sob o nome dos Apostolos, ou
pelos fieis que levados pela piedad_e, e ao n:ie~mo
tempo, segundo o costume dos <)nentae~, avidos
de narra~óes fahulosas, por este modo queriam completar o gue os Evangelistas. tinham omitti~~- E
na verdade, muitas coisas podtam ser trans1111ttidas
oralmente ~respeito de Jesus; as coisas que não
estavam escriptas no Evangelho, estavam provc~
tosamcntc consignadas n'estes documentos particulares. D'aqui Origenes (e talvez que só elle) entendeu que por ellas se podia algumas vezes obter
alguma illucidação dos livros sagrados.
• .
E na verdade, os livros apocryphos, pelo facto
de imitarem os nossos Evangelhos, attcstam na verdade a sua cxistcncia . Tamhem demonstram quanto era estimado tudo aquillo ljlle tinha a sua origem nos Aposto los, emprehende~do, sob a. cgide
do seu nome, obter maior auctondade ; assim v.
gr., o Protevangclho de Thiago e evangcl~o de
:rhomaz que são citados por ( )rigenes. Mas toram
precisamente rcgcitados, porque c~r~ciam ~'un~a
tal origem; e n'isto se vê o senso critico da Egre1a
que, regcitando todos os Apocryp.hos,_ sómente approvou os quatro Evangelhos_. l·, assim se c~nso
lida o valor das testemunhas acima allegadas; digam
Paris, 18í8 : f."oll'pl'I". Thc 1~ P<?cryphal Go~pds , L o ndon, 1867; P ·
J3,1tiffol apud l'i/{011ro11x, D1cuon. de la Hihk,_na r.alavra Apocryr'"'; Tisclw11d111:f, El'an~cli a Apr_icrvpha, 1>\it. ;. !)_clu1.ff 1!crrog .
E1ic,·.-I. 1' · 1n'i ; Van A..1s:tcrc11, S ..l ., Rcn1e b1hhque 1 o.t . 1896,
p . .'»8.:'; Gu11d,1l, ob . -:it. p . 307 e ses .
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embora o que quizercm os Racionalistas sobre a
falta de critica dos Padres.
1 r 3. (C) Podemos, finalmente, ir haurir um novo testemunho aos hereges, como jü o dizia S. lrcneo. Os Gnosticos v. gr. confirmaram admiravelmente a auctoridade do Evangelho de S. João. E com
effeito, quando os Padres oppõcm aos seus erros o
quarto Evangelho, estes torcem o sentido do Prologo de Jc ião, para, da sua doutrina, tirarem o Eonum.
N~ngucm póde deixar de ver que f(1ra optimo cammho, para enfraquecer os argumentos dos Padres, o re.geitar a auctori<ladc d'este Evangelho como espuno. Porém se de maneira nenhuma tentaram isto, é necessario concluir que n não poderam
fazer, por isso que a obra de .loiío era por todos
conheciJa, como gcnuina, e assim 1Hío negando a
sua geJmidade, mas colhendo aq.:11mentos do ~cu
proprio livro, reconheceram o seu valor. Entre estes podemos citar Basilides ( 1 :~o), cuja doutrina é
expo~ta pelo Auctor Philosophumcnon 1; por quanto ~Ih se encontram as interprct<H/>es gnosticas de
r:m11tos lagares do Evangelho de S . .loão; Valentim
(cerca do anno 140) que se exfon;ava por deduzir
do primeiro capitulo de S . .lnão a serie dos eommz ~ ;
lleracleon, que escreveu o ( :ommentario do Evangelho de S. João, cujos fragmentos foram conservado ~; por Origencs; J.lfarcio11, que tentou restituir
ao Evangelho a sua antiga pureza reLtamcnte cxpost:1 por Paulo, mas adulterada pelos Apostolos
JUda1zantes, como dizia : para este fim escolheu o
Evangelho de S. Lucas, e conservou a sua substancia; porém fez n'elle algumas altera.;ócs, para de-

~

Philosoph. VII, 20-2 7
S. Ircnacus, Adv . lla c rcs. 1. i' .

·.; '

~

..·. ~ . -:.
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fender o seu systema theologko . Obrando por este
modo, reconhece a genuidade d'esta obra 1•
1 r 4. (D) E se mais alguma coisa é precisa ainda para levar a questão á ultima evidencia, os proprios pagãos dão testemunho do nosso Evangelho.
Celso (cerca do anno 178), foliando dos discipulos
de Jesus, diz que conhecera muitos hereges que alteraram o Evangelho para defenderem os seus erros. Logo era coisa sabida que existiam os Evangelhos e que os christãos accccitavam a sua auctoridade ~ .
Ficamos por aqui, por isso que tambem os Racionalistas concedem de muito boa vontade, que os
quatro Evangelhos foram tidos como genuínos desde o tempo de Origcncs. E na verdade, em favor
dos nossos Evangelhos, temos testemunhas de tal
natureza que raras vezes, ou talvez nunca, se possam encontrar eguacs cm favor dos antigos escriptores profanos 3 ; por quanto não estão longe do
a~ontecimento, e são, demais d'isso, varios e unammcs.
1 15. 2.n Com argumentos de prescripção corrohora-sc a conclusão. <•Entre os jurisconsultos ha
1 Este argumento cxp<íc-nn .:!aramente Fv.1 Abbnt. ob .
.
c1t . , p . 711 e scA ·
,
i Ori!íl'llt'.t Contra Cclsum, li, 1:;, 1.'i, 1r,; · V, .'i2 · 1 40 ·
li, 37.
'
' ,
,
_:1 Ninguem põe cm duvida a ingenuidade dtJs Commcnrnrios
de <.csar, que prcccd7ram pouc"os annos os Evangelhos : todavi;i
parn prova~- a t~mos s~i:ientc nlguns poucos textos de Plutarcho e
de Suctomo. Se os cntlcos se mostrassem tiio diíliceis quanto a
outros ~ocumcntos como o fazem com os Evangelhos; bem poucos seriam os factos que podessem demonstrar-se historicamente
.:o~o o notou \V,1~/on, oh. cít. p. 490. Por isso Roma11es (ob. cit.
p. 1 h!<) conhece ho1e de boamente que se não piíde duvidar da
genu1dadc ao menos dos tres Synoptkns, sc.:mlo tlepois de muitas
d1fficul~lade " <i prescntadas pelos ach·enMios Jurante cincoenta annos, ho1e cm dia todo o pezo do argumento em favor d'esta genuiJadc.
.
Thcologi:i Uogmatica-Vol . 1."
q
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um certo modo de argumentar, cm Yirtudc do qual,
do facto da posse, se tira por conclusão o direito,
por isso que, em regra ordinaria, a usurpação não
teria probabilidade ou até mesmo seria moralmente impossível. E na verdade, os criticos servem-se
do mesmo modo de argumentar para provar a authenticidade, (genuidade): porém aqui não basta a
improbabilidade da supposição, porém requer-se
uma verdadeira impossibilidade moral•> ~. D' aqui
argumentamos assim: E' certo, que jü desde o principio do terceiro seculo, os qtwtro Evangelhos foram considerados como genuínos, sem contcstaç.ão
alguma, e tidos pelos christáos cm grande veneração; mas nenhuma outra expfü~a\Üo legitima d'este facto póde dar-se a não ser a sua origem apostolica. Se elles são, na verdade, dos Apostolas ou
dos seus discípulos, a coisa tem explicação facíl.
Mas se assim não é, como poderi.Í explicar-se a
coisa? Por ventura enganaram-se todos sobre coisa
de tamanha ponderação~ Como succcdeu que Fieis
e Bispos tão levianamente, sem investigação prévia, acceitaram como sagrados, livros cspurios, os
quacs, cm virtude da auctoridade dos Apostolos,
deviam ter como regra de fé e de costumes:> Como
é que es Judeus convertidos ü fé tiveram estes li\Tos cm tanta consideração como a tinham pelos
Livros do Velho Testamento que consideravam divinos? Como e que os Gentios, convertendo-se á religião, sem exame prévio, abraçaram como sagrados, livros, cuja genuidade se não tinha investigado,
1 «lta apud jurisrcritos \·ocatur quacdam aq.;umcntandi ratio,
quâ e facto possessioms conduditur ad jus, eo quod usurpatio fuisset ordinarie improbabilis aut etiam moraliter impossihilis. Eodcm
porro argumentandi modo critici utuntur ad authcnticirntem (genuinitatcm) probandam: hi.; atitem non suflicit surro~itionis improbabilitas, scd requiritur vera impossihilit.1s moral1s •. Assim Bn1gl!n·, r . 172, onde claramcnti.: propõe este aq;umcnto.

e ...:reram na doutrina· que n'elles se continha, promptos a dar por elles a propria vjda. Porque rasão estes quatro Evangelhos, entre tantos outros apocryphos, foram tidos cm honra tão especial ? Qual a
rasão porque os hereges ou os pagãos, recorreram
a explicações laboriosas antes que a d.estruir a su.a
"cnuidade, senão porque estava por tal arte aventi
.
.
d''isso,
guada,
que era imposs1vel
negai-a :1 Demais
se os Evangelhos não são genuínos, quem será o
auctor que os escreveu :1 cm que tempo e cm que
logar ~ De que modo se poudc persuadir a todas
as Egrcjas que estes quatro, e só elles, eram apostolicos !1 Porventura, ns fieis espalhados pelo mundo inteiro conspiraram parn se affcctuar esta fraude inaudita ? ~ingucm pódc deixar de reconhecer
quanto todas estas coisas, tomadas junctamente, são
moralmente impossivcis. E ahi temos provado com
evidencia extrínseca, que os livros dos quatro Evangelhos foram escriptos por aqucllcs cujo nome apresentam.

Confirma-se a these com criterios externos

t

1 11>. Este genero de argumento que os criticos modernos tecm cm tanta consideração, tira a sua força do
seguinte principio : Não ha ninguem que escrevendo ':'m
livro, possa abstrahir inteiramente, quer das pr<?prt:ts
ideias, quer das circumstancias do tempo, acontecnn~n
tos e ideias da epoca. Por uma parte a mente do escriptor soffre maior ou menor influxo dos homens, no meio
dos quacs vive, e das circumstancius de tempo e Jogar
em que versa; e por outro lado, não pódc occultar. as
proprias ideias : ou por outras palavras, todo. o lrvro
exprime a semellza11ça d'alma do escnpto1-, assim como
··--. 1 "c::f . .,:\-ntmr, Internai c,·idenccs oi thc genniness of thc Gos-

pcl s,

lfo~ton, r~_ir ) ;

f:p-.1 Ahbntt, The

Fourt~ c;o~pel.

p. 131 e scg.:

F . Vij;"m11·011x, l .c 'J . Tcsrnm cnt .:.:t lcs l>c..:011vcrtcs modcrncs:
r;u11d.1l, p. 1.p.
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a alma do cso-iptm· .1prcse11/,t pouco mais "~' F.º"c? menos as ideias do seu tempo. Por outro lado, e dtfficil que
o auctor posterior descreva_ ac~uradamente os ~empos
antigos ou _os togares onde nao vivera; refira _as circu~s
tanc1as mmusculas, e que se accommode tao perfeitamente aos acontecimentos e costumes d'aquelle tempo
e togar, que .se não manifeste que clle for~ coevo de
outros homens e outros tempos, e que se nao perceba
claramente o caracter de ficcão de tal obra, ainda mesmo divulgada sob um nome ·antigo. ·1.·odas estas coi_sas
são tanto mais evidentes, quanto maiores são as d1fferenças entre o antigo e recente estado da região que se
descreve.
Ora é tudo isto que se dá com os Ev~ngelhos, po_r
quanto, pondo tambem de pnrte os acontec1mentos admira veis da vida de Christo, no anno 70, .Jcrusalem e o
templu foram assolados por Tito e o povo judaico foi
expatriado e tornou-se errante .. Uma tal de\'~stação causou em toda a Judêa, e especialmente na cidade. santa,
a maxima perturbação phisica e moral, de mane!ra que
o antigo estado das coisas e pessoas .rodera fac1l~entc
ser ignor~do r,elos e~c~iptores posteriores e descnpto .a
esmo. A isto e perm1tudo accrescentar que os C?stumes
e factos d'aquelle tempo não são sómente referidos pelos Evangelistas, mas tambem por .Joscpho e outros ;scriptores, por onde se póde estabelecer a comparaçao.
Corrobora-se tambem o argumento pelo facto d~ se co~
terem 11os nos$OS E\•angelhos as circurnstanctas mats
minuciosas, de que o supposto auctor dcsdenhnra tractar.
Queremos porém que aqui se note que o argumento
de \•alor não se tira de um ou outro facto, mas do exame minucioso de muitos adjunctos ; de maneira que a
força da prova augmenta ca?a vez m~is p~lo conhc.ci~ento
mais perfeito da archeologia e da historia 1• Aqui sobem
t A proposito um auctor rec_ente, cujos estudos archeologicos lhe grangearam grande au~tor1dade, .ªl!:crtc que ~li.e recebem
primeiramente como verdadeiras ~s op1mocs dos cnticos; mas
que depois, examinada melh~r a coisa, conhcc~ra com_ccrteza.qu.e
não era menos absurdo cons1deror como spunos os hvros prmc1paes do N . Test. do que affirmar que as obras de Virgil~o e Hor~
cio foram escriptas no temro de Nero 1R."lm.< ay, Thc Church m
the Romam Em pire bcforc A. D . 1 ;o.)

poucas coisas podemos esboçar, o re~tante deve ler-se
em auctores de boa not:i.
1 i 7 . (A) Se attenderes primeiramente á li11g11a em
que foram escriptos os Evangelhos, é tal qual se podia
esperar dos judeus que viviam no primeiro seculo. Foram escriptos na lingua grega (afora talvez S. Matheus),
mas quanto esta lmgua differe da língua grega que
chamam classica ~ Nem é elegante, nem synthetica, nem
abundante em periodos, nem é distincta pela variedade e
distribuida harmoniosamente com arte admiravel, mas
é familiar, analytica e simples (mas não vulgar), como
se encontrariam em conversações ordinarim;, triturada,
frúcturada e sem estar ligada com alguma outra coordenação que não seja a simples conjuncção el (vcxv). Encontram-se Hebraismos nas palavras 1 e nas construccões :t,
de maneira que para estes livros precisa· se de uma syntaxe
especial 3 , e se não tiveres algum conhecimento da lingua hebraica, será diflicil entenderes tudo. Pelo contrario, os Evangelhos traduzem-se facilmente para o hebreu e cyriaco, carecendo de idioma/ismos gregos:
n 'uma palavra os escriptorcs faliam hebraicamente com
palavras gregas 4 •
1 18. ( B) Assim tambem as mctaphoras são inteiramente diversas das que se empregam na lingua grega.
Assim v. gr . se diz dos phariseus : •Ligam pczos graves e importaveis, e põem-nos aos hombros dos homens, mas não querem movei-os sequer com um de
do• 5 • Estas palavras transladam-se do modo de viajar
entre os Hebreus p~ra a vida moral.
t . lta ~fl~«, xo~fsàv, Tcx).\o:x xw:.1.t, klj'f':X;, ·ífr.wa. Cf. Guillcman.I,
llehra1 :;111s 111 th_c ~·reck Te_st. 11<z9. • .
• . • • • _ , .
2 L11c. X X(\, '.l I : ":"?'.T7J'' ~:x,n,v 111.1.;::-cxv «"f'" x; 'í' "" r:iiu-:cx EY<YETr,,
:1 Cf. J. Vitcm1, Etudc sur lc ~rc.: du N . Tcst., Lc vcrbc:
snllaxc dcs prorositions, 1i<113; 'V. H . Si111rnx, Thc langua~e of
thc N. Tcst.: Butman, A Grammur of the N. T. greek transl . by
Thaycr, 18&>.
·
·
~ •Quem ler o N. Testamento vertido cm hebraico, persualk-se que cst;I lendo o texto original, em quanto que pelo contra1·io, o que é perito .!1ª lingm!.hebraica, lendo o texto original, julga
estar lendo a vcrsao (F. l1go11ro11x, 1.e N. Test . et les DecouV(.'rtes modcrnes, p . 70 . )
> uAlligant onera gravin ct importahilOJ et imponunt in humcro> hon1inum, di~ito aulcm suo nolunt c:a 1110\ .:reu. ltf.1tt. X.XIII,
4·
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íC•. Além ~ ' isso a terminologia p/11'/osophirn, in-

teiramente imperfeita que se acha no Evangelho, denota
g.ue os seus auctor~s eram semiticos, não gregos. Assim. v. gr. o corpo e chamado carne 1, a alma designa
a \•tda, quer a temporal quer tambern a eterna :! ou toma-se por eu 3 • Ver designa as acções não só da vis~a mas
dos outros sentidos~. As affeicóes d' alma não são ~enão
o odio e amor 5 • O intellccto. e o coração, são alguma
cmsa uma e a. mesma 6 • As virtudes nunca são chamadas
por um ~orne .abstract~ mas ~oncreto :. mansos, pm·os
de coraçao, 1mser1cm·dwsos. b com effe1to, qual o grego
do. se~ul? segu?Jdo qu_.: poderia ~ssim abstra.hir d~s propnas 1de1a~ e. expressoes, e ~e~tir por astucia art1fic1osa
a personalidade hebratc~, : 1m1tar o modo de pensar e
escrever. d~s J~deus, pm:c1palmente se se advertir que
uma ~tal 1m1taça~ nunca fo~a usada pelos antigos? Logo
os F.vangelh?s f~ra~ escnptos por Judeus dos primeiros sec~los, amda mtetramente alheios ü philosophia Gre·
ga, e nao PºI'. pessoas doutas, mas por auctores illetrados como eram os Apostolos.
l O) Por outro 1.a~o tam~ern_ este~, apesar da sua pequena cultura espmtual, sao tar:i cuidadosos cm narrar
as ma~s minuciosas circumstancias dos factos, que um
Judeu 1gnorant.e do secul~ segundo nunca podéra referir
todas estas coisas sem misturar muitos erros. E assim
nunca se enganam ácerca dos intrincadissimos ramos da
descendencia de Herodes, ácerca das succcssões dos
ma~istrados e regimens na Judeia, ücerca da multiplice
variedade das ~oedas que então ~ndavarn em giro, sobre a topographta de toda a Palestina, a qual sendo pouco depois assolada pela guerra, apresentaria já um as·
pecto completamente diverso, ou sobre <is divisões das
1

Joan. I, 14; VI,. 33; .\fott. XIX, S; XXVI, .p; Marc. X, 8;
XIV. 38 etc.
2
.. ~ Matt . li, :io; X, 39; ;\farc . , III, 4; X,+~; l .uc. VI, 9; Joan .
XI 1, -- .
3
Luc. I, 46: c!\fognificat anima mca Dominumu .
~ Ma~c . V. 38; Luc·, II_, 2G; Joan. VIJJ, :i 1 •
•
_
Assim se explica a talca de palavrns porquc se dissera·

«Se alguem não odeia a seu Pac .. . niío púd~ ser meu Jiscipulo.:
(Luc. _XIV, 21i.)
.
6
Luc. XXIV, 3:i.: .. o· tartlos Jo ,·oraciío cm crer•. Estas e
outras palavras declara-as optimamente F. · \ 'igo111·011x, 1. cit.
·

~eiras judaicas 1. Por ventura não se~iam toda~ ~stas coisas impossíveis a auctores despro\•tdos de crtttca 2, que
por outro lado teem tão pouco cuidado de observar a ordem chronologica ~
.
. .
.
120. (E) Tambem se pode colltgir que os snwptzcos
escreveram antes da destruição de Jcrusaleqi (anno 70),
pois a referem confusamente com o ~m do mundo, omittindo a distinccãn d'uma e outra coisa, que na verdade
fariam, se tiv~rarn cscripto depois da dcstruiçfo da cidade 3 •
1 21. (F) Quanto ü ge1~uidade do quarto E1•a11gt•l11~.
que hoje é especialmente ~mpugnada, entre outras coisas devemos not:ir o segumte.
(&) E' claro q~e .º ~ctor é Jutb1; porquanto v. g!-·
:ícerca da ideia m1ss1amca de>': Judeus aprendemos mais
<lc S. João do que dos trcs, Synopticos -j~mtamcntc: vese Ja sua narração que. a f~ e a mcreduh~nde cm Jesus
tluctuava segundo a contorm1dade da sua vida e caracter
com o conceito mcssi<rnico que tinham formado. Comtudo n seu scopC? ~ão era cscrcv~r a liberta_ção de I~rael,
~a.s provar a d1vmdad.e de C~rtsto ; por isso se tiver.a
vivido no seculo posterior, porta de lado todas estas coisas como inuteis, para cxpôr mais directamente a divindade do Verbo encarnado.
(b) Manifesta-se como testemunha immediata ou ocu"1,. pela perfeição cuidadosa das narrações, v. gr. na
historia da mulher samaritana (c. IV); pela desrnpção
das pessoas, que é tão viva, que desde logo nos faz conhecer o seu caracter, como claramente se vê, v. gr. a
respeito de João Baptista, de Manha, Maria Magdalena,
Pedro, Pilatos etc. E na verdade quem poderia, a não
ser uma testemunha coeva e ocular, pintar assim as coisas tanto ao vivo, principalmente se se advertir que n'aquellc tempo não estava em uso descrever os caracteres
por occasiáo de qualquer narração fictícia ?
1 Assim quasi ad verb11111 _B,.u!fert', pag . 18,3: p~ra expo s i~ã?
mais larga J'este argumento vi: AJe1g11m1, Les f_vang1les et h1 Critique au XIX . s . , lect . IX-XIII .
i <.,!uão ditticil fôra ao auctor do segundo seculo descrever
claramente todas estas coisas, mostrn-o J. B . Lightfoot, The
Fourth <lospcl, lnterual evidcnce tOr the authority of St . John's
<iospel. p . 142 e !\cg.
J Cfr . R.evue bibliq11e, ah . 1S~i6 .
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(e) Finalmente que o escriptor é Ju..'iu ,Parece constar de nunca o Apostolo João apparecer escripto com o
seu nome proprio no quarto Evangelho, mas chama-se
sómente o discípulo que Jesus ama :a : quer dizer que,
por motivo de modestra, occultou o seu nome. 1
122. Objecta-se9uc ha na verdade muitas discordancias entre o quarto Evangelho e os Synopticos, o que
prova que não fôra cscripto por João mas por auctor
mais recente, não podendo admittir-sc uma tal opposição entre os discipulos immediatos Jc Christo.
Responde-se que taes discordancias foram muito
exageradas; ha com certeza differenças, mas não ha contradicções entre o quarto Evangelho e os Synopticos;
o que é facil de explicar, se se adminir que João quizera supprir o que faltava nos Svnopticos, e ao mesmo
tempo atfirmar mais claramente· a divindade de Christo:
porquanto um tal scopo exigia um mcthodo especial, e
escolha especial dos milagres e das palavras do Mestre. Alem d'isso agucllas coisas que narra S. João
ajustam-se tão perfeitamente com as narrações dos Synopticos que uma coisa é o complcmemo natural da outru.
E com cffeito descreve principalmente as coisas que
succcderam na Judeia, :to passo que us Synopticos descrevem o ministerio de Christo na Calilcia. Cahe, pois,
por terra a difficuldade, e até mesmo com a sua solução
fica corroborada a nosa thcsc. Porquanto podemos assim argumentar com Bn1gl:re: «Se os livros divulgados
sob o nome dos Apostolos foram escriptos por auctores
posteriores, ou foram escriptos i11.~·e1111ame11h', e sem intenção de fraude, ou dolusame11te com tal intenção. No
primeiro caso, como se deram tantas e tão minuciosas
co11c01·da11cias? No segundo, como ha tantas e tão apparentes discorda11cias? ,,i Por ventura, os falsarios não te·
Fourth Gospel, by E. Abbot ct.:. p. 1io; alli mesmo enconmuitos argumentos qu~ nos vemos forçados a omittir por
bn.:v1dadc.
2
Si libri sub nominc Apostolorum vulgati scripti sunt ab
auctoribus posterioribus, scripti sunt vel inJ[tm11e, ct sinc intentione fraudis, vel dolose e tali intentionc . Porro si prius, quumodo tot
et tam minutae co11corda11tiae '! Si poslcrius, 4uonwdo 101 et tnm
apparcntes diswrda11tiae '!
t
trar~s
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riam cui?adosamente evitado aquellas contradições apparentes:
Logo estcí provado por argumentos i11t1·i11sel°os a
gcnuidade dos Evangelhos: por outro lado já está provada por argumentos extriusecos: logo está demonstrada por toda a especie argumentos.
§ II. Da integridade dos Evangelhos
1 :23.

Sob o nome de integridade queremos signifü:ar a isempçáo de corrupção ou de adulteração; pois dia não é outra coisa mais do que a genuidade de todas as partes_ Porem a corrupção pode ser s11bsla11cial, quando se adulteram coisas de
grave ponderação, ou accide11tal, se se refere a circumstancia de pouca monta. E na verdade, aqui
tracta-sc sómente da integridade substancial, e certamente, quanto á doutrina e aos factos principaes
da vida de Christo, sendo isto bastante para demonstrar a sua divina missão; pertem:e aos Criticos o determinar d'um modo mais accurado quacs
as mudanças que foram introdusidas no texto.
Porem, para se tirar todo o equivoco, devemos
not<tr o seguinte. Provada L·laramentc a divindade
dos Evangelhos, jü fo.:a averiguado que a serie dos
factos, dos di ..;cursos, de que constam foram escriptos pelos coevos de Christo; mas ventila-se a questão se chegaram até nús sem adulteração. Se tiveramos os proprios m•rnuscriptos dos Evangelistas,
nenhuma duvida haveria. Porem estes dcsapparcceram, e como fontes de critica temos sómente os
codigos, os mais antigos dos quaes chegam até ao
quarto seculo, as versões mais antigas e as citações dos Padres. E na verdade, todos, até mesmo
os advcrsarios, confessam que jü desde o quarto
seculo e att! mesmo desde o exame Orige11iano,
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nenhuma mudança s11bsla11cial se fizera, como sê
collige da confrontação attcnta dos codigos e das
versões. Portanto a questão versa sobre este ponto-se antes do terceiro seculo se tizcram adulterações substanciacs; por isso que Origenes não encontrem nenhumas nos manuscriptos Jc que se serviu
-porem elle não tinha os codigos cscriptos pelos
Evangelistas; resta, por tanto, provar-se, que do
terceiro scculo até au primeiro, não se introdusira
munJança nenhuma nos Evangelhos l}Ue adulterasse essencialmente o seu caracter. 4 E é isto o que
vamos demonstrar, não com argumentos a priori,
que são muitas vezes Jcspresadc 1s pdos adversarios, mas pelos factos J'ondc cc 111111 que espontanean1ente fluirá a nossa these .
·
124. T/wse. ôs quatro êvange/hos não receberam nenhuma adulteração substancia/, quanto á
doutrina e aos factos principaes da vida de Chrisfo.

~

1

25.

1."

Expõem-se os.fac/os. (Al Jü no tempo

1 Poderia examinar-si: a quest:iu ulti:rior, a saber se.: todas e
cada uma das partes dos Evangelhos perten.:cram :í primitiva como lhe chamam red,'lcç.fo v. gr. se os uhim11s versiculos de S. Marcos _foram escriptos por cÍle ou por oulro, se.: o Ernngclho grego
<le ~· .\1atheus loi sú traducção littcral do t<.:x to aram:1ico ou antes interpretação ou feita por ellc crn por outro apostolo. Todas
estas coisas perti;nccm :í .:ritica do ti:xto, mas n:í11 ao nosso scopo.
A t:.ste respeito vê os auctori:s da lntroduç:ío a S. Escriptu1·a, com
o Co_r11ely, oh. cu .; ,\farti11, h11rod11ction i1 la t:riliquc t<.:xtuclle du
N. 1 est.
~ -rc.:mos ti35 manuscriptos tios Evangt·lh•>s, 34 dos quaes fora!11 e~cnpt_os com letras normanJas, i: 1;.,. em lcttras miudas. Os
pru~1e1ros sao mais antigos e por isso tccm maior :nlt"torida<le. S:ío
<les1gn:idos. Pº'. alguma letra, v. ,.;r. B. (Vati.:ano) ~ Sinaitico, este~ dois primeiros são mais antigos de lJUe todos os outros 1 e vão
ate ao sec. IV. Cf. lischcndu1f, Novum rcst. graece, cd. 8• major,
vol. I, P: IX e seg., mas principalmente vol. Ili, 11 l-\:-<4); Sc1·ivener, lntroduc.uon to the Criticismo~· the N. Tcst. , C:!ml!riJge, 1883, P: :!. I
e seg ., \Ves!cott-Hort, New íest., lntrod .; f. Al'ngon, Our Biblc
an~ the a~c_1ent }\'lanuscrirB, London, .~~,5; (Ã:mre~v, lntrod. in
utnusque 1 est. hhros, t. r. r. :io5 L' St'g.; Gm1J.1!, oh. cit. p. 259 e
seg.

•
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de ( )rigcnl!s havia nos Evangelhos licçõcs variantes ; porque elle mesmo começa a sua obra com
o fim de os restituir á primitiva pureza do texto.
No seculo XVIII, .J.tlill, depois de trinta annos consummidos cm conferir os varios manuscriptos, encontrou cm todos os livros do Novo Testamento
Jo:ooo variantes; porem hoje depois que novos
manuscriptos vieram á luz e foram minuciosamente examinados, contam-se cerca de 1 50:000 .
Porem de todas aquellas variantes não pode colher-se nenhuma mundança substancial, e
a maior parte d'ellas nada mais são senão modificações orthographicas, transposições de palavras,
substituições de synonimos ; apenas cem são d'alguma ponderação, e (restas apenas dez podem dizer respeito ao dogma, e nenhuma d'cllas pode
adulterar a substancia dos factos ou dos dogmas. 1
A razão porque são tantas as variantes é bem dara : ainda hoje, não obstante a arte typograpica, se
deixam passar muitos erros nos livros: na verdade,
é evidentc ·que us causns dos erros foram antigamente muito mais, cm razão da ignorancia dos
amanuenscs .
1 26. (8) Comtudo algumas variantes não proveem dos amanucnses ignorantes ou dcsattcntos,
mas da intenção directa e deliberada Jc corrigir o
texto, sob o influxo d'csta ou d'aquclla ideia dogmatica. Foi isto o que fizeram não sú os christãos,
mas tambcm os hcrcjes. Assim v. gr. por alguns
christãos, por motivo de veneração, foi supprimido
o tcxt8 de S. Lucas, t onde se refere que Christo
dcrramára um suor sanguíneo e fôra confortado
Schajf, Companion to thc ()rccl, Test. '.'lew York 189.J, p.
'.'I. Tcst. in greek, N. York, 1882,
JI, p. :.!.
1

ir(; d. Vit'l'stwtt a11d Hort, The
\'O .

2

Luc XXII, 43·44.
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por um anjo; o mcs~n? deve d~zcr--~c Ja híst?ria da
mulher adultera retenda cm ~- Joau : 1 pois estavam persuadidos que estas coisas não eram deco.
rosas para Jesus Christo.
Deve comtudo notar-se que taes mudanças toram poucas, nem foram admittidas sem protesto
por todos. Os hercjcs tentaram principalmente adu~
terar os textos para os accommoJar ús suas opiniões.
Assim Man:ion (cerca do anno 150) adulterou
o Evangelho de S. Lucas ; porém isto não poude
ficar desconhecido dos Padres, e logo foi reprehendido como falsario; pois escreve Tertuliano : 't
«Aquelles que tiveran_1 o prop(~sito de en~ina.r de
outro modo, a neccssH.ladt! obngou-1 is a dispor, de
outro modo. do instrumento da doutrina. Porque
aliás não po'deram ensinar de outra maneira se não
tivessem por onde ensinar de outro modo». Realmente os Padres frequentes vezes e plename~t~ refutaram a Marcion, de maneira que pode colhgir-se
dos seus escriptos de que modo e cm que partes o
texto do Evangelho foi por elle corrompido. 3
1 27. (C) Os Evangelhos eram conserva~os com
a maxima veneração: porque a Egrcja os tmha c~
mo livros santos e divinos; os íieis liam-nos assiduamente decoravam muitas maximas J'clles co' tempo da perseguição de Dc~c 1e_ciano,
.
lhidas, e no
preferiram anks sotfrcr tormentos. hornvc1s e ~
propria morte do que entregar os hvros sagrados
aos pagãos : 4 O proprio Mareiem, adulterando o
1
2

•

Joa. VIII, 1-11.
.•
Tertul., de Pracscript. 38. Cf. Jc Carne Chrisu, Adv. Mar-

cion, IV, 4·

XI VII
l
Cf. Za'111, oh. cit. li, 45 5 e sei.;.; S. Hpiplw11., haercs .' . ·
,1 Sobre o culto que deve ser tributado aos l·:vnnge~h?;; yu~r
publi.:a quer prÍ\'aJamenk \'i: 1tt.1rti;.:11_•·, llic1. O<'" J\n114u1tt:s clm:-
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Evangelho, reconhecia a sua auctoridade e como
divina a parte que conservava.
. Era port?r:to difficil corromper o texto sem bs
bispos e os 11e1s o saberem.
. Narra,_com etfoito, So\emenes, 1 que um certo
J!~zplzy'/o tô~a gravemente reprchcndido por Spiridiao, pelo facto de, por motivo de elegancia ter
ITilll~t~do n 'um :sermáo a palavra '-:n,·1, 1,o«r•,v o><ttp:,,-ptov
~ ambcm refere S. Agosti11'10, ~,que fôra excitada nao pequena _com moção no povo quando o bispo
leu a nova versao de S. Jeronvmo.
_(D)
mais d'isso os Eva~gdhos estavam vulg..:msad1ss1mos e csp<ilhados por todo o mundo· assim no seculo V, Thcodorcto, Bispo de Cyra, ~a~
ra que na sua deocese substituira 200 exemplares
adultcrad?s por yaciano 1. E, na verdade, era moralmente 1mposs1vd corromper um tão grande numero de exemplares.
([} Os Padres que acima addusimos, como testemunhas da genuidade, não se) citam os Evangelhos, mas lambem transcrevem d'elles muitos testemunhos que substancialmente se lêem do mesmo
modo que nos. nns~os cndigos, de maneira que se
por 11111 an1sn fortt11to pcrcrcssem os nossos Evant:clhos, J~odcriam rccomp<'>r-sc tJUasi inteira1ncntc
dos escnptos dos Padres.
r 28. A cr:11cl11são _tira-se dos factos.
__ __\~] ~o~ lactos acima expostos já se pode legi-

.O:

t~e,nnc~l na palavra Evangiles; L. C. Fillion, Introduction aux
L\ ang1 es,_ p. H7.
lf1~1. E.:clcs. !'P· Migue, t. LXVll, p. 8qo.
:; 1ifi';t. 71, n . J, ad ~ieronym. ap. Migne, XXXIll, 242.
wn~or., 1faerct. tnh. 1, 20 ( t. IV p. 20~ ed. Sirmond ) ·
l\'or/011 ob ·1t
5 · f
·
'
·ara~ 00
' ,· "·- ·~P· ~ ' ru .g:1 que no se~ulo I~ ~avia um cxc_mplar
P_ -1 U~mt .1~s. H. \'vallon, ob. crt. p. 4J, 1ulga que havia um
para .()('? .' hrr s tao~~ de modo _que, s:gundo o computo do povo
Romano lcno por <11bhon 1 havia entao ccr.:a de J :ooo exemplares.

!
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DA RF.l.IGL\O CHRIST.\

timamcnte concluir que se não podéra fazer nenhuma mudança substancial quanto á doutrina e quanto aos factos principaes da vida de Christo, sem
protesto e disputas ou da parte dos Pastores ou
parte dos Fieis. Para que isto fique mais claro, sirva de exemplo o famoso vcrsiculo da primeira Epistola de S. João, das tres testemunhas celestes 1 ; hoje tambcm fora da Egrcja Catholica reina controversia sobre a sua gcnuidade .
Porem abstrahindo da questão, se é gcnuino ou
não, é certo que não podéra insinuar-se cm todos
os codigos latinos, semfo depois do seculo Xl ; falta
em todos os codigos gregos de algum valor ; e até
s.· Agostinho o omittiu nos seus commentarios sobre
a Epistola de S. João. E todavia aque\le texto é
bem claro e bem aproveitavd para defender o dogma da Santissima Trindade que, já desde o seculo V, tinha muitos defensores na Egreja Latina,
que por muitos seculos disputaram acrimoniosamente, para ser introduzido nos codigos. Por outro
lado, a sua genuidadc é regeitaJa por 4uasi todos
os acatholicos, e antes do decreto do S. Officio
era tambem regeitado por não poucos catholicos.
ff aqui se vê quanto é tamhem diíicil acrescentar
ou tirar um versículo sem suq~irem reclamações.
1 29 . (8) E' por todos muito hem sabido~ que
ha poucas coisas ~os Evangelhos cuja gem~1dade
fora n'algum tempo negada ou posta cm duvida, v.
gr. no cap. li de S. Matheus, a historia do suor de
sangue! ou da mulher adultera 3 etc. ; mas todas

?ª

t
I Joa. V. 7: «Tres sunt qui testimonium dant in coelo:
Pater, Verbum et Spiritus sanctus; c t hi trcs unum suntn,-0 recente decreto no S . Ojficio sohrc a au thcnticidadc .! 'este versiculo
rcferimol-o no Tract. de l>eus Trino, 11 . 4-' ' not. 7.
2 / .11c. XXII, 43 -44 .
J Jo,1. Vlll, 11.

estas coisas são accidentaes, e nem são precisas
para a demonstração da missão div~na de Chri~to.
Porem a respeito das outras c01sas, dos milagres e da doutrina de Christo e da sua resurreição,
não surgiu nenhuma controversia ; por isso que se
encontram cm todos os codigos e versões, e não
raras vezes são citados pelos Padres dos primeiros
seculos. Mas um tal consenso unanime não pode
explicar-se racionalmente, se a integridade. sub;;ta~
cial dos Evangelhos, ainda mesmo nos dois pnmc1ros scculos, não tivera sido conservada intacta. Porquanto se se fizerem adulter~1ções de ~lguma p~m
derm,:ão, por auctoridadc privada, tcnam. ~urgido
reclamações, quer dos Padres 4uer dos F1e1s, e as
controversias sohrc a genuidadc das partes accr~s
centadas tomariam calor por algum tempo; e a historia não diz nada a este respeito. Alem d'isso se
os Protevangelhos foram adulterados de varios movariedade viriam
a
dos ' como e que de tão !'"rande
.'>
•
formar um texto uniforme, sem nenhuma res1stencia ou protesto:•
Se uma ta1 unidude t/1ra introduzida por auctoridadc publica de algum Concilio, porque se calla
inteiramente o nome e a historia de tal Concilio :•
~e por auctoridade privada, a coisa torna-se então
ainda muito mais estupenda; pois como succedcu
que tantos exemplares dispersos por todo o orbe
christão, sem ter havido rcdamações, poderam receber as mesmas correccões :•
•
Como é que de tant,os codigos, que, segundo
os advcrsarios, sotfreram varios additamcntos, e
discrepavam em tantas coisas, não ficou nenhum:>
Pode porventura acontecer que tenham de~appa
rccido, sem que Origencs e os Padres anteriores a
dk, nada tenh~1m suspeitado a este respeito? Pode-
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DA RELIGIÁO CHRISTÁ

CArl1 ULO li

mos certamente admittir milagres, mas não sem
prova. E, com etfeito, a adulterw;iío substancial
dos codigos nos dois primeiros seculos, dada a harmonia das versões e dos manusaiptos no principio do terceiro seculo, e supposto o silencio dos
Padres e dos herejes, seria, na verdade, um milagre na ordem moral inteiramente inaudito. 1
Finalmente, se no seculo li os Evangelhos foram stibstancialmente adulterados, tncs mudanças
apresentariam o caracter moral d'esse scculo, e seriam facilmente reconhecidas, assim como facilmente se ~onhcce a constrm:ção accrcscentada a qualquer edificio. Porém isto é que de modo nenhum
se descobre nos Evangelhos, cujo cstylo e modo de
dizer corresponde optimamentc ao primeiro seculo, como acima se mostrou (n." 1 1 7 e seg.) 4
Resta, por tanto, uma uniut explicação dos factos que referimos a saber: que os nossos Evangelhos são pelo menos substancialmente integros.
§ UI. Da veracidade dos Evangelhos
130. A veracidade d'um livro consiste na conformidade da narração com os factos relatados, de
maneira que estes possam ser L·1msidcrados como
verdadeiros. E na verdade, da gcnuidadc e integridade dos Evangelhos facilmL'nk SL' colligc a sua
t
D'aqui se vê quanto são ri<liculas as cois<is que escre\·e Rcnan (Vle de Jésus, lntrod. p. 23) onde diz que qualquer fie~ escrevia no exemplar do Evangelho que era seu, :í margcm, ditos ou
factos que corriam por toda a parte por tradicção oral de m~neira
que os nossos Evangelhos são comn llue uma certa evoluçao de
ideias que se espalhavam no povo .:hristãn. Muito hem, mas como
e que de tantos codigos e tão diversos, sobreviveu sómente um
que sem protesto algum foi recebido como genuíno ro: toda a
Egrej~, é o que o dout_o academic~ nun~a se di~n?u exphcar.
• Cfr. Afffr. Met{?M<111, Lcs f,v ,1 niz1les. p . .1~)í<.

veracidade. Porém os H.acionalistas negaram-na de
diversos modos. Strauss, não obstante admittir a veracidade dos Evangelistas, negava a realidade dos
factos que narram ; mas para defender o seu systhema, julgava necessario negar a genuidade dos
Evangelhos, e por muitas vezes confessou que o
systhema mythico que defendia, carecia de todo o
fundamento, uma vez que fôra admittida uma tal
genuidade. Para se subtrahir a esta consequencia,
alguns~ como Bruno Bauner ( 1809-r882) não se envergonharam de affirmar que os Evangelistas foram enganadores 1; outros, com Re11a11, que foram
uns allucinados; outros, finalmente~ affirmam, que
os documentos primitivos que pintavam Christo
meramente humano, foram por tal arte mudados
pelos Evangelistas, ..:iue podessem mostrar a Christo verdadeiramente divino. Assim B. lVeiss e Holtz.mamt 2. E isto affirma-se principalmente do quarto
Evangelho, publicado por auctor incognito, onde,
dizem, não se encontra historia, mas especulações
philosophica' Contra todos estes apresentamos a
seguinte thcse.
131 • Thcsc : (;s quatro êvange!Jros s~o veridicos
e por isso mesmo st!Jo veridicos os factos que n'e/les se relatam 3
E assim é, por isso que os Evangelistas nem foram c1Zga11ados, nem são c11ga11adores.
1 :~2. 1\"ão enganados. Por quanto não foram
enganadas testemunhas, que gosando do legitimo
uso da rasão e dos sentidos, e referindo factos
publicos e faceis de conhecer, deram testemunhos
1 Em H~r//011, ob. cit. p . 474 ·
2 Em R1!1.•11c bibliquc, abril. 18115, p. 1ti1 e scg.
3 Cf. Wallon, oh . cit . p. 253
seg.; Vigouroux, Les Livres
~aints, ,·oi. IV, pp. 3R3, 3qq, 407, 4]X e sei.;., onde as difficuldades
espcciaes contra cada um dõs E\'ani;clhos, apresentadas pelos moJcrnos, são resolvidas com grande crudi.:..:á<>.
Theoloi;ia Doi;matka- Vol, 1.0
'
1~
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tão varios e numerosos, que cxducm todo o medo
de a\lucinação. Mas n'cstas condições estão os aucres dos quatro Evangelhos.
(A) Por quan_to, se os c~nsidcran~~)S co~10 ,test~
munhas, são inteiramente dignos de te: dois d ellcs,
Mathcus e João, foram testemunhas ornlares, por
tres annos conviveram familiarmente como o Senhor com elle passeavam, viam os seus milag~es
e co~ os seus proprios ouvidos ouviam a ?outrma
que o Mestre expunha. Podcram portanto ~1zcr com
toda a rasão : "O qnc ouvimos, o q uc vimos com
os nossos olhos, o guc examinümus, ~ as no~sas
mãos tocaram n respeito do verbo da vida ... 1~so
mesmo é o que nós attestamo::,. e v• >s annunoamos ,, . 1 Porém os outros dois, ~forcos e Lucas, receberam a noticja do que se passou das testemunhas immediatas, isto é, dos prnprios Apostolos:
Marcos era, na verdade, discipulo Je Pedro, e expoz a sua doutrina; e com effcito_Pedro dizia: "Nós
não seguimos fabulas doutas, f_1zc1110~-vos conhecer a virtude e a presença de l'osso ~enhor Jesus
Christo, mas depois de termos cxammado a grandeza J'cstc fado»':!_ Quanto a Lucas cllc aprendeu,
quer de Pedro quer dos out~os :\postolos, o que :scrcveu 1.:omo consta das pnme1ras palavras do seu
'
.
.
Evangelho: "Pareceu-me convc111entc, o meu optimo Thcophilo, escrever-te por su<~ ordem to~as
as coisas que diligentemente observei d_csdc o pr~n
cipio n 3 . Porém os factos sobre o nasumcnto e m. - ---i coQu~d auJivimus, quod vidimus, o..:ulis ~o~tris,, _quod pers=
peximus et man~s nostrac _contre_ctavcrunt, ilc -~ cr ho '1tae · · · tes
tmnur et annuntiamus vob1s» l Ep. Jom1 . 1, 1· ·' . .
.
? «l\on enim doeras fabulas secutt, notam le.:1mus vobzs _D·
N. Jesu ~hris_ti _virtutem et f.raesentiam, ~c d spe.:ulatnrcs facu 11lius magmtudm1s» II _Petr. , 1to.
.
. .. .
. , •
•
.
R «Visum est m1h1 assc..:uto onm1a ;i pnn-.rp10 drlr~cnter, C:\
nrdine tihi scribere, opt'imc Theophile., / ,11c · 11 r -:; ·

fancia de Christo, que nem os mesmos Apostolos
tinham visto, poderam facilmente sabei-os ou da
BR. Virgem ou do proprio Jesus Christo.
Logo podiam optimamcnte conhecer tudo o que
referem. Nem se diga que ellcs eram rudes e ignorantes, afóra talvez Lucns; porquanto nas coisas
sensíveis, o testemunho d'uma pessoa rude, cujos
sentidos estão sãos, não tem menos valor que o
certificado d'uma pessoa douta, e até muitas vezes,
tem maior valor, mfo sendo costume das pessoas
rudes o accrcsccnti.lr cspccula~ões ü verdade 1, ao
passo que, pelo contrario, os acadcmicos doutos
interpretam muitas vezes os factos segundo os prcjuizos de que estão eivados.
133 . (8) Se se at tende aos factos, todas as coisas que n~rram são sensíveis, e, a maior parte das
vezes, publicas, realisadas cm plena luz, em presença de muitas testemunhas; por isso que a vida
de Christo era publica, e ensinava nas Synagogas
e nas praças, Je maneira que elle teve toda a ras<ÍO
de responder ao Pontifü:e que o interrogava a respeito dos seus discípulos e da doutrina que prégava: "Eu fatiei bem <ís claras; cu ensinei sempre na
Synagoga e no templo, onde todos se reunem, e nada disse o(cultamcntc. Porque e então que me estás interrogando:• Interroga os que me ouviram sobre o que cl.1 lhes disse, pois cllcs sabem mt'tito hem
sobre o que cu lhes fatiei,, 2 .
Por outro lado, os factos referidos são de tal
t Cfr . <:. Gore, The Incarnntion of thc Son of God, Bampton LccL 1 ~~11, p. X1 ; Oidon, Jésus-Chri-;t, vol. 1, p. X~Xlll .
~ Ego palam locutus sum modo : ego _scmper docu1 m syna~o~a ct in templo quo omnes_ conYcnrunt, cr 111 n..:c11lto locu~us sum
nihil .. (~uid _me interropas_ : rntcrrof;a ".º~ <jlll auJ1crunt qu1d l~cu
tus sim 1rs1 ~; t·.:-·e h1 sc111nt quac d1,crrm c;;o .. .lo,w . X\- Ili,
.!O-'!. 1 ,
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natureza, que deveram chamar a attem;áo. E, na
verdade, os discipulos, quanto mais eram simples,
com tanta maior attenção e vivacidade, deviam observar as curas repentinas, a multiplicaç<ío dos pães,
a resurrcição dos mortos e outras coisas semelhantes.
O mesmo diz a respeito da doutrina de Christo, que era tão sublime e extraordinuria, tão differente das opiniões dos Escribas e dos Phariseus,
que não podia deixar de despertar a sua attenção:
"Pois ensinava-os como quem tem auctoridade, e
não como os seus escribas e phariscus '·
1 34. (C) D' aqui se segue egualmcntc que elles
não foram allucinados. Pois são muitos, e todos
ellcs são unanimes no seu testemunho. E, na verdade, como é que taes homens, rudes e tardios em
crêr, em quem se não veem vestígios alguns de vivacidade de imaginação e de nimia credulidade,
se podcram allucinar sobre os mesmos fados, do
mesmo modo e sem cxcepçáo :• Por ventura lambem ficaram egualrncnte allucinados os inimigos figadaes de Christo, muitos dos quacs viram os seus
principaes milagres, sem ousarem negai-os:) Se assim é, ahi temos um milagre na ordem moral, para
se esquivar ao qual se recorreu ao expediente da
theoria da allucinaçáo.
Logo as testemunhas cvangelicas rodcram saber, vêr ou ouvir as coisas que referem, e não foram enganadas.
135. Nemforam enganadores, pois nem quizeram enganar, nem o poderiam fazer, ainda que o
qmzeram.
(1) Não qui\eram enganar; conhece-se isto pe• nErat enim doccns eos sícut potestatem habens, et non sieqrum ct pharisaci» ;\f,111. VII, 1'."
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la st~~ indole, pois a sua probidade e sinceridade se

m~mtesta bem claramente dos seus escriptos e ma1~eira de escrever. Porquanto a sua vida foi tão il-

hbada, que nenhum d' elles foi accusado, nem aind~ pelos seu~ pro_Prios inimigos, d'algum crime, a
nao ser da pregai..·ao do Evangelho. E nem nos seus
escriptos se vislumbra 4ualquer intenção de enganar : narra1!1 tudo com simplicidade, ainda mesmo
aquellas coisas que lhes eram indecorosas, não escondem ~s . st~as proprias culpas, nem as suas por~-as e dcf ecçocs ; mas referem com toda a simpliudade as p_alavras _do Mestre que lhes lança cm
rosto a sua mcrcduhdadc, dureza de coracão e outros dcfe_itos ; nada dizem por odio ou i~veja ou
pelo dese10 de agradar; mas narram as coisas ainda_ 1~esmo extraordi~ar~as e tudo o que resp~ita á
paixao e morte de Chnsto, sem enthusiasmo, sem
palav~as acerbas contra os adversarios 1, e sem cxagcraçao.
(t) Pela ausencia de motfvo. E na verdade ningucm se_ suppóe _mentiroso sem prova, principal1'.1~nte n~o s~ ass1gnalando razão nenhuma de perf1dia. Pois nmgucm tentará praticar um grande crin!c, sem e~perar i.:onscguir d'ahi um grande lucro.
E com ett:c1to, que recompensa podiam esperar da
sua mentira as testemunhas evangclicas? Certamente que não podiam esperar nenhuma vantagem
temporal e presente; pois muito pelo contrario tiveram que soffrcr perseguições, infortunios, trabalhos e afflicçõcs de toda a especie, que eram mais
-~~~-b~s~antes para fazer esmorecer as energias e a
1
Se algucm comparar o r:iodo .:orno Flavio Josepho falia dos
JuJe_us, com o modo c~m? tallam os. f.~ 1·angcliscas dos Apostolos e dos Jud~us logo \era a grande J1ttcrcnca que ha emre um
advogado e o sm~cro narrador Ja n:rJa<lcu. i•esdt. n . 1 3.., ; .:fr .
Ulslim1sn1. oh . clt ., vol. 1, n . 1 ~5 .
' ·
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contumacia dos mais audazes. :\cm o [111110 da J'á
gloria, nem a expecta\áo de se tornarem famosos
perante a posteridade; pois se os humildes pescadores pode~sem prever o exito feliz da sua fraude,
atr~vcz de mnumeros seculos, seriam prophetas e
mais que prophctas.
Tambem não podiam esperar a felicidade eterna, sabendo muito bem qm: a mentira é detcstavel
aos olhos de Deus, e que o engano cm coisas que
pcrt.cnccm á religião, é um sai..:rilegio que deve ser
punido i..:om penas eternas.
~ogo por nenhum outro motivo podiam ser
movidos senão pela persuasão intima da verdade;
o que por outro lado se vê do fado de terem sellad? o seu testemunho com o proprio sangue,• pois
os impostores não teem por costume obrar por tal
modo.
, (C) Pela impossibilidade mural de t•1I hypothcse.
Se os Evangel~stas ~úo :cos de fraudes, porque seg~em um cammh<:> 111te1ramentc contrario ao que
trilham os outros impostores i' P<m:iuc apresentam
uma doutrina contraria ás cobi~as, e não antes fomentadora das paixões, para assim i..:onciliarem a
benevolcncia :> Porque referem factos tão minuciosos, com todas as circumsta1Kias, por meio das
quacs se poderia vcrilicar fucilmente a verJade ou
a falsidade das coisas que escreviam:• Por'-lue desc1~cvem com tanta perspicacia a soberba, a ingratidao, a avareza, a hypocrisia e os outros vii..:ios das
pessoas que tinham cm vista attrahir a si;• Porque
1 D'aqui as pal:ivras famosas de Pascal : ,.))e boamente creio
em fact_os narrad.os por testemunhas que se deixam mat:ir •. Pelo
contr:ir10 o soph1sta Renan C$creveu que Jevcmos acaucdlar·nos
de ta~s testeí!1tmhas. (Rev. dos Dcux-Mondcs, Mars, 1X~ti.) Pois
clle nao ;~cc.elta como testemunhas outr~s pessoas, M:niio aquelles
que a priori ncg:im o sohrenntural '
·

não tiveram cuidado de se acaut ::lar das contraapparentes, podendo muito bem d'ellas surgir suspeita :• Todas estas coisas denotam, na verdade, simplicidade candida, mas não astucia ou
fraude.
136. (8) Ai11da q11e q11i1eram, não teriam podido c11r-ranar. Apresentemos alguns exemplos:
(IJ de, que modo poderam fingir milagres tão
alheios d aquclles que o vulgo procura, e que se
referem no Apocalypse ~
\D) Como teriam elles des...:ripto o Messias d'uma maneira inteiramente contraria aos ideaes e ü
expectação
Judeus:• Porquanto estes esperavam um Rei temporal, que su~eitasse todos os Povos ao seu impe~io, ao passo que. os Apostolos prég~ v~m um Messias pohrc e humilde e que não faz
J1stmcção nenhuma ontrc Judeus e Gregos. Como
~xcogitarim~1 clles uma doutrina tão sublime e protunJa cm diametral opposição com a doutrina dos
Phariseus d'aquelle tcmpl) :• Com cffeito a invenção
~'~1ma tal doutrina e d'um semelhante exemplar,
feita por pescadores seria um milagre estupendo,
i.:omo o concedem muitos racionalistas. 1
(C) Como propnseram tão confiadamente uma
tal fic~áo núo s<> ü piche, mas tambem aos magisdic~óes

?os

h_•~. v. _gr . ./. S ..\li//, Thrcc Essays on Hcli,.;ion, :'llcw-York,
·i .':•-'.!~ .1, onde _nota que a doutrma e o caracter de Chrisco,
c-01~10 ~; e p1n1;1m nos l·.van~clhos, aprcsentilm uma coisa tão novn
,

1

1/iX.1, p.

e tau contraria dos prejuizos. ju_dai.:os, que nada semelhante se rode c_n.:ontrar entre_ os seus_ J1sc1pulos : "Qual pois <l'emrc os seus
<1_1s.:!pulos e .scct:~nos po_d1a cxcogitar os sermões attribuidos n
Chnsto, ?LI 1mag111ar a vida e os costumes que nos foram revelados!"º~ J:.vangdhos: Certamc~te que não yo<lcm ser pescadores
dn (,a_hlc1~, nem com certeza S. Pnulo, CUJO engenho e opiniões
crnn:i mte1rame_nte dessemclhantes; e muito menos os primeiros
cscnptorcs chnstãos, em cuj:is ohras se vê claramente que quanto
lrn de bom e recto, pro,·em ,J'uma fonte mais sublimeu. E por outr~. lado Ru11ssca11 já tinha advertido isto mesmo (Emile, III) . Cf.
H 1st>11i.111, 1.cc·t . on chc Connexion, ccc. lect. IV .:irca finem.
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trados, e então como coisa certa, por todos conhecida e sem temor algum appellaram para o testemunho dos coervos ? E assim v. gr. Pedro no dia do
Pentecostes disse abertamente aos Judeus: <desus
:'\azareno, varão approvado por Deus no meio de
vós, por virtudes, prodigios e signacs, 4ue Deus fez
por cllc no meio de vós, como 11ás mui/o bem o sabeis n. 1 Do mesmo modo S. Paulo a Festo: «Porquanto sabe d'estas coisas o rei a quem folio constantemente; pois estou persuadido que nenhuma
d' estas ·coisas lhe é occulta, pois nenhuma d'ellas
se passou ás escondidas". !
E na verdade, se todas estas coisas não foram
tidas como certas entre os Judeus, não reclamariam elles, não condemnariam como réos de fraude e de mentira aos Apostolos, cujas pregações
queriam impedir 1•
(d) Como persuadiram cllcs a tanta gente entre
Judeus e Gentios, entendendo os primeiros que pela nova doutrina devia ficar abolido o judaismo,
que abraçavam com toda a sua alma, e percebendo os segundos que deviam abandonar o culto patrio para adorarem o Crucificado :> Como é, finalmente, que a Providencia protegeu, tão magnifica
e constantemente, com um auxilio especial, uma tal
mentira de maneira que, durante dezenove seculos,
tantos homens bons, tantos varões preclaros pelo
seu engenho e santidade, se tenham vindo refugiar
no seio d' esta rcligü\o falsa :J Porventura a mudança moral que succedeu no mundo pela propa1 Jesum Nazarenum, virum approhatum a 1l~o in \'o_bis, Yirt~
tibus et prodigiis et signis, quac lecit Deus per 1Jlum 111 med10
vestri sicut et vos scitis.-Act. II, 22 .
z Scit enim de his rex, ad quem et constanter loquor : ~a
tere enim cum nihil horum :lrbitror. :'foque enim in angulo quHJquam horum gestum est .-Act. XXVI, ·iS-2ti.

gação do Evangelho realisou-se pela fraude, e tudo aquillo que de bom e honesto os proprios racionalistas admiram na ethica christã, não é senão
o fructo da mentira? Quem não vê que tudo isto é
moralmente impossível? Logo é preciso que concluamos que os Evangelistas são verdadeiros.
13j. Resol11c:m-se .1s dijjicu/dades. Affirmam principalmente i'Veiss e Holtzma1111, que os Evangelistas, pelo
processo da idealisaçáo, adulteraram os documentos
primitivos; pois estes descreviam a Jesus Christo, como
meramente homem, filho de David~ ao passo que elles
ensinaram que Jesus Christo é ,·erdadeiramentc Filho
de Deus.
Nesp. Esta ditliculdade não se funda cm nenhum argumento solido ; pois estes auctores suppõem a p1·ion'
que a Egreja primitiva fôra imbuida de ideias ebioniticas; 1 mas corno o provam '. Allegam algumas poucas
expressões, quando se tracta dos irmãos do Senhor, dos
desposorios de .Maria com José, de José que é chamado Pae de Christo etc. Mas todas estas coisas eram já
conhecidas pelos Padres, e por elles expostas, como não
contrarias ü conceicão e ao nascimento sobrenatural de
Christo. i Expliqu~m por tanto os adversarios como
poude fazer-se uma mudança tão substancial, tão contraria ás ideias que vigoravam entre os judeus, sem reclamação alguma da sua parte. Consta da historia que
houve hcrejcs que ousaram negar a divindade de Christo; porém immediata e unanimemente foram condcmnados.
Seria, por ventura, mais facil no tempo cm que era
mais viva a memoria da prégação apostolica, o introduzir este dogma, e, contra a vontade dos Judeus, contra
a vontade dos christãos primitivos, propagai-o por todo
o orbe? Demais d' isso, sendo atTirmada clariss1mamente a divindade de Christo rnío sú nos Evangelhos mas
tambem nas Epistolas de Pedro, Paulo e João, ter-se1 Os Ebionitas negavam a divindade de Christo e a virgindade de Maria. (Cf. Jc Verbo Incarn. 11. :.?5.\
~ O 4ue hrcn·mente expomos do Verbo /11car11. n. ·2k.'l-28G.
Cf. Lagr.111gt'. Hevuc Biblique, abril 1 X11\ p. nio e seg , onJe larga
e daramenk se resolvem estas ,litli.:uldaJes.
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hia tornado necessario o alterai-as todas: o que era moralmente impossivel.
138. (8) Objecta-se alem d' isto que o quarto Evangelho differe dos Synopticos de maneira que todas
as coisas não podem ser simultaneamente verdadeiras,
principalmente os discursos referidos por S. João, são
mais longos e diversos das palavras gue foram proferidas pelo proprio Jesus Christo.
Resp. De boamente concedemos ')lle o quarto E~-an
gclho differc dos Synopt.icos, e mais 1.1ue os outros apresenta um caracter doutrinal.
Pois isto ensinaram-no os Padres desde o principio,
e por isso chamaram a este Evangelho espiritual 1 ou
theoioxico: pois o scopo do auct1 li" era refutar os erros
dos gnosticos: é J1or isso que falia cnmn theologo, e refere as palavras o Senhor com um estvlo rT'_ais diffuso,
principalmente as que tratam da di,in.dade do Verbo,
do Espírito Santo e da Eucharistia. Alem d'isto nos
Evangelistas lemos sómente a substancia dos. sermões
de Christo; mas não as mesmissirnas palavras, como
facilmente se vêJ)ela confrontacão attenta do sermão
da montanha ou o sermão aos ·setent.i dis ;ipulos, referidos pdos varios Evangelistas; e, na verdade, ·quem
refere sómente a substancia do sermão, deve vestil-a da
forma. que Ih~ é P.ropri,a . .Mas. por isto niío se destroe a
auctondade h1stonca d estes livros, não se alterando os
factos nem a doutrina; mas mostra-se sómente que fo.
ram escriptos, não segundo methodo :1.:curado, como o
usam os escriptores modernos, mas segundo os costumes d'aquelle tempo, o que antes ~ signal de genuidade
e <lc veracidade.
'
. i39. ,Opplíem-se cg11'.ilmc~1k as. contra~icç_ões gue
dizem ex1st1r entre os vartos l·.\·angclrstas, pnnc1palmente entre Jo<fo e os Synupticos; porquanto as narrações
que pugnam entre si, niío podem ser simultaneamente
verdadeiras.
Resp. li) Tacs contradicçócs, se porn.·ntura existem,
segundo o consenso de todos, siío inteiramente acciden·
taes, e nem attingem a substancia da historia de Chrtsto ou da sua doutrina; porem versam sobre a chronolo1

p. 39.

J. A. :\!.

f."(ynw11t. Thc Ncw Tcst. and its writers, 1892,

gia, numero e ordem dos milagres, etc. E, na verdade,
estas ditforenças teem uma optima explicação,se tivermos
diante dos olhos, que os Apostolus primeiramente prégaram de memoria o Evangelho, e pouco se occuparam
da minuciosa coordenacão scientifica dos acontecimentos, pois assim se explica a rasão das contradicções apparentes nos Evangelhos, nem d' ahi se segue o diminuir-;e o seu valor historico; pelo contrario temos n'isto um
novo signal de sinceridade.
(b) Alem d'isto, falsamente se affirma que ha entre
os Evangelhos verdadeiras contradicçóes; não entra no
nosso proposito expôr cada uma d' cllas, pertencendo
uma tal tarefa aos Commentadores. Mas exibe-se muitas vezes sciencia profunda onde se manifesta a contradicção. Assim v. gr. os synopticos faliam dos Phariseus
e dos Saducceos, 1 onde João se refere aos Pontitices e
Phariseus; pois n'estes tempos os Pontitices eram Sadducceos, e ahi temos que não ha contradicção alguma:
mas antes exposição accurada das coisas.

Art. li. A Diwindade da religião christã
demonstra-se por argumentos
intrinaecoa
Depois de demonstrada a auctoridade dos
Evangelhos, podemos provar a divindade da religião christã com argumentos, quer intrínsecos, quer
extrínsecos, ou historicos. Os primeiros não são outra coisa mais senü1> os que se colhem da cxccllenL'Ía da propria doutrina cc 1nsiderada quer em si, quer
1ws seus eff'cilos. Comecemos d'cstes, por isso que,
segundo o nosso parecer, ahrcm o caminho para a
demonstra(,:Üo historica: por quanto se antes de
mais nada se averiguar que o christianismo nada
apresenta que seja absurdo, mas antes se ajusta a
todas as aspirações da natureza humana, já d'aqui
140.

1 Cf. Act. IV, 1 ; V, 17 ; .losep/111s, Antiquit. XX, 9, 1 : The
l;ourth Gospel hy 1'.'. Abbott, A. P. Peabody anJ Lightjoot, p. 154.
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se podcnl. tirar a conclusão muito provavcl, e até
moralmente certa, que fôra revelado por Deus.
Por outro lado, removidos os prejuízos, que
existem em muitos espíritos cm conscquencia da
falsa noção d'esta religião, melhor se apprehendcrá a força dos argumentos colhidos da historia.
O argumento geral pode cxpúr-sc da seguinte
maneira 1 : A religião christi.l, considerada em si
mesma, não só nada apresenta que seja absurdo ou
prejudicial, mas corresponde primorosamente ás
legitimas aspirações da vontade e das faculdades
sensitivas. Por outro lado, considerada nos seus
cffcitos, renovou admiravelmente o individio, a familia e a sociedade; mas uma religião tão excellcnte, <lttenta a fraqueza do engenho humano, assim
como tambem a divina Providencia, com razão se
diz sobrenatural; logo. Temos, por tanto, tres coisas a provar ou declarar: 1." a religião christá é
em si excellente; 2.3 admiravcl uos seus effeitos; 3.ª
e por isso mesmo consideradas attentamente todas
estas coisas, clla é de Deus.
141. 1. l'(eligit1o chrisft1 considtraõa e171 si m1J111a é exce//1111fe, ou corresponõe prl111orosomenk
ds leqltimas aspirações õo infellBcto, da vontadB e
õas faculdaões se11sifivas. ~
Prova-se por partes. r .º A Religião de Christo
corresponde optimame11te com os seus dogmas ás
exigencias do intellecto humano; pois nos apresen-

ta a summa completa da doutrina christã, isempla
do erro, harmonicamente uma e acommodadaá capacidade de todos.
142. (A) Complela, por quanto ell~ resolve~ os
varios problemas da ordem moral, CUJa s~luça? o
espírito humano anciosamente procura. Sao pn~
cipalmente quatro as questões que não só os ph1l11sophos, mas tambcm os rudes, cm todos os tci:i1pos, se cxfon,:aram por investigar, a saber, a ~x1s
tenda e a natureza da causa Suprema, a ongem
do mundo, a origem e a natureza do homem,_ o
seu ultimo fim e os meios ncccssarios para o attmgir. 1 E na verdade, a religião chri~tã apresenta uma
resposta certa a todos estes quesitos.
(8) Ensina, na ,·crdadc, que a causa Suprema de
todas' as coisas é Deus, um, verdadeiro e vivo, «creador do ceu e da terra, omnipotente, eterno, immenso, incomprehensivel, infinito no ente~dimcnto, ~a
vontade e em todo o gencro de pcrfc1ções 11 , 2 d1sti11cto do mundo realmente e na sua cssencia, bca• e 1atíssimo cm si; e 'assim l.'.onfirma e expõe mais
ramente o que a recta rasão ensina a respeito d'.1
unidade da natureza divina. Mas além d'isto ensina um outro dogma, a trindade das pessoas, o qual
apesar de ser inacccssivel á rasáo, e~pôc c~mtudo
racionalmente o modo como Deus vive admira, e
como hasta a si mesmo para a beatitude.
(b) A origem do mundo, o sc_u. t!m, assim ~º?1º
os meios com que a ellc é d1ng1do pela d1vma
Providencia, expõe-no com não menor clarez~ :
"Se> este verdadeiro Deus, pela sua bondade e vir-

-- - , - Empr<:gamos aqui o sylloHismo para 411e.os Jiscipulos ]ogo percebam melhor a torça do argumento; porem nos sermoes
não é conveniente argumentar soh a forma syllugistica, mas é melhor expôr com vivacidade a Joutrina christã, mostranJo como ella convem ás aspiracões dos nossos tempos : a conclusão ftue como espontaneamente d'esta exposicão.
: Valsecchi, ob. cit. lib. li, e.' Vlll-Xll ; Lmirdaire, Confér.
45 -73 ; Br11gé;e, n. -t8 e scg;; /úu~~I. lns~itut. thcol. dogmaticae gc~
n.er.J 12J-12h; David, d~ Ec~!l!s!a Chnsll, .n .. ~o e scg.; Afo11sa~re,
Carcme 18qo; De Bruglw, H1sto1rc dcs HchHtons, cf1. X, p. .hlJ
e seg.: Ut1/g er. p. tio7.

-----.--«:r-:c;.;;101, Méditarions, mi. 1, Méd. 1.

~ Assim o Concilio do Vaticano (sess. Ili,_ cap. l),_ exp9ndo
a <lOLitrina christã a respeito de Deus, tal como e entendida naC? só
pelos catholi·:os mas tambem por tr1dos aquclles que se glor1an1

do nom<,; ..;hristiío.
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t~1dc omnipotente, não para augmentar a sua bea-

titude, nem para a ad<JUirir, mas para manifestar a
sua perfeição pelos bens que dispensa ás creaturas;
por conselho liberrimo, logo desde o principio do
tempo, crcou do nada uma e outra natureza a espiritual e a corporal, isto é, a angefü:a e a m'undana, e em seguida a humana, quasi commum, constituída de espírito e de corpo. Porém Deus defende e governa com a sua providencia todas as coisas que creou, attingindo de um tim a outro fim
com fortaleza, e tudo dispondo com suavidade.» 1
!\'estas poucas palavras muitas mais coisas se
manifestam do que os mais sabios philmophos nunca poderam encontrar, não tendo havido nenhum
antes de Christo que ensinasse L·om certeza o dogma da crcação, o qual hoje, com1udo, é considerado como fundamento da philosophia cspiritnal.
E quem egualmcntc antes d'Elll' 1inha descripto a
paternal providencia de Deus :• '!
(C) A o,.igem e natureza do homl'm s<lo do mesmo modo ajustadamente descriptas. Porquanto todos temos recebido a origem d'um pac commurn,
e somos simultaneamente constitnidos de alma e
corpo.; a nossa alma espiritual é livre e immortal;
expcnmcnta na verdade l'lll si movimentos não só
diversos, mas contrarios; d·um lado aspirações pa1
Hic solus vcrus Deu~, b(~nitatc su;] ct omnipotenti virtute,
non ~~ augcndam s~an~ hcatrtudmem, rn:c ad acquircndam, sed ad
mamte_standam perJecuon~m suam p:r horrn qt_iae creaturis impcrt1~ur1 hbe:r~mo constho, ~11~ul ah mitio tcmpons, utramque de nihdo condtdJt naturam, sr1r1tu•lcm et corporalem, angelicam vide!t.cet et mundanam, a~ demdc ~umanam, quasi communcm ex spintu ~t corpore, constllutam. Ln1vcrsa vern quac condi<lit Deus,
('rov1dentta ~ua tuetur.atq:1c guhcrnat, ;1ttin).:cns a fine a<l finem
tortrter, et d1sponcns omnia suaviter. Jl ,1tic, 1110 , !. ,:it.
2
A Providen..:ia patern<il de 1>cus, dcs,·rc\·c-a Christo cm~.
!\latheus, VI, 25-34.

ra tudo o que é hom, verdadeiro e bello, mas por
outro lado vchemcntes propensões para o mal.
Sabemos, porém, pela fé, que o homem não fora primitivamente creado cm tão misero estado,
mas n'um outro melhor, do qual dccahiu por sua
propria culpa. E assim melhor se explica a origem
do mal e das miserias d'esta vida.
Porém, para não cahirmos na desesperação, o
Filho de Deus se fez homem, para nos remir da
escravidüo do peccado, e fornecer-nos os meios de
expiarmos os nossos peccados, passarmos uma vida honesta e piedosa, l' por este modo podermos
attingir n nosso Jim. Aqui tmnbcm a fé christã não
só confirma as verdades já ...:onhcL·idas pela rasão,
mas maximamente as amplia e resolve varias duvidas da rasão. 1
(dl Quanto ao nosso .fim, ensina claramente com
outros philosophns a exis1encia dos premias e das
penas na outra vida; mas alem d'isso declara que
s<lo eternos, o que com razüo perturha os maus e
conscrnt tamhem os justos no temor; mas ao mesmo tempo levanta a estes, tranquillos pela confian~;a cm Deus, ü csperan~a da eterna hcmavcnturan~a pela qual ardentemente suspiramos, e ao mcs• A mente humana pcq.:unta ..:0111 an..:icda<lc, se e de que
modo Deus otfon.lido pelo peccado pode ser apl::icado. e se pode
nhtcr o pcrd:ío. E m1 verdade a rc;;posta a esta quest:ío aprcscntn-a o mystcrio da Re<l~mpçiío. Alli sc ví; como a justiça se conciliara com a misericordia; como os pcccadorcs verdadeiramente
arrependidos dos seus dcliê!os e satisfazendo com Christo, podem
ser por Ellc justificados. Em segundo lo).:ar ao coração do homem
appetccc unir-se ..:om Deus, cujo desejo se cumpre, na verdade, pela Encarnaçiio ; porque na verdade alli ücus está mais perto de
nús, e até é um dos nosso~ e permanece no meio de nós pela Eucharisti;1, rlc maneira que podemos unir-nos com elle, como irmão
e :rmi~o dilc,-10. Sohr:! este ponto se discorre largamente no Tr.
do l'erho /nc,1r11. ln. 1111, de r:ucharist . fn. 71)1. Cf. Brugàe, r·
111; ; de lfror:1i<', <~ucstions de Rcligion ct d'Histoirc, Pans. 1~60,
r· 3.'iC) (' se~.
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mo tempo promove cffkazmcnt1: e paz e ordem na
sociedade. t
143. (8) Isempta de erro. Notámos acima que
não ha nenhum philosopho, fc)ra da religião christã, que não tenha cahido cm erros pcssimos: porem nenhum erro poudc ser attribuido ao christianismo : regcita cuidadosamente a eternidade da
materia, o dualismo, o polythcismo, o pantheismo,
o fatalismo e outros erros. Porem se algumas vezes lhe foram imputados absurdos, isto provem da
falsa interpretação dos dogmas, como mais largamente se declarará no decurso d'esta obra. E d'este
modo e impugnada a Trindade, L·orno se se prcdicára a Deus trino e um sob o mesmo respeito, quando na
verdade se diz que é uno cm rnziín da natureza, e
trino sob outro respeito 1 a saber, das pessoas; o
peccado original é julgado como um acto voluntario de peccado, ao passo que mío t; mais nada senão o peccado habitual não commcttido, mas contrahido pelos descendentes Jc Adüo, pelo qual são
privados, não dos hcns naturacs mas dos sohrenaturaes e indevidos; a Encar11ação apresenta-se como
mistura e confusão da natureza divina e humana,
ao passo que é sómente união de uma e outra,
simultaneamente i1h.:onfusa e impermixta, n'uma e
na mesma pessoa; a Rcdcmpção expõe-se, como se
por clla o homem se justificasse :-.cm mudança de
coração e verdadeira penitencia, devendo nós pelo

contrario solfrcr e fazer pcni tcncia com Christo,
se com elle queremos ser glorificados. E assim,
l{Uanto ao mais, de maneira que podemos dizer
com o concilio do Valica110: "Porem a apparencia
d' esta contradicçáo vã nasce principalmente ou por
os dogmas de fé não serem entendidos e expostos
segundo a Egreja m1 por os comrncntarios das opiniões scrl'm considerados como axiomas da razão" . '
14+ (C) Jlamumicamc11tc uma . '\'a rcligi<.fo christü brilha a maxinw unidade :
(1) porquanto todos os dogmas cstiío por tal modo conncxos entre si que um dimana do outro, e mmca podl' negar-se urn sem os outros ficarem abalados; assim v. gr., admittida a Trindade, concebe-se
facilmente a Encarncu.;flo ou a justillc<.H;áo; pelo
contrario, negada a Trindade, lá se vac a Encarna~;ão, e fica muito attcnuada a justitica~-;ío . E isto
é tanto verdade, que ns hcrejes nunca impugnaram
urna verdade catholica de alguma pondera~ão, sem
que logicamente fo.:assc abalado todo o cdilicio, como pode colligir-se Ja historia do Arianismo, do
Polagianismo ou I\cstorianismo.
(b) Alem d'isto, todos os dogmas são rcrnpitulados cm Christo Hcdcmptor; porque a Hedemp1,.'. áo
suppôc o mysterio da Sa11tissima Trindade: o Pac,

1 N1ío poucas \·ezes os Racionalistas niio hesitavam cm confessar isto mesmo; assim Jo11tfroy que exalta o cathccismo acima
de todos os livros e sinceramente confessa que todas as questões
sobre a origem e fim do gcnero humano, assim como sobre os
meios necessarios para o nttingir, e sobre os quaes elle mesmo,
c heio de duvidas, unha disputC1dO, alli se encontram claramente resolvidas n'aquelle livrinho. Leia -se esta passagem por inteiro nas
Mélanges Philosophiqucs, Du Prohlémc de la dcstinée humainc,
1~Jo, ri. 330. Cf. Gui:;ot. Médit<1tions, vol. 1, med. ~.

1 lnanis <lllTL-111 lrnj11s ..:011tradicti o11is srccies inde pntis~im11m
orit ur , quod. vd tiJc·i do~mata ild m e nl c m Eêdcsi ac in1clkda d
exposita non f11cri111, n :: I n pininn11m commcnta pro ratirmis ettiri s
hah cantur. · l ',1tica111m1 , si: ~» . Ili, cap. ~ da Fc e da raziio . Isto me s mo o rc.:onhc.:crarn de bo<1rncntc ali-;un s raciom.lisras, v. t;. H ·. H.
.\1.1/fock, Is life worth living, ~cw York, 1 ~7~h e. XI, onde recnnh1:c c qul' na n:ligi•10 christii se en contram niio sr) as \'crdades que a
razüo humana pode descobrir, ma s tambi.:n] muitas outras, e por
outro laJn niio se encontram n'ell a mvsterios muito mais ditlicl!i s
do q ue no dcismo, mas ante m a ior c c.rtaa. Quasi a mesm a .: oisa
c n.:ontrar;i-; cm R.0111.111cs , oh. cit. l" 1.' 7 e s1:g. onde se Jiz qu e
e ste ~ um dos fortissirnos ar1-1umcnttb com que pode demon st r arsc a divindade da rcli;;i~o christ5.
Thcolni;ia IJogmatica ··-Vol. 1 . 0
11i
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na verdade, amou por tal modo o mundo, que nos
deu o seu Filho unigcnitn para remir os homens;
o
l1orem o Filho ' conduida a sua ohra, mandou
. dos a
Espirito Santo, por cuja virtude siin apphca
cada um os mcritos de Jesus ( :hristo; leva tambcm
comsigo o pcccado original, pois o seu fim é reparai-o, e por isso mesmo a elevação Jo homem ao
estado sobrenatural.
Porem da H.edempçfto fluem os outros dogmas : a justificação, pda qual os frnLtos Jc Redempi;ão são applicmlos ao pcccador; os sacran!en!os,
pelos quacs são dispensadas as µ.r;1~· as que Chnsto
mcreccll" a rrforilicacão l\llCr do corpo, qucr da al'
b
'J'
•
:l
ma, para a qual tende em ultimo l41r;ar a rcL cmpi;ão.
.
.
(&') E até os mesmos prccL·ttos ljllL' abaixo cxporcm~s, fluem logicamente dos doMmas; porqt~anto
todos veem a dar no amor de Dl' lh t' do prox1mo;
mas um e outro amor nasce l'\l'ºl1taneamentc da
(ímteml'Jação da infinita perfl'i~íi'.1 de Deus, que
brilha na Santiss ima Trindade, ;1~s1m (omo dos hcncficios que pela rcdempç[l n nns l:()nkriu .. 1
•
Logo a doutrina christ[l gosa da 111~1x1ma unidade, e o que , na verdade, é tanto mats parah?dmírar, quanto é certo que nenhum systhema J? ilosophico se encontra que seja plenamente cons1stcnte cm si mesmo.
145 . lD) Accommodada â c~pacidadc de todos.
E com ctfeito a religião de ( :hnslo accommoda-se
muito bem pela sua profundidade aos philosophos,
pela sua simplicidade aos rudes . . .
(1) E' tão profunda que suhm1111stra assumpto
---Í·Ü~baidc algu"1s Ra c ionali sta s pretendem ac·cirnr a moral
chriqã sem os do~mas ; uma c a sa niio P' ""'e ~ ta r d e f''' ~c m funda mento, n e m um 1.clhado sem r~rcde>. CI. li 1'crrn·vc, <E une~
pu:;thumcs, EtuJcs historiqucs) f'ans, l S?f .,
P7 e ~q;.
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inexgotavcl ás investigações dos doutos; quer isto
dizer que jü desde ha dezenove scetdos os Padres
e os Thcologos perscrutraram os mysterios da Trindade, da Encarnação e da graça e outros, e os consideraram soh diversos aspectos novos, e da comparação, quer dos dogmas entre si, quer das verdades da fé com os principios da razão, dedusiram
muitas conclusões que deram muita latitude ao
campo da thcologia, e comtudo não ha ninguem
que plenamente os tenha entendido.
(D) Por outro lado e tão simples que no symbolo da fé pode claramt:ntc exprlr-sc cm poucas palavras, de modo que as creanças e pessoas rudes que
estudaram um pm11.:o de cathccismo, estão habilitadas para responder com clareza e certeza é.is prin~:ipacs questões sobre a cxistcncia e natureza de
Deus, sohre a origem e tim do homem. 1 E nem. é
para admirar, porque a religião christã não se apoia
cm palavras pcrsuasi\·eis da sabedoria humana,
mas na auctoridadc de Deus: "E aconteceu, que
quando Jesus acaho11 de di1.cr estas palavras, as turhas admiravam-se da sua doutrina; pois que ensinava com quem /cm aucloridade, e não como os
Escribas e Phariscus". :t E' por isso que, quer os inJoutos quer os doutos, correm para a nossa rcligiüo; os primeiros porque de boamente conhecem
a necessidade d'uma auctoridade nas coisas moraes, os segundos porque se pode dizer de Christo
l •I·: isto tarnhcm é claro, como ri attcsta S. Tho111,111. Expo>it . Syml1oli, art. f), porque nenhum philosorh_o antes do advento
de Christo com todo o se u exfurço poud~ ter tao ~rande conheci-

m e nto de Deus e Jas coisas ncccssarras a vida eterna, como d~po1s
da sua vinda sahe uma velhinha pela _sua fé,,.
.
, Et foc1um c~ t, c um consummassct .lcs1J s \"erba ha cc, aJm11.1 l•;rnt11r 111rb.1c ' llpcr d octr inà ejus: era! cnim .<loc~ns eos sicut
pnlC'.a.1tnn fi,1fy11s, ct non ~icut :-;crih;oc ct Phartsact.-·- .\latt. \'II,
~:-: e ~q: . ; \l;1 :·, . X 11. ·!~ 1; 1.uc. X. 28; f{ o m . Xlll , 8 e ses .
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F .. Ba~o11 disse com relé.11,:<Ín a Deus: «a pouca sctcncia atasta de Deus, a scicncia profunda conduz a Ellc". 1
146. 2." A religião christã corresponde optimamente com os seus preceitos e co11selhos ás aspirações
da vontade e do coração. Pois para isto rcqucrcmse duas coisas, a saber: que ensine uma regra se~ura e completa de obrar e apresente estimulos cft1cazcs para a ohservar; mas uma e outra coisa se
cnl·ontram na rcligiüo Lk Christn. ·~
. 147. (A) Regra de obr.ir sc.:..:ura e completa. A
cthJCa abraça trc:h pontos: deveres para com Deus,
para com o proximo, e para comsigo mesmo. E na
verdade, o christianismo ensina t11do isto como
fluindo do amor de Deus. Com l'lkito, interrogado
pe.lo doutor da lei sobre qu;d fos:-.L' r > grande preceito da Lei, Jesus respondeu : ;; amar.is o Senhor
teu Deus de toda a tua alma e com t• ida a tua mente. Este é o maximo e primeiro mandamento. Porem o segundo é semelhante a este: amarás o teu
proximo como a ti mesmo. :\'estes dois mandamento~ est.á toda a lei e os Prophctas ".; E na verdade,
hoie, amda mesmo depois de dezenon: seculos, não
se encontrou nenhum outro fundam~nto da cthic~, nem mais nobre, nem mais perfeito ou mais
simples, como de hoamente o reconhecem todos os
~~~~~~=ndcm a existcncia Jc Deus. Porquanto
1

Scientiam, videliccr, obitcr lihatam ah l·:o ahdu..:cre, totali-

t~r cxhaustam ad Eum rcdu..:crc.-bto mesmn adverte o jxoprio

Romanes, ob. cit. p. 1G1.
1
_. Cfr:. C ~· Ro.w. 1:hc ,\1oral tcaching of thc 7'1. Tcst. vicwcd
ns e\l~lenual to 1ts 1~15torical truth, Londl)n, •·"!-:X.
,\{a_tt. XXII, ?5 e seg.
.

,4 ll:hges. Dommum Deum tuum

1 .•.

· ·. : ·

:, .....

.. .... ,-.

21~

CAPITUL<• II

o qu~

•

.

L'" 1010

cordc tuo, ct in totà

:imma ilw, ct m tot<i mente t11:l . llri.- cst nw,in111m l'f pril11um man~l_atum. _Sccundum '.lutem simik cst hnic: d1iigt•s r•roxtmum tuum
~1cut te1psum. ln h1s duoht1s 11n1111h1tis tlllÍ\«; rsa l .cx pcn,lct ct Prorhetac.

l.!'cstc pruK1p10 dimanam todos os outros deveres:
(a) Para com Deus, porque se Deus fôr amado
como optimo Pae sobre todas as coisas, como o
mandn a rcligiJo diristã, então de boa v~ntade se
reconhece o seu supremo domínio, se honra c~m
ct1lto nüo frio, como entre os racionalistas, nem incentivo de lihcrtinagm como entre os pagãos, mas
~oi:n um culto puro e fervoroso, que tenda para a
1m1taçáo das divinas perfcil,'.ócs, segundo aquellas
palavras: "Sl:de perfeitos como o vosso Pae celeste é perfeito». 1 D'aqui nasce tambcm a piedade
para com Deus, o temor nJo servil ou filial a obcL.liencia; a dcvrn;áo, pela qual abdicamos o ~uc nos
e propno para promover n gloria de Deus. !
. (a) Para com o proximo. Porque o amor do prox m10, q~ie ~1.1tre os pag<Íos, se restringia a algun!'>
pm11.:os tam1lwrcs, cxtcnde-se a todos sem distincçfto alguma de (~rego, Barbaro, Judeu ou Gentio
s.ervo e livre, po.r isso que todos são cgualment~
filhos de Deus e irmüos de Christo, 3 remidos com
1 Estore ergo vus pcrfecti, sic·ut ct Pater ,·ester coelestis per.
k.:tus t.:St.··- Jfatt. V, ..J.K.
1 O amor _de lkw;, .:omo o ,not;imos acima, apenas foi conhe.
c1tlo )h:_lc.h Pai.::""• e ª f ~l!sar· de ):t h:r '"''' 111anifestado pelos Ju<kns, so pcla \•.n.:arn:i.;ao e que se <.:\pandiu plcnam..:nte: na \'er,la,le soha l .. Antlf':l, 1leus na prn1c·ipalnH·nte adorado como grande '.-' tcrri\'cl, no Jl'.lsso <Jll<= _snh :i nova lei, exhihe-se prin..:ipalmcnt<:. ~o.mo ;1111:1\'CI. \;em admira: "l'"rq11c pelo 111vs1crio da 1... ncarna~· a11 <: que apparcc·eu a benignidade e h11manit1:1t1c do nosso Sah'adur l>e~I S •, (li°/. Ili ..p, de 111alll·ira tjll(: somos cxci1atlus a amai -o
cmraZ:tll d.o :tll10I" que lllOS!l'f.111. Cfr. ll. /·.'. J1.11111i11g. The c;Jol IC' ohhe ;.;.acrcd !kart: l\ew 'lork, 1~X1, p. tí 1 .
.
... Isto m~smu contessa-o um auctor por outro lado racionalista _....,c•efr~-, l'.Ccc ll'.Jmo1 l~oston, 1S1í1i, p. li...:. q, p. 1t-lu: d. FisJ~er._ 1 he_,C.rountls oi the1st1c anel christian helief, New York, 1885,
e. 1), .P· .179, e ~eg. ~em se d1i.:a ..:0111 alguns racionalistas que o
chnsr,1a111s1110 nao cu!da d~s ne.:es.sidatles tempornes do homem:
m,1~ e um esp1ntuahsmo occo f ;\m·t/1 Amer!c.rn Rr!view, April.
1k'.l~· . P · ~3(,1; pc~rquanto respond~ o racionalista Seele;- (Ecc;e Honw , ' . 1, , p. ·1,.-: I, do amor de Chn sto lluc o amor do proxnno, e
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. o seu prcciosissimo sangue e destinados para o
mesmo íim sobrenatural. D'aqui emanou o amor
dos estranhos e até dos proprios inimigos-o cuidado dos pobres, dos orphélus e Jas viuvas, dos vel~os e de outros infelizes na familia a justa cmancipaç~o da mulher e dos filhos, e a extincção progressiva da escravaturn, -·· na sociedade a auctorid~dc ci_vil ~nais sa~rada e mais humana, e promovida a JUS11Ça e a liberdade o direito das gentes,
quer na paz quer na guerra, conhecido com mais
perfeição, e os heneücios que de pow.:o e pouco fornm nascendo da caridade fraternal.
_ (C). Para comsigo mesmo; p< >rquc a religião christa ensma ao homem regenerado a L·onhecer a sua
p_ropria dignidade e adverte-o Jc que, sendo partiupan_te da _natureza divina, não queira voltar para
a ~ntiga vil~sa, por um modo de vida que não
SCJa compatlvel com a sua dignidade . Por isso ordenou que, para evitar o peccado, moderemos as
paixões pela temperança, subtrahindo algumas vezes até mesmo o que é licito, para combatermos
com_ mais valor contra as coisas illicitas; que re\'erenc1emos o corpo e alma c11mo tcmplo de Deus;
cxh.or!a a cultiv~r as virtudes que siio proprias dos
c!1nst_aos, a lrnm1ldade sem pusilanimidade, a obcL~J~ncia sem servilismo, a castidade perfeita, a mortl!icação ainda me:smo nas coisas licitas, para que
d este modo o chnstiio possa consagrar-se todo ao
serviço de Deus e do proximo. 1
148. (B) Estimulos (1ficar_es para observar a lei.
que um dos. prec~itos divino s C:· Jar esmola~ aos pobres, Je maneira q~e '.!º J1'.1 de JUIZ~ Jcvcrão ser salvos aqut:!lcs que por amor
de Lhnsto llv_crem feito hem aos seus irmãos, e.: condemnados os
que tiverem sido ncghg~nces em fazei-o (M,111. X V, :l4-4G).
1
Isco mesmo expoc-no cloqu.:nll'mentc J..1cordaire, Confér.
:z 1-:q.

llEl.lí.L~O

.

CllRISTÃ

Para isto concorrem especialmente trcs coisas :
exemplar perfeito, sancção suttlcicnte, auxilio interno.
(a) U exemplar pe1:feito da virtuâe é o mesmo
Christo que u.imc(,'.oll a praticar e a en."Sinar, e, segundo a propria contissão dos advcrsarios, attinge
por tal maneira o fastigio da perfeição humana, que
entre todos os sabios que tem vivido, é cllc o verdadeiro principe. 1 Com razüo, pois, poude dizer
para os seus Jiscipulos: "Dei-vos o exemplo, afim
de que frH;aes o que cu mesmo tiz"; ' porquanto é
com os seus exemplos, mais do que com as suas
pala\Tas que nos attrahe para a virtude.
\D) l\'o christianismo encontra-se a sa11ccão sufficimie, promcttendo-sc, J'um lado aos justo's n'c;ta
vida, ainda mesmo no meio de muitas tribulações,
paz de consciencia e goso, e na outra prcmios eternos, segundo aqudlas palavras: " E todo aquclle
que abandonar a sua casa, os seus irmãos ... rccebcr:1 cem por um e possuirü a vida eterna»;:: e por
outro lado para os maus estão apparclhados snpplicios eternos.
\Ci .Nemfalla o auxilio por meio do yual a lei
póde ser l'lllllpriJa, pois Deus nos ajuda com u sua
gra\a para p11Jernms fazer aquillo que estú ucima
das nossas fon.;as, e se sumos fracos por natureza.
a gra\a cstü ü nossa disposi.,:ão~ e corroborados com
{.'lia, podemos dizer cnnliadamcnte com Paulo: "Tu1 Isto confessa-o o proprio Re1i.111, apesar de não ser cm tudo consequente comsigo mesmo. Vic Jc Jésus, e. 28, circa fin. Cfr.
C/ra1111i1!/:· Scrrnon on rhe Charactcr of Christ's \Vorks, Boston,
1875 p. :io:z e scg.
2 Excmplum enim dcJi vobis, ut qucmadmodL1m ego feci vohi :; , ita et vos faciatis.-Joa. XIII, 1~.
~
J Et munis qui reliqucrir dom um vcl fratres ... cenruplum accipit!t t:C vit:m1 acternam possiJcbit. ·-1\Jart . XIX , "9·
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do posso n 'aquelle que me conforta" . t '.\liío olham
a isto aqudles que dizem que as virtudes christãs
são nimiamcnte ditfü:eis; e só poucos as pódem cultivar. Confessamos, na verdade, que nem todos pódcm attingir o mesmo grau de santidade, mas não
ha ninguem que, confiado no auxilio Jivino, não
possa passar uma vida honesta l: verdadeiramente
christã. :t Está por tanto averi~uado que a religião
christã não só apresenta aos homens um codigo
completo de leis mas tamhem o meio para as observar, e assim corresponde optimamente ás aspira\iícs da vontade.
1 49. 3. ·• 1àmbem corresponde âs cxige11cias das
faculdades se11sitivas .
(A) Isto consegue-se pri11l:ipalmenle pelo exercício exterior do culto. <) acto s11pn:m11 da religião
é o sacriticio .
E, na verdade, todos os dias se renova sobre o
altar o sacrifü.:io solemne da cruz, que é certamente a coisa mais cxcellcnte de tod<is . Porém o rito
com que se realisa, as preces e cerimonias, os cantos, as prégaçóes 7 e outras coisas semelhantes que
acompanham a sua celebração, desperli.lm sentimentos piedosos, que não pouco contribuem para a verdadeira piedade. O mesmo pc'1de dizer-se da administracüo dos sacramentos, assim corno das festas
que umas üs outras se succedcm por ordem admi-

ra\'cl e representam d·umll maneira sensível os va. d a rc 1·tgiao
·- 1.
rios mistenos
1 5o. (8) Pela religião se ministra tambem ~on
solacão no meio das amarguras e dôres da vida .
Diffi~ilmentc a rasão só por si pódc conceber o m?tivo porque Deus, cuja Boridade é in~nita,_ perm1ttc que 0 homem a quem tanto ama, v1v~ cir~unda
do de tantos e tá" grandes males. Porem nos conhecemos pda fé que as _n:iserias d'csta_ vid~ são
penas do pcccado, exerc1..:io. de prova~ao, mcrcmento da virtude e do premio e o cammho scgurissimo para a eterna bcmavcnturança. I·~· por ~sso
que nos gloriamos no meio das_ nossas trtbu!a\_ocs.
sabendo muito hem que, se sotfremos com ( .hnsto.
com Elle seremos lambem glorificados; se temporariamente nos separamos dos amigos e parentes com elles habitaremos perpetuamente nos céus 2 , 1 5 1 • (C) .\!las além d'isto a religião chr~stã sanct i1ica o exercício da aL'ti yiJ.ade humana, mculcando a lei do trabalho, a todos imposta: "Comcr~\s o
pão com o suor do teu rosto., :i; fomentando as ~c1en
cias e as artes com que se promovem a i;lona de
Deus e 0 bem do homem; defendendo o commcrcio e a industria, com que pc'>dem alliviar-sc as_ necessidades Jos miseravcis, dissiminar-se a caridade christá e prop<tgar-se a religião 4. E, n'uma palavra, ella promove e protege tudo quanto ha de

1 «Ümnia possum in eo 4ui me confortai» l'hilip. IV, 13.
lnsipientemcnte escreveu por tanto /. /..mgwiil (N . Amcrican Review. ahril 18q:' p. 435) lJllC a reli~i iío aproveitava a poucos que fez sºa ntos, mâs prejudicava a mu~tos fazenJo-os hypocritas. Porquanto aquelle que vivera no meio da communidade christã, encontrará não poucos que sejam n~rdaJeiranu:ntc santos, e façam niío poucas vezes actos heroicos, muitos outros que vi\·am
hone stamente e finalmente pouquis$imos hvpocrit :is.

1 Cf. <;Jiâ1<•.wbri.111d. <i~·nie du Chri-;tianis~nc, v~rtido em in :
i;lez Tlw <;c11 ; 115 of ( ."hriJti.mi~l·. p. )\, lib. I; H alsh . . 1 ahleau df'"
j. i?tes ..:hr..'tienn~s : J)um G 11 á-.mg<!r, l .'Anue l .1turg1que, \ ertH o
cm in.,lez /.iturgical }"ear .
.
d
Ch ·.
2"1 sto mesmo expõe-no eloqucntcr;n~ntc Hu11gm1 • 1-.,e - n~tianisme ct !es temps présents, Pans, 1 ~/~, vol. 1, ..: · 11 · l .l.
:1 aln sudorc vultus rui ves.::cns }'ane» ·
.. .
. .
.
.1 Cf. ( :1i . p,;rin. De la ri.:l1csse da~s les soc1cte~ chret1enne~.
L . J>esgnwd, D<: l'inHuenc·e ~ dcs rehg1on,s sur lc tkveloppement
.C.::onomiq11t' des }'Cupks, Paris, 1~~-t, e·. \ l

i
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vcrJadciro, de bom, Jc agrada n~I e u til, como conducente á gloria da suprema causa Je todas as cois~s 1, como_ i:nais se patentcarü tambcrn da descripçao 9os effe1tos que produziu cm todo o orbe.
1
~"l. • II fi religião chrisfã considerada qos seus
effellos, restaurou ad,,,iravelmeqfe 0 ind1Wduo a
Jamilla e a sociedade.~
'
1 .º ~ religião christJ restaurou o homem particular, libertando o seu e11tc11dimc11/o dos erros, a
sua ~?11/a~e da pcssima cnrrup~·ão .
1 :d· ~o tempo cm ljllc Jesus Christo prégou
a sua do~tnna, sahc-sc muito bem pelo testemunho
dos pa.gaos que todo o orhL·, <Í excepi,:ão de pouco.s philosophos, estava entregue (t idolatria. Tanto
Crcer~o nos livros da ,\Tature1a do.'\ deuses e da Advi11'1açao, como Seneca nas Fpútofas. 111ettcm a ridículo a9uella turba ig.nobil de deuses e dos seus vícios;
por.cm cites propnos veneravam ;1quillo que escarneciam, cm rasão das leis ci \'is l' dos L·ostumes dos
h?mens, pers.uadidos de que era impos<>Í\'l.:'l corrigir as superstições da plebe 3.
. Além d'isto as divindades dos (lregos e dos Ep;vp~1os, eram n'aqucllc tempo ,.l'lll"r;id~1s cm Hon; ..~, e
tmham corrompido mais ou 111e11fls a ,·clha religião
1 n( 1 u·mto ·10 nni ·
. . li·. lllôlO
- S, ('ClhaC ,.Ili ludo O nue C.
.
.< '
'
• ~, 111<.:Us
\·crdadetro. ' em
·
:
· I· · ·
,
. tud
· ' J <1 que
e p11. h.o, Justo , s:111C1i <.: ama1·el, cm tu ~01 o que, e . ~tgno d..: , hoa. lama, da virtude ,. d'um:r disciplina louva\e "i» (J 111/ip . IV, s.1 l·.s:;is p<ilan;" de.:lara -as oprimamcntt." C.
A . \UJI'. Mor;rl IL'a .:hrng . ,. h. \ ' 111 .
i Schwt'lj, Thc1Jl;1g. fu11Jan1,·111. ~ 1 :i'l · .lu11•"111·11111 11
.,~. ,
e·jseg .,· H
/
8
· / ·
.
·'
· '
,., •
' · -" n. '.!l • ; ·"~ 11111d1. Ess:ii hisroriquc sur la société ci~~se º.ª.ns le monL~c.rom;'.m. ct sur sa tr;~nsforn1a!ion par k ChristiaG · fI~7IS.'llr, La ltn du l'ag:1111snH: ; /•,. de l'ressensé La
v rc: ~eJes'. Chrct1ens
au li• ct 111~ sil:L'i..:s l"ir·r's 1 s-J ('f"
•
'
.
'
' . ' 'I . .
.' !" · .'i · .-.111{11sl11111s, de Civit. Dei 1. VI ',. 10 • Bois~1·er
1.. a Rehg1
R
•
·
J
• ' · Les
'
•
'
~
om,an~c, '~. 1, P; .p e sc·g '. ; /•rcppcl.
Apolo~v~s'. S . Ju~tm, 1 ª.n~ 180~!· p. ·'ºe seg_.; l-im.1rd, s. Pierre, eh .
.• Ston:s, fhe drvme ongm of .:hnstranity inJicated hv its historical ettects ~ew- Yor·'- 18S
·1
· ,
t·
· ·
H
' ·
.
"'
' -i, I'· · í e sei.:.; .ho11111111en. h1storv oi
Olllc, tr:m sl. ll\· llr.:kson, l.ond . 1S1;7, v"ut. IV, p . 1tio.
·

º"ª ·

._

º". .

dos Romanos 1• Entre os philosophos hm·ia muitos
que duvidavam da immortalidade da alma e tinham
cahido no sccpticismo religioso. Porém a religião
christá foi pregada a todos ainda mesmo aos rudes, aos pobres, e até mesmo aos escravos. E na
verdade, o Senhor, vendo as turbas, compade..:eu-se
d'cllas, porque estavam vexadas, achando-se como
as ovelhas desprovidas de pastor. E foi então que
enviou os seus discípulos não só para as ovelhas
da casa de Israel que tinham perecido~ mas tamhcm para todas as gentes. E na verdade, o som da
sua vóz echoou cm toda a terra, e as suas palavras
foram ouvidas nas e:\tremidades do mundo~. Pouco depois homens innumcraveis de todas as trihus
e m1\ócs ouviram a palavra Je Deus e aprenderam
aqucllas verdades sublimes yue acima em poucas
palavras indicámos: a uniJade <le Deus e a sua providencia paternal, a immortalídadc da alma e a redempção do mundo por Christo etc., de maneira
que hoje cm dia até os inJoutos conhecem claramente o que o.;; antigos philosnphos ignoravam.
154. (8) ~em é menos admiravel a mudan~a
que se Jcu nos L·oslumcs. Por ~1uanto consta pela
historia que os Homanos, Jepois de destruirem Carthago e conquistarem a <treL·ia, se ahandonaram a
viL·ios pessimos. Attestam-no mío s<"> os poetas, mas
tambem os phílosophos e os historiadores. A intemperani;a e a profusC.o no alimento e nn tracto Jo
corpo, a luxuriu, a embriaguez, assim como o crime nefando Ja Sodomia vigoravam por todas as
partes, no meio do silencio, e até approvação dos
t

Cfr . /.uc<111 . 1, Si;S; Se11ec.1, di: Bcat. Vitii, 27; Lactant .

Instit. 1, '.! 1; Leckv, l:listory of European morais . Ncw-York, 1XH4,
vol. 1, p . :11 ~1 e sl·g.; C. 'Fo11ard. :-;aint Pit:rre, traduzido em in glez S,1i111 Pt'l<'r. e. 1 5 .
'
~ M,11111. IX, :lG; XXV!II, 1<.1: l's '\VIII, 'i .
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philosophos. Por quanto a respeito dos Romanos
1.]UC viviam no tempo de >: ero diz Tacito: «E na
,·crdadc os costumes patrios de pouco em pouco
abolidos, completamente foram submergidos pela
mais desavergonhada lascívia, dL'. tal maneira que
cm qualquer parte da cidade se vl- tudo o que póde corromper ou ser corrompido, e a mocidade toda se perverte, freqw:ntanJo as cs1.:olas, os togares
de ociosidade e os amores torpes, sendo o príncipe
e o senado os auctores de todas estas immoralidades, pois não só permittiam a licen~a dos vicios,
mas atéimpelliam para elles .. 1 .
Porém, quanto ü mudança que houve pela prégação do Evangelho, púde colligir-se das seguintes
1 ".Ceterurn a~)olitos paulatim patri,,,; mores, funditus evcrti
pc:r a..:_,·1cam la~.:1\'lam, ut, quod usquam ,·11rr11111pi ct corrumpen:
4uc.a1, m u~hc v1satur, dcgene n: t4ue swdi is extc·rnis juventus, gymnasia et Olla et turpes amores cx er.::cnclo, prin..:ipc et sen;11u a ucto rirus; q~1 non modo hcent.i am . vitiis pcn11iseri111 1 sed vim :~.Jhi 
heant•. l·. nem doutra maneira talla ./111•<•11.1/is. :-,;,11r . VI, 'l'!:.!-.> Oo :
uNunc patimur lo nga e pacis mala. Sal·,·1or armis ·
Luxuria incubuit, vi ctumquc ukis,·itur orhem
Nullum crimen ahest , facinusque liliidinis, ex quo
Paupertas romana perit . ..
Prima percgrinus uhscocna pe..:unia mores
lntulit, ct turpi fn:gcrnnt sl' cula luxu
Divitiac molles ... "
A mesma .::nisa se lê cm Sem•,·.1 ( de Jr:i, 11, X 1 ; TuJo está c heio
de crimes e vicios; commett e m- sc 111 :1is maldadl· s do que a s que se
pó1km san:1r pela repressão. i-:· um grande c·o111ha1e de maldade .
Al'ahado todo o respeito ao 1111e ,: melhor e mais C<tuitativo, cada
um se ahamlona liHc•11cntc a todas a s libntinagens . E as malda des ji1 se niio commettcm :ís escondidas: mas deante dos olhos de
todos .. . lJo nefando crime de Sodomia kia-sc" Aristophancs,
Lpú.?Slr.1. 110; !'latão, .\n11posi11111 . 1<11; l .ucian . , Amores. XVIII;
L}i..ilogi meretricii. V, ·12; Juven;1l, VI, J11; .\Llrtial., 1, '.Jl: VII, ti7;
Bccker's Clwricles; Forsyth's l .ife of r .'i<'<'m. pp . :.!8'.i, 33t;; I>üllingcr·s Heatlwn ,md JeJI' . 11, i73 c seg., onde se prova que este vi.::io horrendo quasi nunca foi r.:provado pelos es,Tiptorcs pagãos,
ainda mesmo optimos: mas at.: foi expli,·itamente lo uvado n'ali:;umas regiões da Grecia e 4uc no imperio romano, no fim da republi ca, e no tempo do s imp c radore ' crescera largamente. Vede
tamhem F rmard. S. Pierre, eh . \.\ ' l; l'n•ss1'llS<;. oh. ci t . p. 4d
~ seg .

palavras de S. J11sti110: "~üs que outr'ora folgavamos com os estupros, abrai;amos agora unicamente a castidade; n<°Js que usavamos as artes magicas,
nos consagramos a Deus bom e ingcnitn; nós que
tanto ambicionavamos o dinheiro e as propriedades dos outros, agora até mesmo o que possuímos, tcmol-o cm commum, e rcpartimol-o com
os indigentes; 11<°1s que anda\'amos cm odios mutuos e carnificinas, e nada queria mos sal,cr d'aquelles que n<ín (onYivimn cc1mnosco no mesmo lar, pnr
terem occupai;iks e mCJdos de viLia differentc, agora,
depois que C:hristo appare(ell , somos commensaes
e rogamos a Deus pelCJs llflssos inimigos" 2 . Isto
mesmo é, por outro lado, L·"nfirmado pelo testemunho dos pagãos: os qual's L·nnfessa\'alll que os christt.íos nt.ío eram condemnados por furtos , latrocínios,
adulterios, ou outros crimes. mas por causa da sua
rcligiüo :! . Nem todos llS \'ÍCios roram certamcn,te .
abolidos pelo christianísn10 1 porem muitos foram
emendados e nenhum d'elles foi approvado.
155 . 2 .º Restaurou cgualmc11/e a familia, prole15e11do os jillzos, as mulheres e os escravos.
(A) Antigamente o pae de familias tinha poder
de vida ou de morte sobre os ti lhos . Entre os ( )regos os filhos n<ío eram tanto LTeados para a familia corno para a rt·publica : d'aqui rcsult<wa que,
por determinação de Licurgo e com approvação
1 «Qui olim stupris gaudchamu s, nunc castimoniam uni ce
amplectimur; qui magicis c tiam artih us utch ,1mur, honn et ingeni to nos consecravimus Dco; qui pcc·tmiarum et possessionum vias
omnibus •lllti tluiorcs hahchamus, nu1h: etiam ca quae hahemus in
,·ummune c·onler·imus, et cum indigentihus quihusque communica111t1 s ; qui muruis odiis et caedibus pu~~nahamus, l't cum iis 4tli
trihuh.:s 111>stri 11011 csscnt communem fo..:um oh diversa instituta
nnn h:ih <?b;i mu s, nunl', postquam Christ11s ;1ppar11it, .::onvictnre >
sumus et pro inimicis rngamu su i\pnlogi.1 1, q.
i l '!i11i11s, l·: pist. 1. X, cp
'.'7. Cf l .cck\. oh . ..:it. \OI. li, e.
IV, J'P· 11, 1.':'-1.'1 ·
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dos philosuphos, 1 os filhos aleijados ou de heis eram
mortos . E o mesmo faziam os Homanos; por quanto na lei das de{ Tabuas (Tab . l V) lê-se : "O pae
deve matar immediatamcnte o lilho quando tiver
alguma deformidade notavd" ; e Sencca 2 não se
envergonhou de escrever: " Extinguimos os fetos
monstruosos e afogamos os lilhos quando veem á
luz, fracos e deformes; não é ira, mas rasão, separar as coisas inuteis das sãns .. . AIL;m d'isso era permittido que o pac cm todo o tempo da sua vida
atirasse com os filhos para Jcntro d'um carcere, os
ferisse com azurragues, os tivL·ssc aL·1irrcntados para os trabalhos rusticos e até os vendesse. 3
Quanto mais santamente pensava a respeito dos
meninos aquellc que disse : "lkixaL· que venham a
mim os meninos, e não os impc~·acs; pois e d'estes que se compõe o reino 1.k Deus .. . Porem ao
que cscandalisar um d'estcs meninos que crêem cm
mim, mais lhe valia atar-lhe an 1wsco~· o a pió d'um
moinho e arremeçnl-n pm-;.1 a profundidade do mar.
Acautelac-vns de não desprezar um d'estes meninos; poryue, na verdade vos digo, que os seus anjos estão sempre contemplanJo no ccu a face do
Pae». '
D'csta doutrina resultou o serem os menmos
considerados como lilhos de Deus e herdeiros do

reino celestial~ e o serem tractados com a maxima
reverencia e amor entre os povos christãos. E' por
isso que dizia Lactancio: 1 "Logo não se vá algucm
persuadir que é pcrmittido esmagar os reccm-nascidos, o que é a maior das impiedades; pois Deus
inspira as almas para a vida e não para a morte ...
E é um crime tfto grande o expt>l-os, como o mata 1-os" ... E, na verdade, a religião christã, como
uma mãe piedosa, tomou cuidado das creanças, e
prohibiu com o rnaximn rigor o ahorto c a cxposil,·áo das crcan1.;as.
1 5(i 18) E nem restaurou menos a dignidade
das 11111/he1;cs. Entre os Homanos as mulheres estavam inteiramente sujeitas ao domínio dos maridos;
mio só por causa do adulterio mas tambcm por
causa da emhriagucz, podiam ser iiunidas com pena de morte, por arbitrio do mar.i do .
Temos d'isto exemplo cm Mctello que, depois
de Hagellar a mulher, a matou, por ter bebido vinho, e obrando assim, núo ~1 ·1 mín teve contra si
accusador, mas nem sequer censor. ~ Porem depnis, quando conseguiram condi\ão mais humana,
i'>to é, pouco antes de Augusto, precipitaram-se na
liccnc,:a, de maneira que, segundo o attesta Tacito, 3 o senado viu-se ohrigado a decretar uma lei
para que as matronas nobres não recebessem lucros do uso do seu corpo nem exercessem o officio de alcoviteiras.
Ao mesmo tempo ns di vorcios tornaram-se com-

' Assim Aristotell's ( Politi..:., 1. Vil, e. 1.p : uAbo lendisautem
alendi squ e foetibus es t o !ex, ut nihil ala1ur mancum et debile. Propter multitudinem aut e m libcrorum, quosdam foctus aholerc oportet. . , quod si quibus fucrit aliquid praderca genitum, abortioncm
faccre convenictu.
2 Portentosos foetu s cxtinr;uimu s, !iberos quoquc, si debile s
monstrosique editi sint, mergimus : non ira , scd ratio e st, a sanis
inutilia scc emere. S eneca, de ld, lih . L e. 15 .
J
Cf; .Dion ysirts Halicarn . Ho1rian. Ant iquit. Jib. li, e. -l;
Storr s , o h . cit. \- 138 e scg ., 45<) e '-l',t:; .
4 .\l,u-c X, q; f ,rtc. \VIII, , ,; : .\/.111. X VIII. 6 - w ; .\/are.
IX: -P; l,11c. XVII, 1.

' Ln·t,mt ., de Jivin. lnstit . !ih. VI, e. 20 ; A!igne, Vl, 708.
Por isso csffcve o r acionalist a Leckv, oh . .:it . vol. II, p. 20 e seg.
«que o abort o, que era fre que m.: t:ntrc os pa~ iíos, foi efficazmente
reprovado po.:la rclii::i ii o chri s tií, n iio sú como d eshumano, m as tamhc m como lllll ve rd ad eiro h o mi c i<lio " .
l 'ahri11.< .\l,1xi111 .. !ih. YI, ,-. 3; .: f. l>ionys. Halica rn. Romani ;rntiq. !. li, e. I·
J
J:1á/11 .~ •. \:rn'11. !ih. li, n. 85 ; ..:fr. S11t'lo11i11s, in Tibc r. 3~.
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muns. O prnprio Catüo, tão Vl'hl'mcntc contra a
avareza e a luxuria, por avareza alugou a Hortencio a sua mulher Mareia, e Jepois que a viu rica,
fallccido Hortencio, tomou-a de novo para si ; Cícero concedeu libcllo de repuJio a stw mulher Terencia, para aplacar as iras dos ~cus credore~ com
0 Jotc Ja sua nova mulher Puhha, que depois lancou fóra de casa por um \'iÍo pretexto yualqucr 1.
' Allgusto, tão sollicito em reprimir os adulter~os,
ellc mesmo se tornou corruptor de mulheres alheias,
e teve muitas concul--inas, que lht: eram procuradas por toda a parte, ate mesmo pL'I<~ su<.~ propri.a
mulher. -! J)'aqui resultou sacm ns udaJaos obrigados a casar por fnn;.a das. kis; para 1 is c~sados,
prifü:ipalm<::nte para os que t111liam p~·ok, h.avm prcrnios estahcleci<los, e contra us Cl'l1hatanos toram
decretadas penas.
. .
Porem Christn, restaura11d1 ~ a 1111idadc, a md1ssoluhiliJadc e a santidade do vinculo rnatrimonial 7
restituiu a comfo;áo da mulht:r ú sua ;111tiga dignidade, e ate a elevou a um grau mais alto: os maridos são obrigados a amar as suas mulht:res, assim (01110 Christo amou a sua l·:gn·ja, as mulheres
devem estar sujeitas aos seus maridos (orno ao ~c
nhor: pois süo dois n'uma s< ·, carne, e nem o vmculo pod<Jissolvcr-se senü11 1~or morte de um dos
conjugcs 3 . A's diaconissas t' v1u,·;.1s que eram verPlutarclz., Vita Catonis, Vit:1 Ci,L!ronis.
Suetoni11s, Augustu s. í 1. Os rrol'rios philos?rh<?s não ou:
savam cond(;tnnar o amor :is mcrc·triz(;s: .,\'crnm st quis ~st q~1
t

2

etiam mcretriciis amorihus intt:rdi..:111111 ju\'c·111111i putct, est tlle qu1di:m vah.lc Sl!Vl!rus; 111:ga1·c: non l" "''"ll ; scd ahhorrct non sol~m
ah hujus saeculi licenti:1, vcrum . cuam a majrirum _ consuctuclmc
:itque ..:oncessis. Qu<1ndo enim hn' fac't11111 .11011 cst ! ,Quando r e_rrehensum ' Quando non permtssurn .. : (f . 1c1 •rr1, l'ro C~e!10, e. 20J .
Cf. Lcck\-, Historv of Europcan m o rais, n.11. li, e -', p . .JOJ e sei;.
J
f .plics. V, 21-3:); Rom. Vil, 2-3.
·

dadciramente viuvas, recommcndam-sc (ertos deveres. muito principalmente obras de caridade, d'onJc rc~ultou o firnr o sexo feminino muito nobilitado. ~'1as para isto tendia principalmente o culto
tributado ü SS. Virgem, a qual como resplandecesse simultaneamente pela honra da virgindade e da
maternidade, podia muito hrni sen·ir de exemplo
tamhem üs virgens e ás casadas.
Em vista d'isto não admira que florescessem a
modestia, o pudor, a virgindade, o amor casto, quer
Jos conjuges entre si, quer dos paes para com os
tilhos, e a educa~áo Lhristã na prole 1 •
157. (C) A con?i.ção dos escravos ta~1ben~ de
pouco a pouco se to1 tornando melhor. Em Vlftude do antigo direito romano, os escravos não eram
considerados (Otno pessoas mas como coisas, das
quacs era permittido usar e abusar, segundo aquellas palavras: tudo permittido ao senhor contra o

e

escravo ou 11enh11111a injuria recaiu! sobre o escravo.
E eis a razão porque lhes não era licito contrahir
um verdadeiro matrimonio, mas viviam more pccudum. '\l;'ln poucas vezes eram mettidos em ferros,
e depois de passarem muitos trahalhos, quando já
se achan1m cnfratpiccidos pela enfermidade 011 pela velhice. m1 eram mortos ou expostos cm logares
desertos 1~ara alli morrerem de fome. O mesmo
Calão escreve a respeito do pae de familias~: ••V cnJa os bois algum tanto velhos ... a L·arroça velha,
- - . Por isso /,eckv, oh . .:it.YoL li, P.· 3,,-, e s_cg. rcconhe..:c que
.:aHiJaJt' como v1rt11Jc n0b1l1s ~ 1111a, fora max1mamcnte promo vida rela r~ligiâo, e que o vi..:io .:nntrario fóra puniJo por meio de
~c:nas scverissimas: eabaix0(p. 367J accr_?scenta que, pelo culto ~a
~B . Virgl!m, as mulheres cultivaram aclm1ra\·elmentc as nrtudcs temi ninas.
.
2
Vendat hovcs vetulos,- __ pbustrum vetus, lerramenta veter;i, srriwn sc11011 • .~Cn-'11111 morbMum. et si quid aliud supcrsit,
yçn,lat". l>c Hc rustid, e. 2.
Thcologia Oogmatiça-VoL i."
1;

;1

l
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as ferramentas velhas~ o l'SC/"a/!u 11e/110, o escravo
doentio, venda tudo o que mais lhe restarn.
~os escravos: que eram suspeitos de fugir, punham collarcs de ferro; aos fugitivos gravavam-lhes
na fronte com um ferro cm brasa a nota de infamia.

Muitas vezes as proprias matronas atravessavam
as escravas com agulhas e alfinetes ou condcmnavam
os escravos ao supplicio da cruz. Polião~ familiar
de Octavio Augusto, cevava as lamprcias com sangue humano, e os escravos que lhe faziam alguma
otfensa, mandava-os lançar no viveiro das serpentes. 2 Estava determinado por lei que se algum senhor fosse morto, todos os escravos que então se
achavam em casa, indiscriminadamente deviam ser
punidos com a morte, o que re<tlmcntc succcdeu
no tempo de Nero, como narra Tacito. ' «Contra
l

Tacitus, Annal. !ih. XIV, e. 44.

os escravos somos soberbíssimos, crudissimos, contumcliosissimos". 2
A religião christã logo ad<>'-,'.Oll o rigor da escravidão, até que de pouco a pouco a extinguiu.
Porquanto Christo tinha ensinado muitas vezes, que
todos os homens eram filhos do mesmo Pae celeste, e que todos eram egualmente herdeiros de Deus.
Paulo abertamente tinha dito que na presença de
Deus não havia servo nem livre, mas que todos
eram um em Jesus Christo, quer escravos, quer livres, e exhortou os fieis a que recebessem os escravos convertidos á fé, não como escravos, mas como
1 Senec. de Clement. 1. 1, e. 1~; .lrn•e11<1l. Satir. VI; l'ale.
rius ,\faximus, 1. VI, e. 8; Laur. J>ip10rim . De servis et eorum
apud veteres ministc riis, p. 14-15 ; Lec!.y, oh. cit. vol. J, p. 3o~ e
scg. ; lV,1l1011, Histoirc de l'Escl<ivage, vol. li, p. ~q:l et alib1 pass1m.
. . 2• ~n servos, ait Senec.1, superhissimi, crndelissimi, contume-

hos1$s1m1 sumus. Ep.

-ti .
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irmaos canssunos. E assim, pela raiz se cortava
tudo o que havia de deshumano no modo de tractar os escra_vos, e ao mesmo tempo se ia prepar~ndo o cammho para a sua completa emancipação.
E, realmente, logo que a religião christã predominou, _fo_ram publicados varias decretos, para que a
condiçao dos escravos se tornasse mais doce, e o
seu n~mcr~ de pouco cm pouco fosse diminuindo;
quer isto dizer que ningucm, sem sentença do juiz,
os mata_sse ou tlagcllassc gravemente. Aquclles que
s~ refugiavam nas egrejas, ficavam livres dos supplic1os corporaes ; os escravos forros ficavam sob a
c~ide do patrocínio episcopal; os captivos eram rem1d?s, e até algumas vezes a troco das sagradas
alfaias que para esse fim se vendiam· muitas vezes
nos domingos e outros dias de festa ~e dava carta
de alforria _ao:_ escravos; no seculo XII foi prohibida a negociaçao_ nefanda, em virtude da qual os
homens se vendiam como animaes brutos.
<_:0~1 este e outros remedios foi abrogada a escrav1dao entre os christãos, não repentinamente,
porque a prudcncia o não pcrmittia, mas pouco a
pouco, segundo a opportunidadc. ~
l·: não d'outro modo ohrou a Egrcja, quando
depois da descoberta da America vigorou nova.
'
mente a cscraY1dão: reprimiu na verdade os abusos e inculcou princípios de humanidade.
I;=' de todos bem conhecido o que Leão XIII dctcrmmou para se extinguir completamente os ulti' .. G,7/'!t. Ili, 28; <:oloss. Ili,
/>lufem . r ti.

11 ;

I\"

1 •

f.phes. VI 9 · I Cor.

.' '
'
'
_
i
Collii-:iu rnrios Canones dos Concílios sohrc as moditicaçoes da .:o.nd1\·ii n servil. Balmés. Protcstantism a1~d Catholi.:it\'
.:ompared 1'.1 1he1~ dle~t s on ci,·ili~ation; .not. 1), p. 430 e seg. f.:
por out 1 o l.1dn "' rac1onahstas sao ohngados a reconhecer isto
mesmo ; ass1111 /,eck r; ol> . ..-il. vol. li, p. 6!!.

http://www.obrascatolicas.com

•I

CAPlTt:U > il

DA

mos vcstigios da cs1.Tavidiío, se~undo se pode faz;cr.1
158. 3." Tambem renovou a sociedade civil, promovendo a liberdade, a caridade e o direito das gentes.
(A) A tyrannia vi~ornva , a maior parte_ d~s v~
zcs, ·entre os povos pagãos. Aristo~cl~~s ~·s~mgm,u
trcs formas de tvrannia: a monan:hia 111st1tmda somente para utili~ladc d'aqucllc que manda; a olig<1rchia para commodidadc dos ricos; a democracia para vantagem dos indigentes; e acc_r~sccntou
yue nenhuma d'cstas tinha cm vista a uuhdade da
republica 2 • Porquanto todos ayucllcs que governavam, não tinham cm vista tanto o bem dos se~s
subditos como o seu proprio. D'aqui nasceu a licença das facções a <liscordia entre as dasses, as scdicções ou a sujeição abjecta aos t~' rannos, que
enerva toda a virilidade ;i_ Pois admittia-sc como
axioma : aqui/lo que agradou ao pri11cipc_ tem força
de lei. Não succcdc porem assim 110 111c10 ~os p~
vos christãos: pela rcligiiío os suhditos são 1~1s~r~11dos que não ha poder senão de Deus, nem e. !Jeito
resistir mais aos superiores lq.;itimos, do que a von-

1 Le.'io Xlll. Litterae aJ Em . Cant. Lavifíeric, . 27 Octol?· .
1888; 17 jul. 1890 ( Acta S . Sedis. XXI, 1q5: XXlll, ~) - 1?.a. ~boh
cão da escravatura tractaram largamente ;\!o/iler , Bru<: hstu':l-e aus
der Geschicte der Aufhehung der Sklavcrei, 1Kl.1, vertido cm franccz : De l'aholition Je l'Esclavagc par lc Christianisme, Paris 1841_;
H'al/on, Histoirc de l'Esckwage dans l'Antiquité; O;mi.m1 •. La c1vilisatio'n au V. S. 1Kfo, 1, p. 2 0 0 e scg; A. <:oc!ii11. l_'Abohuon de
l"Esclavage, Paris 1861 : Balnu:s. oh. cit. '" 1.'-- '";. L!glijoot,_ C?m ~
mcntarv on Philemon; P. Schaff. Christ and Chnsllamty, K ) ork
1X85, p:· 184-212; Storrs . ob. cit : JL 11>0 - 1ti:; ; 488-4~)3; AllarJ, Les
Esdaves chrétiens, Paris, 1876.
2
Ari.~totel. Politi<.:., lih. III, e. ~ .
J
T.uit . Annal. lih. Ili, e. 2 1) _.1 7 ; 7: f.i1•111 .~. Dec . f: hti . 1, e.
17 : ni[jt'Sf. , Jih . 1, tit . 4• ~ J. ....cfr. /'rt:S•'llSI' . ob. ,_;I( , J'· -\ ~~) C S6g .

.
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tadc de l)eus, segundo aquellas palavras: ((Quem
resiste ao poder, resiste á ordenação de Deus•> 1
Por outro lado, aquelles que estão de posse da
auctoridadc, são ad\'crtidos para que governem
com cgualdaJc e ao mesmo tempo com caridade
paternal, para proveito dos cidadãos e não seu; e
4ue imitem a Deus, u1jo poder justíssimo para co112
os homens, cstú junto com a bondade paternal. I·,
assim. na verdade, se conserva segura a magcstadc do. impcrio juntamente com a liberdade dos cidadãos. :! Realmente, como o attcsta a historia, as
nacõcs christãs, de pouco a pouco, foram adquirindo. a liberdade civil, fundada na justiça e na dignidade do homem, que as naçócs pagãs jámais tinham ~atingido~ e nos nossos dias julgam-se livres
aqucllcs povos que, ou são christáos ou são gove~
nados por princípios christãos. E nem é para admirar, por quanto, "são duas as coisas, diz Pedro Blese11se 3, a justiça e a liberdade, pelas quaes qualquer
fiel deve permanecer firme até á cffusão do sangue n . E já muito antes tinham dito os Apostolas:
"é ncccssario obedecer antes a Deus do que aos
homcnsu 4, cujas palavras collocam cm scguranl.,'.a
a verdadeira liher<ladc de conscicncias.
15q (8) A tvrannia pagã tinha sido fü.:ompanhada -por 'uma· crueldade dcshumana, que não sú
se manifcst:n·a no modo de obrar para com os cscra \'os, mas tambem nos jogos do amphitheatro.
Em Roma tinham sido instituídas escolas de glat

X Ili,

<)ui rcsis1it potestati, Dt:i orJinationi resisti!. Rom. \', '1.;

L
?

.

-

.

Lc:ío XIII. Encycl. /mr~w:t,1/e /Je1, ~mie cxroe c~celknt-;
mcnt c as rnntagens que o chn suamsmo •>fl_ere_ceu :1 soCiedade c ~ 
v1l. Cfr. 'f'ropfo11g, De l'influcnce du chrisuarnsme sur !e drou civil th:s Homains.
l ApuJ Aligm•, P. L. CCVI!, p. 1111.
. .
,
• Ohc<lire opurtet Deo ma g1s l\ll:llll hom1111ln1s . Act . V, ·! u .
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diadores, onde os captivos aprendiam dos mestres
a degolar e a serem degolados; nenhum genero de
espectaculos era por elles mais estimado do que os
combates dos gladiadores, nos quaes milhares de
homens cm presença do povo e do senado, em presença das mulheres e das donzcllas, eram mortos
deshumanamcntc. Optimos imperadores foram,
n 'este ponto, crudclissimos.
Tito, achando-se ainda na .1 udêa, não se envergonhou de divertir o seu exercito com o jogo dos
gladiadores, no qual foram mortos, só n'um dia,
tres mil captivos 1• E nem foi mais parco em derramar o sangue humano, Trajano «que decretou
espectaculos de 1 23 dias, nos qtWL'S foram algumas
vezes mortas mil feras e animacs mansos: algumas
vezes tambem attingiram o numero de dez mil; e
do mesmo modo comhatcram uns com os outros
dez mil gladiadorcs >1 2 .
Nem os proprios philosophos, antes de Seneca,
reprovaram jogos tão cxccraveis. Pelo andar do
tempo cresceu por tal modo o ardor das carnificinas que não só os escravos, mas tambem cavalleiros e senadores e até algumas vezes as mulheres
chegaram a combater na arena 3 . Porem a religião
christã exaltou por lal arle a dignidade do homem,
remido com o sangue de Christo e candidato á vi-

1 Joseplws, de He llo judaico lih. VII.
Dion Cass., !ih. 66. lk his' gladia1oriis ludis cfr. Afartial,
d~ Spectacuiis; Sueton , . Claudius, 34: .l11n•11.1!, Satir. III, 3ti-37;
Lzler.J.f,:x. II, t•,~ 7 ; .'ie11eci1. de Brcvit. vitae, c. i3 ; ep. 7 ; H'alhm, H1stoiredc IEscla Yage, vol. II, p. t;!q-.:l•i; Lecky, oh. cit. p.
271 e seg.
·
~ . l Sueton, Vi ta. Neron!s, e. 12 ; Vi ta J iomitiani, e . 4; .J_11ve11.
s.at1r. VI, ·l48; 1~lartu1/. de Spcctac 11l1s, VI; Stati11s . Svh·. 1, h etc.
CI. Lccky, oh. c1t. p. 2 80 e scg.
·
.. 2
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da eterna, que não sú prohibira os combates deshumanos dos gladiadores e felizmente os abolira, 1
mas tambem fundou por toda a parte institutos de
caridade para os orphãos ou creanças expostas,
p~ra os ~nferrnos, para os velhos e outras pessoas
m1serave1s, como de boamente o confessam os adversarios :i. Os proprios pagãos se maravilhavam
de tão grande caridade, e, até mesmo por instiga-·
çáo de Juliano Apostata, se exfon;aram por imitala, mas com cxito infeliz, pois a verdadeira fraternidade nasce do amor de Deus. Dizia, na verdade
Juliano: ((Qual a razão porque não voltamos ante~
~)s olhos para aqucllas coisas que fizeram tornar
mcrcmcnto á religião dos christãos, isto é, para a
hcniguidade com os peregrinos, para o cuidado que
1 T~zeod_oret11s (Histo r. t·:,·dcs. ~ - V, c. 26) n:ura o modo como H~nono tirou o costume de glaJ1ar. llm certo Prefeito chamado 1 elenrnco que vivia vida solitaria em religião, veio a Roma
onJe se dava este especta..: ulo ahominavcl : desceu elle mesmo ao
c 11·''.' e tentou dissolver a reuniiío e arrnncar as armas offensivas.
Pon:m os espectadores Ja mortandade, possuídos do furor diaboli c-o que ke!n sGde d~ sangu1.:, ap1.:drcjam o mediador da paz.· Ten do 'onhcc1mento d'1sto, ordenou que este fosse posto no numero
d_os venced~res, que se powsse termo ao nefando cspectaculo .»
Comtudo, amda mesmo depois de l lonorin, e não ohstante a lei
dl'ram -.sc n!{-;ttns cspcctaculos d' esta natureza, e parece que sú ces~
saram 1nte1ramcnte no seCLtlo VI.
2
•
Assim e!ltr<.: outros, J.e~k)', oh. cit. vol. li, p. 7~1-Xo, foi
obrigado a conlessar que a canJade paternal florescera maxima .
111<.:nte por meio da rdigião -:hristii . O que J.: ve attribuir-sc ao auctor d 'esta rdigiiio que :unou c:spccialmcnte os pobres, os enfermos e os fra,os . Po~ isso desde o principio se fnziam· pcditorios
aos ~lommgo~ para allivinr as ncccssid:1Jcs _dos indigcr:ites. !>'aqui
surgiram multas obras de caridade. mst1tu1das pelos d1aconos com
approvação dos Bispos, Je maneirá que o vinculo de unidade se
tornou ao mesmo tempo vinculo de caridade. Cf. Chastel, Etudes
luston~ucs su~ la Char!té, Paris, ~853 ; !olleme1·. Origine s de la
cha~1~e cathohque, Pans, 1863 : fr. de Champagny, De la charitt
c hret1~nne dans les premiers siécles de l'Eglise ; Rvan, Historv of
the etlccts ofreligion upon mankind, Dublin, 1820 ;. Stoors, ob.'cit.
P· 1G4-1_G8, 4~13-497; Ba/11.ffi, L a Chicsa romana riconosciuta alia
s~a ~·~ntü, Imola, 1XSS, t~a~u.zido cm . inglez _ Tlze. r:harity of the
Lh111d1, a prnuf of lrer d11m11ty, Dublin, 188'; Congres lnternatwnal. 1 XX8, p. :i:O e scg.
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elles. tomam cm .Jar sepultura aos mortos e para a
santidade que simulam :1 Não é, na verdade vergon~oso, não anda~d? ncn~ un:i judeu a mendigar,
e alimentando os (Jaltlcus 1m1)1os, não só os seus
,
'
mas tam b cm os nossos:1,, t
I 60. (C) Faltando o sentimento de humanidade entre os Gentios, as relações entre os varios
povos er~m regulada~ não tanto pda equidade como pela for~a. D'aqm resultavam guerras frequent~s, prom~v1das só pelo motivo d!.! expoliar os vencidos; muitas vczl.!s tambl.!m a carnificina dos enermcs, o rouho das coisas sagradas e profanas a repartição da. l:re~a cntrl.! os \'encedorcs ; de1~ois a
venda dos 1mm1gos que não tinham sido mortos,
e finalmente o serem raptados os paizcs vencidos
para fazerem parte das provi1h.:ias romanas. :t
_ Porém sob a influencia hcndica Ja rdigiã ochris!ª• pouco a pouco foi tomando vulto a nova ideia
is~~ é, que varias nações formassem uma unica fa~
m1~1a segundo aquellas palavras Jc Tl.!rtuliano (Apol.
34,i: "conhecemos uma r!.!pt1blica formada de todos, o mundo 11 . 3 D'aqui resultou irem-se diminuindo Pº.t~co ~ pouco os horrores das guerras 4; os inerme~ Jª dl.!1xaram de ser mortos ou ~k serem conduzidos á escraviJão ou foram tractaJos com maior
~i1~a_1~~-u-~_?._ os mesmos (iJmbatentes, Jepois de ai. :. Qu.i~. caus.ic est ~l~r non put.i11s "'º"' ertamus oculos ad ea
~~::~us ~l~nst_ia~oru~n rel_1g1.o c'l't.'\' ll,. 1d est ad he.nignit~tem in pe-

g u:ios, ,~d cur.1m .1b 11l1s lil mortu1s se11ehend1s pos1tam et aJ
suncumon
· · l ant. ~on turp ... prolecto
·
. . ...'ªO: quam s1m~1
est, cum' nt·mo
ex Jud.i~1s men~l1cet, ct 1mpu (,;Jl1lac:i non suos modo, sed nostros
yuoy~e a!ant .J·.p ..ªJ Arsac1um, apud Zozomcn, 11. E., Jib. V, e. :!G.
. .
Cf. 11t. l.1v. De..:. I, hb. 5, ..:. <1 -n; lkc V lib. :í et alibi
pass1m; Sa//ust , Bellum Catilin.·, ·1:u·it. An1r1l I :; 1'· II ,, 1 · et ·
3
·• " nam om~mr:n rcmpt~bltcam agnuscin1us, mundumn.
_ ln corporc )Uns canon~c1, l_>ccrctal. !. 1, tit . 34 de Treugâ
et pa"e pode ler-se u 4ue ::t l·.gre1a determinou 11ara diminu1·r as
' o t) . Clt.
· ··
'
l~ucrras
x· x'1'\l· cfr
. ·..B '1 I mes.
e . .b; _\f,mfrsq11i1•11. Espirit des Lois,

u

.

-

~

l

L.

.

J.

.

' . , . ' ' - ' . .:.

canl,'.ada ~• victoria, já deixaram de ser mortos; odireito das gentes,quer na paz quer na guerra, foi commummentcrcconhccido eobservou-semelhor a fé nos
tractados . ~'uma palavra 1 ao barbaro modo de obrar
para com as naçôcs estranhas succcdeu a equidade e
a moJcra~ão. Com justo motivo é, pois, a religião
christã considerada como mestra da vida e expulsa<lora dos vícios e mãe fecunda cm virtudcs,restaurando e apcrfcii,.·oando, pouco a pouco, não só os homens individuacs, mas lambem as familias e as
sociedades, realisando as promessas da vida prcscntl.!
e da futurn.
1G1. UtrJt. religião Ião e:rcelle17fe, quer em si,
quer nos seus efjelfos, affenõenõo especialme11fe á
divina }'rovide11cia, õeve dizer-se sobrehumana, e
por isso ntesmo revelaõa por :J>eus 1•
Prova-se directamen/e: 1 ." Porquanto, pelo que
acima fica dicto, não houve jámais um homem que
achasse um codigo completo de leis moracs sem
mistura de CITO: nenhum que nas coisas religiosas
fosse inteiramente consequente comsigo mesmo, nem
tivesse deixado Jc cahir n'alguma contradicção: a
fortiori nenhum qul.! tenha ensinado uma religião que
(orresponda a todas as legitimas aspiraçóes da natureza humana, não obstante philosophos prestantíssimos terem tcntaJo fozd-o e tenham fundado
academias parn a propaganda dos seus systemas.
Como suc(eJeu, pois, que um homem L]lll.! tinha siJo educado, não nas l.!scolas dos Athenicnscs
ou dos H.omanos, mas no meio Jos judeus, e ainda assim não cm Jerusalcm, entre os Escribas e
Doutores Ja lei, mas n' uma aldeia desconhecida da
Galileia, que não tinha apr!.!ndiJo letras, mas era
1 Cf. Ur11f{ére, un. 32. 5o-:í 1; J>m,id. de Ecdesiâ, n. 44 e
se1-: . ; de Hrof{lie. Prohli:mes et c?ndusions de l'Histoire des Reli·
gions, ,.. \; Schawr. A christian Apology, vol. II, p . ·i 38 e seg.
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tido con~o um carpinteiro e filho Je outro do mcsm~> otfü:10 1,_ poud~ ~ncontrar e prégar com tão bom
ex1to, Jo~11r_111a rel1g1osa, sublime, profunda, acrnmmoJada as mJoles de todas as (lentes e de todos os
temp~s, que os mais ahalisaJos philosophos nunca
cxcog1taram, se este homem n<.lo é legado divino,
nem recebeu de Deus a sua doutrina :1 Porém aquillo, que o gcnero ~mm.ano não pouJc encontrar depois
d~ ta?5as cxpcnenuas, cm assumpto que não era
s~IClltl~co, m?s moral, e que Jiz respeito á recta
dtrcci,:ao da vida, com rasüo se diz que está acima
das forças humanas.
2." Como é que st'> ü rdigiüo ~:hristá entre ~o
das as que ~oreceram e ainda hoje tlorecem, poudc conscgrnr a restauração J< 1 indi vi duo da familia e da sociedade, se não tivera sido di,\namente
revelada? Porquanto para ist1 > 11;í11 era hastante illuminar o cntendinicnto, mas t:unhem acrescentar
fon;as á v_ontade, e isto nüo por uma vez s<J, mas
tmi?s os dias e com pcrscvcran1,:<i, por isso que tacs
ctfeJtos se tcem prolongado pelo L'spa.,· 0 de dcsenove sect~los, e .não sú n'esta ou n'aquella nação, mas
cm mm ta.s.
Na ,·~rdade, só Deus pc'1de augmentar taes forças: por isso que sc'1 cllc p<'ide mover tão cffü:azmcnte as vontaJes Jc muitos.
E ~1cm vale_ o di.zer que não cst;.i averiguado o
que pode ou nao pode a , ·0111adc humana com as
suasyroprias forças; porque isto é apenas clifficil de
averiguar como certo para um ou outro homem
mas não ~ara a mullidáo. Por quant< 1, não obstante~
homem ~mgular fazer algumas vezes ulguma coisa
verdadeiramente extraordinaria e heroica, a multiJo.111. VII, 5; Mal/ . XIII, .1.'i .

~· ~

.,..,

~
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1

...

dão segue as leis da ordem moral, e nem por isso
mesmo fará actos heroicos por longo tempo, a não
ser fortalecida por auxilio especial de Deus: porém
Deus não prestará um tal auxilio especial e habitual, senão á verdadeira religião que é por Elle acceita.
Consideradas diligentemente todas estas coisas,
e attendendo especialmente ü divina Providencia,
já se torna maximamente provavcl que a religião
christã é sobrenatural, ou que vem de Deus. Por
quanto é clle qu,e dü aquellas aspirações aos homens de que acima foliamos, e por isso quiz realisai-as. Por outro lado cllas não se ctfcduam senão
no seio da religião christã. Além d'isso Ellc mesmo
quiz, que, quer os homens particulares, quer as familias e sociedades, seguissem as leis da equidade,
da caridade e da honestidade. E na verdade, não ha
religião nenhuma onde estas leis sejam tão universalmente observadas, como na rcligão de Christo .
Logo esta religião é verdadeiramente divina, a não
se dizer que temos sido enganados pelo proprio
Deus.
162.

Prova-se indirectamenle.

Os racionalistas, sentiram a fon,:a d'cste argumento, e por isso atlirmarmn que a doutrina de
Christo fôru pedida Jc cmprcstimo, cm parte aos
Doutores Judeus, e em parte aos philosophos Gregos ou Latinos 1, o que, examinada attcntamentc a
historia, não pôde admittir-se .
.

-

.

-

Assim entre outros Hm1et l .c Christianismc ct ses origines.
llisscram outros que o christianismo nas..::cra da doutrina de Zoroastrc, que vigorava na Persia; o que cst:'1 cm aberta contradicção
com os factos, tendo esta doutrina siJo ignorada na Judêa, no tem po de Christo e dos Apostolas. P or outro lado esta differc muito
tia reli,.:iiío duistã, como excellentcmentc o demonstrou Le Hir,
Etudcs Bihliqucs, Paris, 1~1;._1, vol . li, p . 1X7 e scg.; e assim o fundamento <l'csta reli~ião é o d11.1/is1110. ou a cxistcncia J'um duplo
1
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DA

1 ." A religião christã 11ãu fui pedida de emprestimo aos Doutores judeus. Confessamos, na verdade, que a revelação christã é o ultimo complemento da revelação mosayca, e por isso n'uma e n'ou-

tra se encontram os dogmas. fundamcntaes 1 porém
entre a doutrina prégada por Christo e as opinióes
dos jurisconsultos Judeus, ha tamanhas e tão grandes ditfcrenças, que clla rnío p1 >lide de maneira nenhuma ter a sua evolw,:ão natural d'aqucllas, sem
uma nova e especial intcrve111,:ão de Deus.
(1) Primeiro que tudo a religião mosayca nunca
foi universal, mas sú propria do po\·o judaico: por
isso Pedro não se resolveu a prL;gar aos Gentios,
senão por rcvclal,'.áo cspccia 1. e (1s .l udeus ficaram
não pouco escandalisados, quando ouviram dizer
pela primeira vez que o ccnturiüo Cornelio fôra
baptisado cm sua casa 1; o chri~tianismo, pelo contrario, é religião universal •.IL"( Hllll1( 1daJa ús necessidades de todos os povos e tempos : "Prégae o Evangelho a toda a crcatura n ~.
(b) No tempo de Christo, os Judeus estavam na
cspcctação de um Messias temporal, que restauras-.
se o reino de lsracL e submcttcsse os Gentios ao
seu impcrio 3 ; porém n Senhor veio como rei espiprincipio; Onmtjd. é o prinçipio do hc111 e d:i luz Alirimm1 fontc
do mal e <las trevas; por isso de\•em ser dcstruidos os entes aoi ·
mados e inanimados quc nas..:em tio principio do mal, emquanto
que devem ser tidos cm profunda VL'no.:ra~· :ío º'elementos creados
por Urmu;d. Afürmam tamhem alguns <lll" o Christianismo C: uma
certa imitação do Budhi_smo : o ~llL" SL" aHrii.;uará s~r compktamentt falso, pelo que diremos :1d1:1111e sobre o lludh1smo . No entretanto, se assim o quizcr o h:itor, púdc ler de Uroglie, Probli:mes
e,t C_onclusions de l'Histoirc: <lcs HcliKions, ..:ap. VJ, X; Hardwick,
Chnst and other Mastcrs, l .ondo11, 1Xq1, part. 11, p. 11..,/ e seg.
1

Act. X, XI,

1-18.

.

.

«Prae<licatc Evangclium omni crcaturac» ,\farc. XVI, 15 .
Cf. Das Ruch Hern><:h, uhcrsctz von l>illmann, XC, CXI;
(.' . Fouard, Vie de N. S. ksus .Christ, 1. 1, e I; Schiirer, The
jewish peoplc in tlll· time oi J . X ., N. Yorli," 1X,, 1, vol. JI, ~ 2q, p.
2

l

158 e seg.

·

·

-

RELIGl~O

CHRISTÁ

ritual, mnnso e humilde, e se fez servo ~e todos. _e
estabeleceu um reino espiritual onde nao ha d1stin...:i;ão nenhuma de .1 udeu e Gentio 1. .
•
(C) Os Phariseus, Saduceus e outros yn~am l..Orrom~1ido a doutrina mosayca com trad1cfoes huma- superst11;-oes,
· . - . ~o
. m falsas
nas, com vas
· ·. mterpreta_
çócs e nüo poucos erros;~ os q_uacs, por isso mcs~~'
Christn rcprchcndeu cm vanos Jogares,. e por 1 ~s~>
tambcm lhes nüo foi pedir de cmp~cst1~110 a sua
doutrina: "Porque motivo transgredis vos ? n2a~~
damcnto de Deus por causa da vossa tra~tCçao. "
<•Pois cu vos digo, que se não abundar n~a1s a vo_ssa justiça do que a dos Escribas e Phanscus, nao
entrareis no reino dos céus".~ () que por outro lado
se sabe muito bem pelo sermão da montanha, onde uma e mais vezes reprova as corruptclas dos
mesmos, a sua snbcrha e hypocrisia.
., .
(d) Pelo que diz respeito aos dogmas, a l rmd~
de, a Encarna\âo da segunda pessoa, a redempçao
pela cruz, a justitlca\ÜO pela fé ~ p_:la~ b?a~ obras,
que são os fundamentos da rcllgia? ~~nsta,_ eram
alheios da mente dos coevos de Chnsto. J·,m segundo lngar as virtudes dos. Pharisc~1s ,c _ d~s- out~~~
chefes da piche eram, a maior parte d.ts \· c~es, ex
tcriorcs e as regras Jos costumes que cnsmavam
tcndian~ a fomentar a hypm:risia, ao passo que a
ethi...:a christã requer a rnudarn;a interior ~º. coração, e condcmna a hypocrisia como um VICIO pes.

~ ..
1 ,....,.,

1
2

,\Í,1tt XXI, 5; XX,

18:

./0,1 . ~Vl!I, :lú.

.

..

Cfr. f ·1:olini, Thesaurus an_uqult <t!,u.m. s_acra_n,1m, \i enctlls

,·oi. III p. 110 e se~.;,·ol. XII, P · _,.,e se~.,,(oJ.AXXIR. P ·
'
.._ ' .
. 8
<•o e se" .
ow,
Sc/1üre,.,o".
c1t. ~ 2.,p . .•
i:;·• .:·
·
Clírisfrin E\"idcnces, Lon<lon, 1888, lc..:t. III, P· u7_-1.>~l·
d.

2 211 ese~ . ;

· l '..ouare ..:t vos transgredimini mandat~1m Dei propt~r. tra. ~~
·~ .. " 1·)1co
·
· vo b.
·
·a mst
tionem vestram
emm
. 1 ~ qu1,,
· abundavent
.
. . 1ust1tta
.
_
vestni phi~ quam S..:riharui;i ct l'hansacorum, non mtrab1t1s m n:
snum ..:oclorum;u .\I.ltt . \: 1 20
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CAPITULO 11

simo: "Vêde bem, não fa\·aes a vossa justiça em
presença dos homens para serdes vistos por elles ...
Por tanto, quando fazes a esmola não queiras que
façam soar a trombeta deante Je ti, como fazem
os hypocritas nas synagogas e nos bairros da cidade, para serem honrados pelos homens ... E quando orardes, não façaes como os hypocritas que se
comprazem em orar de pé nas synagogas e nas esquinas das prw;as, alirn de serem vistos pelos homens ... Porém tu quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora ao ll:u pae cm segredo)). t
Estas e muitas outras ditreren\:as provam que
a doutrina de Christo não feira tirada dos doutores
judeus, ou uma evolução, oppondo-sc diametralmente o espirito do christianismo em muitas coisas
ao espírito judaico.
(B) Bem persuadidos d'istc 1 mesmo, alguns advcrsarios affirmaram que <:hristo recebera a sua
doutrina dos Esse11ios; t mas sem fundamento o
1

Assim v. gr. Grdt;, Gcsch . Jcr .ludcn, vol. Ili, p. 217.

dizem. Os Essenios eram, com effeito, uma das tres
seitas que vigoraram entre os judeus no tempo de
t Attenditc nc justitiam vestram faciatis cOr\1m hominibus, ut
vidcamini ab eis .. . Cum ergo fa..:is clccmosvnam, noli tubà canere
ante te, sicut hypocritae fociunt in syPago~is ct in vicis, ut hom~
rificentur ab hominibus . . . Et cum ora li,, non eritis sicut hypocritae, qui amant in syna gogis ct in angulis platcarum stantes orare,
ut videantur ab hominibus . . . Tu au1cm, «11111 oraveris, intra in cubiculum tuum, et, clauso ostio, ora Palrem tuum in abscondito.Afott. VI, 1-6 e n'outro s logarcsp,1ssi111; leia -se todo o sermão de
Christo no monte, o qual, segundo os annivcr~arios, contem a verdadeira doutrina de Christo e é comparaJo :ís fahulas ineptas que se
encontram no Ta/mude \'. gr. no livro int~·iro de Betsa, investigase seriamente se é licito comcr ovos 411e a g:tllinha poz em dia de
sabhado. Cfr. Fo11.1rd. oh. c it. 1. 1, e. 1, angl. t r:mslat . vol. 1, p . 12,
not. 1. Cf. Scl1iirer, ob. cit. ~ 28, p . .,6 e seg .; Fdersheim, Life and
Times of Jesus, 8• cd. 18~)(" vol. 1, !." 10:\ e sq:.; :l 10 e seg.; Stapfer, La J>alestine au temps de .1. <: ., .>• cd., l11trod . Isto mesmo
·çonfcssa por outro lado o proprio l\.l'l!.111 (Vie de Jésus, e. 28).

Christo. e facilmente superavam os Phariseus pela
pureza ,d os costumes, mas quer pelas doutrinas,
yuer especialmente pelo seu gencro de vida, fomentavam a singularidade immoderada.
'.\'ão obstante crerem n'um só Deus, adoravam
o sol, como svmbolo de Deus, otfereciam-lhe supplicas; negav~m a resurreição dos corpos, persuadidos de que a união da alma com o corpo era contra
a natureza, e por isso mesmo despresavam immoderadamente o corpo e rcgeitavam o matrimonio. E pelo que diz respeito á pratica, adheriam üs ohservancias legaes mosaycas a respeito do sabbado, üs ablocócs e a outras éoisas semclhant<:s, ainda com mais
~igor do que os proprios Phariscus, e afastavam de
si os gentios. 1
E na verdad<:, ningucrn deixa de ver quanto
todas estas coisas sejam contrarias á doutrina de
( :hristn e alheias do seu cspirito. S<:m razão, portanto, a religião christã, que abrogou as obscrvancias cerimnniacs e toda a diffcren\·a entre Judeus e Clentios, é ensinada como uma certa cvolucão natural do Esscnismo.
,
1 ri3. '..?." Por outro lado lambem não .foi pedida
de empreslimo aos escriplores gregos ou latinos d'aquelle tempo. Não d<:ixamos, na verdade, de confes-

sar que entre os phílosophos pagiíos se encontrem
opiniões e preceitos semelhantes aos dogmas christãos : porquanto a razão humana, não obstante ser
fnll:a, podcachar nlgunrns verdades da ordem moral,<: por outro lado os vcstigios da revelação primi• Cfr. f :.,oli11i Th csaurn s vol. XXII, Triha~re sium etc.; Derc11bu11rg, llis7oin: de la Palcsti;1c, 1Xti7, p. 1ti(i-_1 7\ +tio:-1:62; Lig!1tfoot, Colos sian~, l.ondon, 1~117 , p. :;+.z- +1 7 : :"ch!irer. 1 he Jew1sh
reopie, \'OI. 11, l\c w York, 1Xq1, p. 1~:-í -2 1~ ; /'.d. ::;1apfr1·, Les ldees
religienscs cn l'aleqinc, eh. X: Lfrlitenberger, Encyclop. t. IV. p.
.'i .J 1; H11S1i11gs: l>i-: tionary of thç Biblc, voJ. I, 1898, p. 707.
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tiva eram ...:unscrvados pelos (ientios. Porem são
tantas as diffcrcnças entre a religião de Christo e as
opiniões dos philosophos ...:ocvos que é moralmente
impossível, que, sem intervenção espcóal de Deus,
tivesse sido uma evolw.;ão d't:llas.
(A) Como acima provümos, não ha philosopho
algum que tenha ensinado a summa completa das
verdades religiosas, segura e sem mistura de erro;
o que pode, na verdade, pro\·ar-sc quanto ao tempo
de Christo, pelas ohrns de Cícero e de Seneca, o
primeiro dos quaes prc...:edcu a ( :hristo, e o segundo se lhe seguiu. Ambos, na verdade, mfo obstante
reconhecerem a Divindade Suprema, duvidaram da
sua natureza. E Scneca pareceu indinar-se para
o panthcismo. Ambos reconheceram a eternidade
da materia e a existencia do fado, ao qual a mesma Divindade estava sujeita; ambos negaram a Providencia, e por isso mesmc > a necessidade da oração;
um e outro duvidou mais ou menos da immoFtalidade da alma; nenhum d'cllcs suspeitou a Trindade ou a Redcmpção . N'uma palavra, os principaes
dogmas que no Evangclhc, se apresentam, claramente e sem duvidas, ...:01110 fundamento da religião
christã, estão inteiramente cxduidos das obras d' estes philosophos. 1 E' egualrncntc maxima a diffet Poucas coisas accrcsccntanms aqui a este testemunho rara
tornar o caso mais claro . 'lo fim do livro li Academic. n. 481 Cicero approva est<J s palavras de Catulo: · A.! patris revolvor senten
tiam,quam quidem ille Carncadcam esse· dicchat, ut percipi nihil put~m posse; .as~ensurum autem non pcrceptn, iJ est, opinaturum .sa.ptentem cx1sttmem, sed 1ta, ut mtclli~al se op111ar1, sc1atque rnhtl
esse quod comprehendi ct pcrcipi pussit u; d 'ondc com razão se segue, que Cícero não tinha certeza nenhuma das coisas philosophicas: quão longe está clle de Christo que ensinava com auctoridade !
Por i~so n'outro logar nos trcs livros de N,1terâ deorum transcreve as opiniões dos philo ~ ophos sobre a natureza divina, e conclue que nada pode .::onduir-sc com .:c•rte7.:t sobre esta materia :
"profecto eos ipsos, qui s e aliquid ccrti haherc arbitrantur 1 addu-
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rcnça entre a cthica ...:hristfi. e os preceitos dos Estoicos, quer em si, quer especialmente cm razão
dos motivos que propócm. Porquanto a ethica chri:;tá é toda fundada no amor de Deus e do proximo
por amor Jc Deus; ao passo que os Estoicos que
duvidavam da cxistcncia do Ente Supremo distincto do mundo, nenhuma coisa tinham cm vista, ainda mcsn1o quando faziam hem aos outros,
senão a propria felicidade . Entre clles a sobcrha
era virtude; o sahio~ diz Se11eca, 1 "vive a par com
os deuses»: e até lhes é superior: % « Ha alguma
coisa cm que o sabio é superior a Deus : clle não
teme o hencfi...:io da natureza, é sabio do que é seu";
opor isso não confia cm Deus mas em si, nem fatiga a Deus com supplicas, mas por suas proprias
bitare coget doctissimorum hominum de maxim<i re tanta dissensio" (lih. l, ti.1• Nega do mesmo modo a providencia ou pelo menos
põe-na de duvida, approvando estas pahwras de Cotta : «;'\lon curat
singulos homines; non mirnm, m· civitate ~ quidem; non eas ' nc
nationc; 411idc m ct gcnk s u 1lil>. li 1, : ;~1 ) . Fica hesitante a respeito
da immortalidadc : uQuae •1uum ita sint, magna tamcn eloquentia
utendum, at4ue ita velut supcriore e loco concionandum, ut homi ·
n.es mortcrn .vel ort •irc incipiant,. vcl ccrtc timere d es!stant. :'liam
s1 supremus 111<: d1cs non cxs1111c11onc m, scol commutat1oncm atfert
ln.-i, q11id ortahiliu " ~ Sin autcm pt!rimit ac dckt omnino, quid me liu-;, quam 111 mcdiis vita: lahorihus nhdormisccrc, et ita conniv cn tcm somno consopiri sempiterno»~ (Tuscul. lih. 1. 40) . A mesma
coisa ensin•rn Sc11et«1 no livro de co11solatim1e <ld J.farciam (d . 1q) :
.. Mors omnium dolorum et solutio cst et tini-; : ultra quam míila
nostra non exeunt, quae no5 in iliam tranquillitatem in quà :inte4uam nasceremur jacuimus, reponit». N·outro logar ( Ep. XXXI)
segue que é coisa torp e estar a fatigar os deuses com suplicas, e
nem admira, não sendo Deus dis1incto do mundo, mas como ljUe a
alma do mundo : «l lniversa ex matcria cl ex l>eo constant : Deus
ista tempernt, quae circumfusa recrorem sequuntur et ducem. Po tcntius autem est ac pretiosius quod facit, quod est Deus, quam
materia, patiens Dei . Quem in l1oc mundo lo.::um Deus ohtint:t,
hunc in homine animus; quod c st illic ma teria, 1J in nohis corpus
est» !Ep. 65). Cfr. Boissier, La Rdigirm romaine, vol. li, 1. II, e.
3-4; Lafnret. Histoire de la Philosophie, Philosophie Ancienne,
Bru'.\elfcs, 1).:(, 7 , l'Ol. li, 1. IV, p. ~~7 e sq.;., :i10 e sei'·
r ·•C11m dii' ex pari vi,·itn. Ep. -''.h 14.
:! Ep ..~ .l, 1 ~.
Theologia Uogmati.::a-Vo!. 1.''
18
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forças attingc a virtude e a santidade. 1 A esmola
deve na verdade, fazer-se, mas com a mente tranquill~ e com o rosto sereno, pois não é permittido
ter compaixão dos misera veis n. s Ora todos podem
muito bem averiguar a ditfcrcnça espantosa que ha
n'esta doutrina da doutrina de Christo. Por tanto
a religião christã não foi pedida de cmprestimo á
philosophia grega ou lati~1a .
.·
(8) Além d'iss1) os phtlosophos !oram bem pou~
co solfü:itos de prégar a verdade ao povo, e ate
mesmo reconheceram por muitas vezes que eram
impotentes para o fazer, ~izendo ~bcrtament,e que
a sabedoria não era negocio de mrntos mas somente de poucos. Assim Cicero dizia 3 : u l~o.r quant? a
philosophia co~tenta-se de ter pou~n~'i rmzes, fugmdo ella propositadamente da multtdao~ para a qual
se torna suspeita e aborrecida". E' por i.sso mesmo
que elle quer que o cul!o dos deuses tmmortaes,
que escarnece nos seus livros, se mantenha segundo a opinião do vulgo.
.
O mesmo ensina Seneca quando diz que todas
estas coisas se devem observar como mandadas
pelas leis, mas não como coisas gratas aos d~u
ses '· Coisa nenhuma se encontra nos seus escnptos a respeito da emenda dos pcccados, i.:orque
não tinham conhecimento de nenhum remedio effi• Ep. 31.
.
.
fi ·
2 .. Est aliquid quod s~piens a~tccedat Deum : 1l~e. be~e cio
naturae non timet, suo sap1ens"; cthmc no~ Dco 1 scd s1b1 fidit1 i:iec
precibus Deum fatigat, sed per prop~1as vires v1rtutem e~ f~hc1ta
tem attingit. Elemosyna qu1dem facienda est, .scd tranqu1lla mente et sereno vultu, nam miseris compati non hcct». De Clement.
II, 6, 2.-Cfr. Bois1ier, 1. cit. p. 82 e .scg.
. . .
.
3 aEst enim philosophia pauc1s contenta .1u~1c1bus, mulutudinem consulto ipsa fugiens, eique suspecta ct mv1sa, !uscul. hb ·
II, n . 4 . Que fóra esta me~ma a mente dos poetas ve-se das seguintes palavras de Hor,tcio ; « Odi prof.11111111 v11lg11t ct .1rçco '"
' Frasment. ~8.

caz para corrigir os vicios ; nem esperança alguma
de mudarem os costumes da plebe, mas bastavalhes instruir alguns poucos discipulos na virtude.
Realmente as virtudes estoicas, que requerem não
só moderaç-ão nas naixóes mas a sua extincção, só
r
'
.
Ch.
a poucos são convenientes.
Pelo contrario
nsto
cvangclisou os pobres, illustrando as verdades sublimes por meio de comparações e parabolas; mmca desesperou dos pcccadorcs~ mas chai:iou-os efficazmentc para melhor vida pelos preceitos, pel~s
exemplos e pela graça ; mandou aos Apostolos pregar o Evangelho a toda a acatura, não com aspalavras persuasivas da sabcdori~ humana, ~as na
manifestação do espírito e da virtude ; e assim reformou todo o orbe.
164. Consideradas attentamente todas estas coisas, fica já evidenciado qu~ a r~ligi~o christã nã?
fôra evolução natural das seitas JUdmcas ou da philosophia grega, mas era verdadeiramente original e
concebida pelo mesmo Christ.o. E P<?r .~utro lado
é bem sabido que o fundador d" esta ~ehgiao,, que por
trinta annos permaneceu na o~scundade d.uma ~I
deia da Galilêa e depois não viveu na Judea senao
por uns tres o~ quatro a11nos 1 não poude d~ maneira nenhuma entregar-se ao estudo da phdosophia. Resta por tanto explicar, como é que elle, sósinho, entre todos os sabios, poude encontrar a summa de todas as verdades religiosas, que, d'uma parte corresponde a todas as legitimas aspirações da
n~tureza humana, e por outro lad~, nada contém
que seja falso ou absurdo; con:io e que elle rei;iovou com tanta perfeição a .sociedade. corron~pida
por tantos vicios, de maneira. qt~e. ~mda hoje as
nações christãs são muito mais C1v1hsadas que as
outras:1 Se Christo e legado divino, a çoisa é de fa-
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cil explicação, a saber: a religião christá eleva-se
acima de todas as outras, porque o seu auctor foi
auxiliado
por luz. sobre-humana; porém ' a não ser
.
assim, o mysteno permanece incomprehensivel;
por quanto ha um etfeito sem causa sufficiente. Por
~onseguintc, a rasão nos persuade a dizer que a rehgíão christá é verdadeiramente divina •.

tal doutrina nos foi effectivamente proposta por
Deus . Por quanto a revelação é .um.(acto, o qual
póde provar-se com argum~ntos h1stoncos, do mesmo que os outros factos. E este.s ~rgumentos chamam-se ex.trinsecos por serem d1stmctos da mesma
doutrina, e lhe advirem extrinsecamenle. Cont<Jm-se
.principalmente quatro: i.~ o p~o.prio te~temunho ~e
Christo sobre a sua legaçao d1vma; 2 . os seus milagres, especialmente a sua r~s':1:reição j 3." a rr.ºJ:?ªgação admiravcl da sua rehg1ao ; 4." os vat1~1mo.s
missianicos do Velho Testamento, cm que toram
prcdictas todas estas coisas.

A:Pt. Ili. A ·divindade da religião de
Cbriato prova-ae por argumento•
extrinaecoa ou hi•torlcoa
. 165. Examinada a religião de Christo, quer em
s1, quer nos seus etfeitos, é muito provavel, e até
moralmente certo que clla fóra revelada. Resta-nos,
portanto, que investiguemos hislol"icamente, se uma

i' .-
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. 1 Este argumento desenvolve-o primorosamente Abbé de Brogl1e, quer n.a d~ssertação La Tra11sce11Jmu·e d11 <:hristianisme, quer
n_a . ohra H1slo1re d"s Religiuns, eh. VIII-X; dr. Row, Christian
Endences, lect. IH, p . 130 e seg. onde escreve : "Em poucas palayras abrangemo.s o argumento. Os philosophos, d~pois de terem
feno o esti:do dehgentc da natureza, mostraram ·SC impotentes pa ra descobnr as forças espirituaes para rcf;cnerar os homens perdidos. N'? entretanto Jesus Christo os co.n duziu .\1 melhor caminho,
!:!. d~pots de decorridos dezoito seculos, ainda se conserva podero"
s1ss1mo regenerador da. humanidade. Os philosophos examinavam
o_s problemas especulativos; porém elle appcllava para a .:onscien.:1a e pa~a o coração ; elles réce.bi_arn sem esperança a mu!tidão, e
persu~d1am-se ser sonho de fehnc1tante o consagrar excJus1vamente a vida a esta regeneração; elle mesmo foi o iniciador e o auctor
tl?s exforços durante scculos para conduzir os homens a melhor
' '!da. Elles diziam timidamente aos homens : sei;ui .:om alegria a
virtude, s.em poderem fornecer-lhe algum auxilio para que se tor~assem VJrtUOSOS; e!le, para se realisar a regcneracão moral, rôz
orças, potentes n<? c<;>ração do homem. Ellcs pensa'vame medtta\ªm n um:i republica ideal, ellc mesmo constituiu a Egreja cathoh:a. A ph1losophia ~oderna, n:ío º~bstante ter _dcante dos olhos os
exctnplos e a doutrina de Jesus, nao tem .:olh1do bons resultados,
porqu~ ella não ~úde mover a consciencia nem o coração. O que
c~onclu1r de tudo isto ? A minha opinião é que o homem da Galilea aka~çou uma excellencia amphssima. de prcferencia a todos os
outro~ J1;1ntos; eJ!e occupa um Jogar unico entre os homens pela
s~a dignidade; por outras palavras, n'clle resplandece o poder di-

vmo.u

.

§ I. A divindade da missão de Christo pelo

seu proprio testemunho •
1 66 . Christo conheceu com certeza quem era,
e por isso devemos primeiramente. investigar o que
clle disse de si mesmo. E com effe1to elle confessou
que era legado divino . Por isso argumentamos. assim : Christo não uma ou duas vezes, mas mmtas.,
quer cm particular quer em publico, cm presença
de amigos ou inimigos, e~ ~:r:sença do p~vo e ~o~
magistrados, desde o pnnc1p10 ~ª.sua vida ate. a
morte, dedurou que tinha sido d1v111ament: enviado, que era legado divino, e ~t~e a doutrma que
ensinou era verdadeiramente divina e como tal devia ser abraçada ; mas considerada a sua indole e

1 ~ste argumento, não obstante ser for~issirno na n<?~sa . epocha, é exposto por poucos theologu~ ; t?dav1a encontraras os ekmentos J'esta demonstração em Kenrzc~, de Revelat · n · 423 e
seg.; Brugére, n. 74 e seg.; H11rter, n. '4 e seg.; La~brecht,J.
30 é scg.;.K1101/, ~ 120~122; Pescli,_n: ~41 e seg.; fus1us ap . t4tinger. p. t12q e scg . ; L1ddo11 • .The D1~·1mty of 9· f.:or~ (Bampton
Lcctures 1 Gtiii), !cct . IV; J. }oung, fh~ qh~1st ot .~1story, Lon:
Jon, e<l. 7•, p . 41 e seg.; C. A. Row. Chnstwn Endcnce~, Loo
Jon, 1888, lect. li .
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as suas virtudes, um tal testemunho é digno de fé·
Jogo Christo é legado divino.
'

. 167 . Prova-se a maior, ou Clzristo declarou por
muitas vetes que era legado divino.

. (A) Em particular, em presença de amigos e
d1sc1pulos.
. (1) E 1:1ª verdade, logo desde o principio da sua
vida publica, quando veio a Jerusalem conversou
com Ni~odemos~ um dos príncipes dos 'judeus que,
em rasao dos milagres que praticava, tinha acredita.do n'Elle, e abertamente declarou que baixara do
~~u, queA era Filho unigenito de Deus, que n'elle de".~am crer todos. aquellcs que querem conseguir a
\i 1da eterna : « Nmguem sóbc ao céu, senão aquelle
q~1e desce do céu, o Filho do homem que está no
ceu. . . Por quanto Deus amou por tal maneira o
mundo que deu o seu Filho unigenito 1, para· que
tod? aquellc que crê n'elle não pereça, mas tenha
a vida eterna ... Quem crê n'cllc não é julgado;
m_as aquelle que não crê, já está julgado, porque
n~o- crê no nome .do unigenito Filho de Deus»'·
D esta~ palavras evidentemente se collige que Christo e~~mava que era, pelo menos, legado de Deus.
(D) E ~em f?i de outro modo que fallou para
a m~lher Samaritana, quando disse estas palavras :
uSe1 que chegou o Messias que se diz Christo 3; pov.

b 1 Empreguemos estas ou semelhantes palavras no Tr. de
er_ o lncarn · (n 42 e seg.) para provar a divind.1de de Christo
aqui ~asta sómente q':1c _se collija a 4i'!"i11df1de da s'!a missão.
'
li h ::'!~mo ~scen.dlt m coelu~1, ms.1 qu1 desct;11d1t de coe/o, Fi~s. omtms 'i"'. est '!I coe/o .. . S1c cmm Deus d1Iexit mundum ut
F1l1um s11um umgt;mtum daret, ut omnis qui credit in eum non' pereat, se~ habeat vitam aeternam .. . Qui ..:redit in eum non judicatur; ._qu1 a1!tem. l"!on. ~:edi!, jam /' udicatus est, quia non credit in
nomme um.gemt~ Filu Dei. Joa. li, 13-1K
~ .Seio qma Messias venit, qui dicirur Christus •. cum ergo
v~n_ent 1pe, nobis i.nnuntiabit omnia. A palavra Christo, em greg XP'"'º" corresponde á palavra hebraica masi.:Jli, que entre os Ju-

tém quando vier nos annunciará todas as coisas,,;
Jesus respondeu-lhe: ((Sou eu proprio que estou
fallando comtigo u, ensinando assim claramente que
elle era o Messias, esperado pelos Judeus e pelos
Samaritanos, ou o Propheta eximio, muito mais
cxcellentc que os outros, e legado especial de Deus.
(1) Em segundo logar, tendo João Baptista enviado dois dos seus discípulos para perguntar a
Christo, se era elle o que verdadeiramente havia de
vir, Jesus Christo deu-lhe em resposta : «Ide annunciar a João o que ouvistes e vistes: os cegos
veem, os coixos caminham, os leprosos são curados, os mortos resuscitam, os pobres são evangelisados» 1 E na verdade, estas palavras não são mais
que o cumprimento do vaticínio de Isaías 2, o qual .
os judeus entendiam que dizia respeito ao Messias,
de maneira que o sentido é este : das minhas obras
podeis concluir que eu sou verdadeiramente o Mess1as.
(d) Este mesmo sentimento exprimiu, quando
approvou a confissão de Pedro 3 ; porquanto tinha
perguntado aos discípulos : ((Quem dizem o~ homens que é o Filho do homem)>:, depois accrescen~
tou como que esperando uma resposta mais com..
pleta: 1tE vós quem dizeis que cu sou» :• porém
Simão Pedro, respondendo, disse : «Tu és Christo
Filho de Deus vivo>> cm;, :1.pmúç;, uic.:~ 1<-~aw~ -r,.,.., z..;VT~;
cujas palavras são omnimodamentc cnfaticas, e significam que Jesus é verdadeiramente o Messias
deus designava o Messias. No sentido literal quer dizer o mesmo
que ungido, porque o Messias deveria receber a triplice uncção de
sacerdote, de rei e de propheta.
t
Euntes renunuate Joanni quac audistis et vidistis : caeci
\ ident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui
resur~unt, pauperes ~rnng;lizantur. !tfalt. XI, 5.
• Isa. XXXV, ' ; LXI, 1.
1
Matt. XVI, 13-1.0; ,\tare. VIII, ·i7 e seg.
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e o Prophcta ha tantos seculos esperado. E na verdade, o proprio Christo approvou esta declaração,
dipcndo,. que ella lhe não tinha sido inspirada pela
carne e pçlo sangue, isto é, pela rasão, mas pelo
Pae celeste. Logo, claramente confessou que era o
Messias.
(8) A mesma coisa ensinou dcpoi~ d~ s~a rcsurreição; porquanto, aos mesmos dois d1sc1pu~os,
que, no proprio dia em que tinha rc.mscitado, iam
para o castello, chamado Emmaus, e lamentavam a
sua morte, disse : O' loucos e tardios do coração
para crêr ·em tudo o que foliaram os prophetas !
Por ventura não era ncccssario que Christo soffres:..
se, e assim entrasse na sua gloria :1 E a começar de
Moysés e continuando por todos os prophetas, em
todás as Escripturas enterprctava-Jhcs o que ellas
diziam a seu respeito» 1•
E assim affirma que é o Messias, cuja paixão
e morte tinham sido annunciadas pelos prophetas.
Do mesmo modo fallou aos outros discípulos: «Assim como meu Pae me enviou, envio-vos eu tambemn "· Logo, tinha sido enviado pelo P~e.
168. (B) Em presença do povo, não fallou com
menos clareza.
(a) Assim v. g. depois de ter curado o paralytico
em Jerusalcm junto á piscina prohatica, em dia de
sabbado, tendo sido accusado como de violador
d'este dia sanctificado, responde que ünha o direito de operar n'aquelle dia, assim como era licitoª?
Pae. Em seguida, reivindicou para si todos os d11 O stulti et tardi corde ali credcndum in omnibus qu!le ~o
cuti sunt prnphetae ! Nonne haec oportuit pati Christ~m, et ua mtrare in glorrnm suam ? Et incipiens a Moyse ct ommbus Prophetis, interpretnbatur illis in omnibus Scripturis qcae de ipso erant;
Luc. XXIV, 13-27.
Sicuc m1sit me Pacer, cc e~o mitto vos. Joa. XX, 21.

2~1

reitos que competiam ao Messias, a saber: o direito de fazer todas as coisas que o Pae obra (Joa .. V,
1 g), o direito de resuscitar os mortos ( 21) e de julgar todos os homens (z2); e ao.mesm? tempo. affirmou por muitas vezes que tinha sido env~ado
pelo Pae (24, 3o, 36, 38, 43, 46), e 9~e a fe na
sua divina missão era uma das cond1çoes para a
vida eterna» (z4).
.
(l) Alem d'isto, na mesma c!dade, . quando se
celebrava a festa dos Judcos, subm ao templo e ensinava, e, ficando os judeos admirados, respondeulhes 1: «A minha doutrina não é minha, mas d'Aquclle que me enviou. . . E ~onh~ceis-m~ a mim, e
sabeis de quem cu sou, e nao vzm de mzm mesmo,
mas é verdadeiro Aquelle que me enviou, e que vós
desconheceis. Eu conheço-o, porque sou d'elle, e
e/le mesmo me enviou". Porem no dia seguinte manifestou mais claramente que tora enviado pelo
Pae: .. Eu sou o que dou testemunho de mim mesmo e dá testemunho de mim o Pae que me enviou";
«E~ procedi de Deus, e v~·m, e não vim de mim
mesmo porém elle me cnv1oun !·
.
Leiam-se os dois capítulos de João, o septim0
e o oitavo, e lucidamcntc se constatará que Christo
nílo podera affirmar d'uma maneira mais cmphatica a sua divina missão.
(C) E nem manifestou com obscuridade a sua
mente, quando interrogado pelos Judeos 3 : uAté
i
Mea doctrina non est mea, scd cjus qui misit me .. . Et m<:
sei tis et unde sim scitis, et a me ipso non veni! se<l ~st verus qur
misit 'me, q,ucm vos nescitis. Ego seio eum, qum ab 1pso sum, et
ipse me mrsit. Joa. VII, 14 e seg.
.
.
.
2
Ego sum qui tes~im?~ium perh1beo de m~1pso, et test1monium perh1bet de me, q_ur mmt _me Pater:; Ego .emm Ex P!!º processi, et i1e11i, neque cmm a me1pso vem, sed 1lle me m1s1t. Joa.
VIII, 18, 42.
. , .
Ch ·
di
1 Quousquc animam nostram ~olhs r s1 tu ~s.
nstus, _e
nohis palam, rcspondit : I.oquor von1s, et non cred1us; opera (m1-
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quando terás suspensa a nossa alma !1 se tu ês
Christo diz-no-lo bem claramcnten, respondeu :
«Falto-vos e não acreditacs no que eu digo· as
obras (milagres) que eu faço em nome do meu Pae,
e/las é que dão testemwzlw de mim . . . Eu e meu
Pae som.os .u.m_. .. Se chamou deuses aquelles a
quem foi dmgida a palavra de Deus, e a Escriptura. não pode ~esfazcr-se ; aquellc que o Pae sanctificou e envi~u ao mundo, v<>s dizeis que blaspherna por ter dito: o Sou Filho de Deusn ... Portanto estas palavras provam com certeza ao menos que a missão diJ1i11a de Christo fôra por elle claramente prégada cm presença do povo.
169. (C) Em presença dos ma;.:úlrados tambem
foliou abertamente. Quando Christo compareceu
perante o Synhedrio, t e não se poude encontrar
nenhum testemunho para o condcmnar, o Príncipe
dos sacerdotes, levantando-se, disse-lhe: <1 Conjurotc por Deus vivo que nos digas, se tu és Christo
Filho de Deus>> ; disse-lhe .1 esus : "Tu o disseste : todavia v?s digo: virú tempo cm que vós haveis de
ver o Filho do homem sentado á direita da virtude
de Deus, e descendo, involvido no meio das nuvens
do c~u li. E, na verdade, com estas palavras Christo
quena, pelo menos, signiticar que era o Messias, já
porque as palavras Chrislo (ó \pm~.,) e Filho de Deus
no numero singular, não apresentam nenhuma
oi:tra significação, já porque reivindica para si o direito de sentar-se á direita do Pac e de julgar os
homens: alem d'isso, por causa d' esta declaração,
-~------·-

r~cula)

quae ego facio in nomine Patris mei, hacc testimo11iumperEgo et Pater umm1 sumus ... Si illos dixit deos ad
quos seri_no Dei factus est, et non potcst solvi.Scriptura ; quem
ter. sa~c~1fic:_u:it, et ~nisit in 111u11d11m. vos dicitis quia: blasphemasi
qu1a d1x1: 1'1hus Dei sum, .. Joa. X, ·.q e scg.

h1bent de me..

1

Matt. XXVI, 59·GG.

Pa-
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foi julgado réo de morte (66); alem d'isso seria coisa inepta condernnar corno réo de morte aquelle
que dissesse que era Filho adoplivo de Deus no
sentido ordinario ; logo os Judeos entenderam que
o proprio Christo se declarara Filho de Deus no
sentido stricto.
Por outro lado, Christo confirmou esta interpretação, acceitando de boamente a morte, e assim
sellou o testemunho com o seu proprio sangue.
Logo abertamente declarou a sua divina missão
em presença dos magistrados t.
1 70. Prova-se a menor ou o testemunho de
Christo, em attenção á sua índole, i merece fé : pois
attirmando isto nem foi enganado nem enganador.
(A) Não foi enganado. Porquanto ninguem, a
não ser um delirante, pode enganar-se sobre um facto que cahe sob o sentimento intimo; ninguern que
esteja senhor de si pode persuadir-se que é legado divino, maior que todos os prophetas em quem
1 . D~ve po_rt_anto regeitar_-s~ o que diz .1\larti11!a11 (Seat of
Authoruy 111 H_d1g1on, pp. 577-:>8.1) que taes ,teclara.::ocs não siío
palavras genumas do mestre, mas invencões dos f.:vangelistas :
porquanto ussim se correlacionam com ou(ros factos, repetem-se
por tantas vezes que, tiradas dias, pereceria todo o tecido do Evangelho; por tanto, ;iquellcs que nã<J admittem J'um modo geral a
nuctoridade do Evangelho, nõo podem sem contradicção manifesta regeitar o testemunho de Chnsto sobre a sua divina legação. Isto mesmo confessam-no, por outro lado claramente não poucos
racionalistas modernos: assim '" g. Hot/rmann (HanJkommeutar,
I, :i.31) que a entrada de Christo cm Jerusalem (Afatt. XXI, 1-11)
cxclue inteiramente toda a duvida e mostra evidentemente que
Christo quizcra reivindicar p,lra si o nome do Messias. O mesmo
di~em A. ~ar11ack, Outlines of the Histor~· of dogm~ tran~I. E. K.
M1tchcll, l'\ew-York, 1893,
•ê-17 · ll elhause11. uesch1chte, p.
315, em Dublin Review.• ap~i . 1895, p'. 327.
.
z O caracter de Chnsto e as suas virtudes foram muito bem
d_elii:ie~das, entre outros, por Lacordaire, Confér. 37 ; &ugaud_. Le
Chr1s11an. et les temps mod., vol. li, 3.• part. eh. 4; H. Bl4Shnell;
Nature anJ the Supernatural, eh. X; J. You11g. Th~ Christ of ~is
tory, Bosk Ili, 189 e seg.; T. Hup_hes, The Manhness of Chnst,
Channing, Character of Christ (\\ orks, Boston, 1875 ).
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todos devem crêr soh pena de eterna condemnação, se realmente não fôra enviado de Deus; . porquanto o testemunho da consciencia é tão forte,
como o proprio testemunho do sentido externo, e ·j
apresenta plena certeza todas as vezes que o ho- !
mcm está senhor de si. E, na verdade, Christo, segundo a confissão Jos seus proprios adversarios,
não só não foi um sonhador mas deve ser contado
entre os homens sapientíssimos. E isso mesmo prova-o a doutrina ~uc ensinou.
Pelo que fica dito acima, é tão excellente que
vac muito além da sabedoria de todos os philosophos; accommoda-se tão ajustadamente ao engenho de todos, que, pela sua profundidade, faz a ad:miração dos doutos, e pela sua simplicidade é amada dos rudes. E pode isto ser, porventura, inven:ção d'um sonhador? Isto me;m10 confirma a obra
que completou, a saber, a restauração do genero
humano, que jámais poudc ser rcalisnda por homem algÚm. Porventura tamhcm clla será obra
d'um mentecapto ? Se assim füra, era pr~ciso dizer
adeus a toda a certeza mora 1 e a toda a fé na Providencia. E com effcito, tudo o que ha de verdadeiro, tudo o que ha de honesto e de santo entre
os homens, deveria ser a ttribuido ao sonho d·' um
delirante.
~cm se diga que Christo, impellido pelo enthu~
siasmo, dissera ser legado divino, quando realmente o não era · 11ois elle não declarou isto por uma
' t
vez só e de passagem,
mas por muitas vezes e d'istinctamente, e declarou-o como dogma fundamental da sua religião ; e, na verdade, o enthusiasmo
que não por uma só vez, mas por muitas vezes
perturbasse por tal maneira ? ment~, 91:1e o f~ls.o
fosse julgado como verdadeiro, attmgma os hm1.,..

z85

tes da demcnda. 1 Por outro lado Christo, tudo fez
com admiravel tranquilidade de espírito e com
summa moderação, ainda mesmo quando foi incitado pelos advcrsarios, sem nada ex~gerar, mas
})Onderando as suas palavras, de maneira que nem
os seus proprios inimigos encontravam n'ellas qual..;
quer coisa reprehensivcJ, mas o ~e~onhcceram como homem sahio e prudente, pcrte1tamcnte senhor
de si ' e fallando cm todas as drcumstancias
. com. a
mesma simplicidade, que cxclue o cnthusiasmo 1mmoderado. Logo não foi enganado.
.
171. (B) Não foi enganador; porquanto fot
exemplar perfeitissimo de todas as virtudes, .segundo a confissão dos seus mesmos adversanos, ao
menos da maior parte d'ellcs.
(1) Na verdade, a sua vida foi tão integra que
1 Cfr. <:ham1i11g, 1. ..:it. p. 3o5-:Joli, onde escreve: .. sei na verdade que o enthusiasm? e a _imaHinação ardente tem um'.1 grande
forca- e nem esta cons1dera~-ao e para despresat, quando Julgamos
as di~putas dos prégado~e:> da religião. Mas direi assir:i1 mesmo que,
afóra o caso de demen..:ia, n en!hus1asrno _segue mais o~ menos a
direcção dos pensamentos anteriores e . hab1tuaes. Na Ju?ea, onde o
Messias era esperado com grande anc1e?ade, posso .muito hem entender o .Judeu, que pen~a que se .conhrmam em sr mesmo estes
sonhos arden~cs, esta gloria ..:oncch1da na mente. Mas gue o Judeu
se possa reputar-se Messias e a~ mesmo tc.mpo <_lespopr este ofti..:io de todas as qualidades i;lorrosas qu~ unham mflummado a sua
imaginação e a sua alma e uvera por c01s.a nenhuma todos <?S se_!1timentos e esperan..:as e se sentira escolhido para uma carreira tao
nova e inaudita, é inteiramente improvavel; é certo porem que uma
imagin.a'ião tão transvia_<la e ao mesmo te"?po tão idonea para cre~r
no ind1v1duo a persuaçao de que é escolhido para uma obra ta?
desproporcionada com as suas fa..:uldades, apresenta um verdadeiro cumulo de insania ..• A ultima accusação que pode apresei:itarse contra Jesus é a sua desusada commocão de alma e cheia de
fraudes . Mas onde podem encontrar-se tae's vestígios na sua historia ? Talvez na nuctoridade trnnquilln com que dav~ ?~ seus rreceitos, no espírito doce, pr~tico e benefico d~ sua rehgiao, na simplicidade ingenua do seu d!scurso, on~c __mamfesta o se~ poder admiravel e as verdades sublimes da rehgrno, ou no senumento !ecto, no conhecimento da natureza h1;1mana q~e- claramente manifesta quando falia com pessoas de varias cond1çoes e que tracta com
familiaridade :.
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com toda a confiança poudc dizer aos seus inimigos figadaes: 1 «Qual de vós me argue de peccado ?11 :r E ninguem poude jámais contradizer seriamente esta affirmaçáo. Até mesmo foi isento d'aquelles defeitos que se encontram em varões de
eximia santidade, de maneira que nunca teve que
arrepender-se de culpas proprias. Este facto é unico na historia; porquanto, varões piedosissimos,
ainda mesmo fundadores de rcligiócs, confessaram
de boa mente que foram algumas vezes réos de algumas imperfeições e culpas. 3 Nem careceu de virtude alguma: entre os restantes justos, um foi excellente n'uma ou outro n'outra virtude, sendo moralmente impossivel possuil-as todas na mesma medida; porém Christo foi cm todas por tal arte excellente, que é difficilimo dizer qual d'ellas foi n'elle mais excellente. Finalmente, não obstante a sua
vida ser brevissima, apresentou com tudo exemplos de todas as virtudes, de maneira que toda a
perfeição consiste em seguir os seus vestígios.'
(8) Para fallarmos n'algumas das suas virtudes,
é n'elle principalmente eminente a sua piedade e a
sua religião para com Deus. Esquecido inteiramen' Joa. VIII, 46.
i «Quis ex vobis ar~uet me de pec.:ato :..
.
J Cfr. De Broglie, Histoire des Reli~ions,f. 334-340, ed. 1886;
C. L. Currie, An argument for the divinity of . C., London, 1882,
p. 6g e seg.
~ Isto mesmo reconhece tambem o racionalista Lecky, History of European Morais, vol II, p. 8: ~E' privilegio da religião
Christã offerecer ao mundo o caracter ideial, que entre todas as
vicissitudes de dezoito seculos commoveu os coracões dos homens,
e se mostrou idonea para todas as edadcs, para todas as nações
para todos os en~enhos e para as condições ; caracter gue nio ~
foi exemplar belltssimo da virtude, mas .tambem o max1mo incitamento, para os homens a seguirem, e exerceu tal força que pode
na verdade dizer-se que a narração dos tres annos de vida activa
tivera maior efficacia para a regeneração e civilisação do genero
huma~o do que toclas as disputas dos philosophos e homilias do$
moral1stasu.
http://www.obrascatolicas.com
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te si, nada busca senão a gloria do Pae: <e Nas coisas que dizem respeito a meu Pae, é necessario que
cu esteja vigilante ... A minha comida é fazer a
vontade d'aquelle que me enviou para completar a
sua obra ... Porem cu não procuro a minha gloria .. . mas honro a meu Pae .. . Eu faço sempre o que
lhe agradan. 1 E nu verdade assim procedeu com
tal perfeição em todo o decurso da sua vida, que
na vcspera da sua paixão, antes de entrar no Jardim das oliveiras, mm toda a razão poudc dizer:
u Eu glorifiquei-te sobre a terra; completei a obra
que me confiaste para realisar». 2 E com effeito foi
obediente até á morte e morte de cruz, 3 e sacrificando livremente a sua vida, glorificou perfeitissimamentc a Deus. Do mesmo modo, persuadido que
toda a auctoridade vem de Deus, prestou a seus
paes, apesar de inferiores a clle, obedicncia perfeita cm todas as coisas que não repugnavam aos
mandados do seu Pac celeste. ' E até mesmo se
submetteu ás leis patrias, por causa de Deus, pagando tributo, 5 e mostrou quanto amava a sua patria, chorando sobre a ôdade ingrata, onde tinha
de soffrer a morte, e que devia ser arrasada em
punii,:ão de um tal crime. 6 Assim o amor com que
honrava a Deus, era fonte do amor para l'.Otn a
sua patria e para com os concidadãos.
(C) I\ em brilha menos a sua caridade para com
l ln his quae Patris mei sunt oportet me esse . .. Meus cibus
est li! faciam voluntatem ejus qui misit me, ut pcrficiam opus
e jus . . . E~o autem non q uaero gloriam mcam ... sed honorifico Patrem .. . E~o quae placita sunt ei facio semper.-Luc. II, 49 ~ Joa .
IV, 34; VIII, 29, 49. So.
2 E~o te clarificavi supea tcrrarn : opus consummavi, quod
dedisti mihi ut focerem.-Joa . XVII, 4.
l Philipp. li, 8.
' L11c. li, .111, :; 1.

; .\tatt.
~

XVll} :q-27.

Míltt. XXH , 37; Luc. Xlll, 3+
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os homens. E esta caridade foi, com effeito universal, sem excluir alguem, nem os Gentios,' nem os
Samaritanos, mas abrangendo a todos como filhos
do mesmo Pae celeste, especialmente os pequenos,
os pobres, os enfermos, os pcccadores, os inimigos; e assim chamou amigo ao traidor Judas, e na
cruz orou pelos seus perseguidores; 1 operativa e ejjica'{_: passou na verdade fazendo hem, curando os
enfermos, rcsuscitando os mortos, curando os vexados do demonio, perdoando aos peccadores, e
evangelisando lambem os pobres; e, o que é mais,
otferecendo a sua propria vida, não só pelos amigos, mas tambem pelos inimigos: '' Ninguem tem
maior caridade do que aqucllc que dá a sua alma
pelos seus amigos . . . Porque, sendo ainda peccadores, segundo o tempo, Christo morreu por nósu; !
constante invicta: ((Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim,,; 3 por isso
nem a ingratidão, nem as perseguições poderam
diminuir o seu amor, mas instituiu para todos, até
mesmo para os seus perseguidores meios de sanctificação, e por todos deu a sua propria vida, para
os salvar.
(d) Cultivou a abenegação pe1feita de si mesmo,
despresando as voluptuosidade, as riquezas e as
honras, mostrando-se cm todas coisas sincero e humilde. Apresenta-se dotado especialmente de sinceridade perfeita : recommenda aos seus discipulos
1 Matt. XI, 28; XIX, 14; XXlll,37; XXVI, 5o; Luc. V,32; VII,
37-49; XV, 4; XXlll, 34; Joa. VJII, 10-11: XI, 36; XIII, 23, 32 etc.
2
·
. Majorem hóc dilectioncm ncmo haber, ut animam suam ponat quis pro amicis suis ... Quoniam cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus, Christus rro nobis mortuus est.-Joa . XV,
13; Rom. V, 8-ri.
3
Cum dilexisset suas qui crnnt in mundo, in finem dilexit
eos.-Joa. XIII, 1.

esta virtude : 1 "Seja, porem, a vossa conversação :
sim, sim; não, nãon; falia com tamanha sim:eridade que por isso mesmo muitos discipulos o abandonam'; porta-se sinceramente com os discipulos,
cujos vicias reprehende, 3 obra sinceramente com
a multidão, descobrindo e manifestando os seus
motivos secretos, ensinando-lhes claramente que o
amor da cruz e a abnegação de si proprios era o
fundamento da sua religião '; tracta sinceramente
com os inimigos e perseguidores, cuja maldade ~bcr
tamcntc denuncia ~ ; de maneira que, no mesmo
dia em que morreu, poude dizer: ccEu nasci para
isto e vim ao mundo para dar testemunho á verJade n 6 •
Brilha alem d'isso n'cllc a mais genuína humildade: por trinta annos permanece na obscuridade, prohibc que se divlllguem os seus milagres 7,
não procura a sua propria gloria, mas a gloria do
Pae R, foge quando a multidão o quer acclamar
rei, e com razão pode dizer aos seus discípulos :
"Aprendei de mim que sou manso e humilde de
coração n 11 • E comtudo não lhe falta a magnanimidade e a n~cta estimação de si mesmo; e assim v.
gr., injustamente esbofeteado pelo ministro do Pontifice~ responde com dignidade: «Se fallei mal, dizmc cm quê : mas se fallei bem porque me bates?n 10
Matt. V, 37.
.
Sit autem scrmo v;:slcr: est, cst; non, non. Joa. VI, <17.
J M.:zrc. VIII, 33; XVI, 14; Luc . IX, 5); XXIV, 25.
; Joa. VI, 26; Luc. XIV, 26; Matt. XIX, 29.
:. Math. XI, 20; XXIU, 1-36.
.
B Ego in hoc natus sum, ct ad hoc veni in mundum ut tesumonium perhibcam veritati. Jo.1. XVIII, 37.
; A!att. IX, 3o.
R Jo.1. VIII, 4r;-So.
~ Discitc a me quia mitis sum ct hnmilis corde. Matt. X~, '.!9·
•0 Si malc lncutus sum, testimonium pt:rhibc de maio; .s1 autcm hcne, quid me cacdis. Jo,1. XVIII, :!3.
ThcologiaDogmatica-Vol. 1."
19
1
?
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Objectam alguns que Christo dera expansão a ira,
principalmente quando expulsou os vendilhões do templo~ ou amaldiçoou os Escribas e os Phariseus. 1 Porém esta difficuldade desvanece-se, fazendo distincçáo
entre a santa indignação que ás pessoas honestas causam os crimes atrozes, e a ira propriamente dita, que
nasce da soberba e do amor proprio. A primeira houve-a, com effcito, em Christo, e tanto mais viva quanto
clle era mais santo; porquanto, estando seu santtssimo
coraç~o abra~ad? em zelo pela casa de Deus, não poude deixar de md1gnar-se ao ver a casa de seu Pae transfoi:_rnada n'umü loja de negocio e n 'tana espelunca de ladroes.
E tambem, porque amava sinceramente os homens,
não podia deixar de litupcrar os Phariseus e Escribas
soberbos e hypocritas, que não só não entravam no reino dos ceus, mas tambem não consentiam que os outros lá entrassem. E, na verdade, não seria santo nem
honesto que soffresse isto com animo egual.
Quando se não tractava nem do culto de Deus nem
d_a salvação dos homens, mostrou paciencia a _m~is invenc1vel, como ~onsta de toda a sua vida, mas prmc1palment~ na sua paixão: «Ü qual sendo <1maldiçoado, não amaldiçoava, soffrendo 11ão exp,.obri11•,1, mas entregava-se a
que~ o julgava injustamente" ~- Logo, Christo foi verdadeiramente o exemplar de todas as virtudes.
172. E, na verdade, se Christo aflirmava que
era legado divino, não o scnJo realmente, não devia ser tido na conta de adorador piedoso de Deus,
mas como um impostor sacrilcgo; não como amante dedicadíssimo dos irmãos, mas como um enganador cm coisa gravíssima; não \.'.orno um exemplar de sinceridade, mas como audor d'uma mentira torpe; não como um spccimcn de humildade,
mas como um portento de soberba. E todavia todas estas coisas são negadas pelos proprios adver1

2

.Toa. II, q-16; Matt.XXI, 1·z-d; XXlll, 13-33.

Qui. cum malediccretur, non makdicchat; curn paterctur,
non ~commmabatur: tradeb<tt aLHcm judi~·.inti ~c injustc. l Petr

li,

2,l,

sarios 1 ; nem podem harmonisar-sc com a indole
conhecida de Christo.
Logo não foi enganador; por outro lado tam~em não foi c11ga11ado. Por conseguinte, deve ser
tido por tal qual se declarou, a saber, legado de
Deus.
S~·lw!z'o. Nã? roucos apologistas demonstram a divi-

n~ m1s~ao de Chnsto, tambem pela sua santidade eximia: porem este argumento s~; por si não é apodictico,

podendo qualquer ser santo amda mesmo com sanctidade sobre-humana, sem por is~o ser legado divino. Porem
se se tomar a sua santidade Juntamente com o tt!stemunho que deu de si rnesmo, o argumento tem valor e
pode formular-se assim : Christo brilha com eximia s~n
tidade, n~o só 1l~K_aliva, emquanto foi isempto de peccado ~ de 1mperfe1ço~s, mas tambem positiva emquanto
cu!t1,·ou. tod~s _as virt~Jes _de.sde o principio da sua vida
are ao tim (acima, n. 171); mas, attenta a natureza humana com suas fragilidades e inconstancia natural é moralmente impossivel passar uma tal vida sem inter~encão
especial de Deus ou sem milagre na ordem moral. Logo a santidade de Christo é verdadeiramente sobre-humana ou miraculosa.
Por outro lado, Christo não só por urna mas por
1

"~'

•

Entrt: muitos outros lt'Sk1111._mhos ,ln.< udver~..irios, cm que

<tí''''ª· o no_sso arr;u111cnro, has1<1 vn as palavras de Ro11ss1:-.111,

h111!e, !ih.!\, l'rnt1:ss1011 de 101 du Vicaire Savov:ml: «C:onfcso;o
'Juc me c1~..:he de ad1~1irn-;iío a nrngt:stadL· das Es~ripturas; a santi' ade do l.-.\·angclh0 lalla ao meu .:ora-:ão. l .cde os mais bellos livros di:s phil?sophos qua1~to são pequenos, ao comparar-se com
cllc: ! I·. ~m livn~ tfo subh:i1e e tão simpl<:s pode ser obra dos homens? !·. podera ser um ~1mpk·s mortal aquellc cuja historia se
~rnr~a ' 1li1 por~·cntura ~llr a voz t!'um homem arrcbatado por um
mstm..:to fanat1co ou d urn st·..:tario amhkioso ': Q1w hondade, que
f'l!rcza nos seus_ c~stumcs 1 <~uc realidade pcnetrantc na sua doutrina 1 Que sublimidade nas ~lias paL1vras ! Que sabedoria profuntfa no~ s_:us discursos ! Que fortalcz,1 de cspirito ! Que sublimidade
e rect1dtH! nas suas respostas'.. Que imperio sobre as suas paixões!
(_)ndc esta o homem, onde esta o sabio que assim possa obrar sem
t raqucza n~m ostentação, soffrer e morrer:-. . . Que prejuizo, que
,·~gue1r.1 d aln:a o atrever_-sc. algut:1\1 a comparar o filho de Sophron_issa com o filho de Mana ~ Que d1-;t;111cia énri'e um e outro l ...
!':na rt:rdadc, se: a vida e _a i:i1or(l: tk Socrntc:-. siío d\1m sahio, a
vida e a morte de: .lcsLrs :;w• rnduhitaYclmcntc d'um lJem ;-.,
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muitas vezes declarou que era legado divino (n. 167-169).
Mas Deus não pode fazer milagres para favorecer um
impostor. Logo o testemunho de Christo, declarando que
é legado divino, firma-se na aucroridadc divina e por
isso mesmo é digno de fr.
§ II. A divindade da missão de Christo prova·

se peles seus milagres

i 73. Christo não demonstrou s1)mente com palavras, mas com factos, prini..:ipalmcntc com os milagres, a divindade da sua missão, a saber: 1.º pelos milagres na ordem pl~ysica; 2." pelos milagres
nu ordem intellectual, ou vatkinios; pela sua propria rcsurreição, que vale por um milagre simultaneamente physico e i11tellect11ai , tendo sido predicto
com certeza: antes de <.11.:ontecido.

r.

Dos milagres na ordem physica tomados

em geral

1

174. Estado da questão. Alem dos milagres feitos por Deus em favor de ( :hristo, como são a apparição dos anjos aos pastores , a arpa1·ição da estrella aos magos, o tcskmunho que lhe foi tributado por occasião do haptismo e da transfiguração e
os signaes que acompanharam a sua morte ~, - o
--

---- ----S . Thom. '.l.•, q. 43 e sq:.; S11arej, in 3 purt. S. Th. disp.
XXXI; Perrone, n. 243 e seg.; l>e La Lujt'rne. ()isse.rt. _sur la Religion, diss. li, p. 2 . • ; frayssinou s . Défen se du C.hrist1ams!11c, Des
miracles evangéliques; Lacordaire. :18, Confér; Afo11sabre_. lntrod.
-

,..

t

au Dogme, 28-29 Confer .; Uruffére, n. 75 e ~e~.; ,\ta;i;lla, n. 274 e
scg.; L ambrecht, p. 384 e seg.; IJ.rvid. n. 1 i·" e sq~ . ; H11rter, n. 56
e scg. ; l\'ewma11 , Essays on mirack s, p. 70 e scK.; Scli.wr, A Christian cApolog;-, vol. 11, e. 18, p. 5f>o e scg.: G. C1111pbell., A disserta-.
tion on miracle, p. JI ; Buslmell, oh . cit. .:h . XI ; C . A.. Ro1~, Evidences of Chri~ti ; mitv, lcct. 11 ; M. /fr,1i11(', The Evi,knccs ot Christianitv. lcct. v.v1 ; 11icard, Chrétien 011 A~nostiquc, p. II, eh. 1;
A. B .'Bruce, Th.: miraculou s clcmcnt in thc Ciospels, New York'

1897, -r-1-9uc.e II,
seg.
. '. .
10- 1 1 , JJ,w.

· +·f-47; Jf(ftr, XXVll, 51-~4.

".
:
;.
li, . , III, 1,, X\ 11, 1. , Luc. XXXllI,
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proprio Christo operou muitos milagres para confirmar a divindade da sua missão. )J'os Evangelhos
referem-se cspeóalmente mais de quarenta, e muitos mais são. 11arfaººi_g)1Q!_modo geral. - ·-· · Segundo S.-11wma\, (3, q. ·44:-;;t::nristo, para mos- :
trar qt1e toda a creatura lhe est<\ sujeita, praticou milagres cm todos os generos de crcaturas.
IA) Nas substancias espirituaes, expulsando demonios; commcmoram-se especialmente sete milagres d'esta cspecic, a saber : na synagoga de Cafarnaum manda que um demonio süia ; n'outro Jogar t! expulsado
um demonio, pelo qual um homem se tinha feito surdo
e mudo ; na região dos Gcrasenos s:ío libertados dois
processos do demonio, e os demonios expulsos são mandados lançar nos porcos; em seguida um mudo possuido do demonio t curado ; a filha da mulher de Cananêa ~
libertada do demonio, e do mesmo modo o. lunativo, e
a mulher que tinha espirito de enfermidade 1. Mas alem
d'isto lemos nos Evangelhos estes e outros semelhantes
milagres: «apresentaram-lhe muitos poccssos dos demonios, e expulsava os espiritos com a sua palavra• 2 Porem os anjos no deserto ministram a Christo, e um d'elles conforta-o no horto do Gethsemani 3.
11) Sobre os corpos celestes, a saber: quando a estrella appareceu no seu nascimento, ou quando se fizeram
trevas na sua morte '.
(C) Sobre os homens, fazendo rcsuscitar :ilguns, curando outros.
(a) Rcsuscitou trcs mortos: o filho da viuva de Naim,
a tilha do archisynagogo _Jai~o , e Lazaro que já estava
sepultado havia quatro dias "
(b) Realisou quinze curas, a saber : a do leproso, a
do sogro de S. Pedro, a do parnlytico junto ti piscina
probatica, a d'outro p:iralytico, a do crcado do centurião, a da mão paralytica, a do filho d'um regulo, a da
. ! Afarc .. I, 2_3-z-Í.; ~\latt. XII, 22-45 ; .Matf. VIII, 28-35 ; IX, 3233 ; XV, 21-28 ; XVI , q -20 ; Luc . XIII, 11-u.

1 Ohtulcrunt ei muitos dae monia habentes ct ej icieh:it spiritu s verbo. lvlatt. VIH, 16 ; Luc. VI, 17-18.
J Alatt. IV, 11 ; Luc. XXII, 4'.'.
• Matt. li, 2; Luc. XXl!I, 4+
• M.111 . IX , 18-2G; Luc. VII, 11 · 17; Jv,1 . XI, 1-45.
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mu~her que padecia fluxo de sanrrue, a dos dois cegos,

de

Bethsaida, a do h\·a d um surdo-mudo, a do cego
dropico, a dos dez leprosos, a do ce"o de Jericó e a do
cego de nascimento 1•
t>
"
. Alér~1 d'isso curou a muitos outros como pôde collig1r-sc d_cs_tas e outras ~emelhantes palavras: a E copiosa mult1dao de povo vinha de toda a .Judêa e de Jerusalcm e dos logarcs marítimos e de Tvro e de Svdonia
para om·il-o e serem curados das suas enfcnnidãdcst :!•
(Q) Sobre as. creaturas h·1·acio11aes, v. gr., quando
em Cm~á da Gahlêa converteu a agua em vinho, fez applacar 1~stantc1:1entc a tempestade só com o imperio
Ja sua v~s: cammhou sobre as aguas, sustentou a Pedro
. que carrnnhava no mar, e com poucos pães e peixes deu
de comer a uma grande multid;ío :1•
E até ? mesn:10 Christo cm!/(Tiu aos Aposto/os o
pod~r ~ieja-;er mrla1-1;ns, qucr quando enviou os setenta d1sc1pulos üs ovelhas que ti11ham perecido da casa de
Israel, quer quando mandou os doze /wégar cm todo o
''.1~n~o 4 • E elles exerceram, na verda, e, este poder com
fchc1dade; por quan~o, _depois J~t primeira missã.o, yoltaram os setenta d1sc1pulos cheios de grande iubilo:
«Senho~,. em t~u nom.e, até os proprios Jemonios nos
estão suie1tos» "· Porém os Apostolos, depois do Pentecostes, curaram egualmentc a muitos: «Tambem muitos prodigios .e signacs c_r;.im feitos pelos Apostolas cm
J~rusalcm. ~o povo faziam-se muitos signacs e prodig10s pelas maos dos ~postolos, Je maneira que expunham
os cnfermos nos cammhos, e <1s punham em leitos, atiro
de que, quando viesse o Apostolo, ao menos lhe che1 ltfatt. VIII, ,'--l: VIII, 14-15; Joa. V, 1-15; /lf,1tt. IX, 1-7;
VIII, S-1•.l; ~li, ~1-i3; Joa. V~ 1- 1.'i; Mau. IX, :w-22; IX, 27-31;
.M ,1rc \II, -h-37; VIII, 2'.!-2h; Luc. XIV, 2-1;; XVII, 12-1Q; Afatt.
XX, ~<)-34 ; Joa .. IX, 1 e scg.
1
'.'~t mulutndo curiosa plehis ah nmni Judaeâ et Jerusalern
et manuma ct Tyri et Sidonis, qui- vencrant, ut audirent eum et
sa_narentur a languorihus suis• l.uc. VI, 17-1-~; J\.fott. IV, 23; VIII,
JIJ.

3

Joan. Hi 1 e seg.; Matt. Vlll, 23-27 ·XIV 2(i-J1; Joan. VI,
X V, 15 e seg.; XV, 3:!.
'
'
Luc. X, ~l; Matt . X, 8; Marc. XVJ, I"'.
«Domine, ctiam daemonia suhjiciunt~ll" nobis in nomine
tuo" Luc. X . 1 7 .
19-21

i Matt.

gasse a sua sombra, para ficarem livres das suas enfermidadcsu 1•

17 5. Assentado

isto~

a divindade da missão de

Jesus Christo pódc demonstrar-se de dois modos,

ou pelos milagn:s tomados si11gularmente ou co/lectivame1Zte considerados. Abraçamos o ultimo methodo como mais breve e ao mesmo tempo mais ejfi'ª\ · Porquanto, ainda que uma ou duas vezes podesse acontecer que os Evangdistas ou as testemunhas de quem souberam os factos mirac.ulosos, omittisscm alguma cin.:umstam:ia, pela qual mudassem
algum poucod1inho a natureza do facto, ou fossem
enganadas ácerca da sobrenaturalidade do facto,
1 >ll sobre a sua connexão com a revelação, o homem prudente .não admittirü com certeza, que isto
succcdcsse cem vezes, sempre 2.
Para melhor se conhecer a força do argumento;
argumentaremos assim: Para os milagres divinos
provarem a divina missão de Christo, requerem-se
e bastam tres coisas: 1 .º que sejam historicamente
certos; 2." que sejam verdadeiramente sobrenaturacs e divinos; 3." feitos para confirmação da missão de Christo. Porém estas trcs coisas verificam-se.
~ 17li

1 .'' Os milagres de Christo são historicacertos.
Isto mesmo jü se póde colligir do que fica dito
sobre a auctoridadc dos Evangelhos. Porquanto
alli se provou que as coisas que narram os escriptores sagrados, as conheceram optimamcnte, pois
111e11 Je

1 uMulta quoque prodigia et signa per Apostoles in Jcrusa·
lem ticbant ... Multa in plehe per manus Apostolorum fiebant si·
gna et prodigia; ira ur in plareas cjii.:crcnt infirmos, ct ponerent in
lei.:tulis ct grabatis, ut, \•enientc Pl!tro, saltem umbra illius obum brarct quemquam illorum, et libcrarcntur ab infirmitatibus sms»
A.:t. li, 43; V, 1:t; IX, 34-40; XIX, 11-12; XX, 9-12.
i Este argumento desem·olveu-se optimamentc Brugàe. 1.
.;:. p. ~oti-- ·!w.
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ou as viram ou as souhcram de testemunhas oculares, e por outro lado eram dotados d'aquella honestidade, simplicidade e veracidade que são para
desejar em testemunhas.
Havendo 1 porém 1 alguns Racionalistas que, ao
pa~so que admittem a maior parte dos factos evangehcos, regeitam todavia os milagres, parece-nos
~pportuno accrescentar alguns argumentos que se
tiram da connexão intima dos milagres com outros
factos e mostram que aquelles não pódem logicamente negar-se sem negar estes.
I 77 · (A) Primeiro que tudo, as testemunhas
que os referem são as mesmas que narram outros
factos, e por isso são cgualmcnte dignas de fé .
. .Era n'este argumento que j{1 no seu tempo ins1st1a S. Chrysostomo: (<Aquellcs mesmos que narraram que elle fôra crucificado e esbofeteado, esses mesmos fallaram dos seus milagres. Logo porque motivo os julgas dignos de fé n'aquelles, e n'estes os reprehendes, como se não tiveram sido feitos?
Porém se escreveram estas coisas para agradar ao
Mestre e se jactaram temerariamente e debalde,
calariam aquellas coisas que eram por muitos tidas
·
como tristes e ignominiosas,, '·
Nem se diga que os milagres não são tão facilmente conhecidos como os outros acontecimentos;
por quanto, por isso mesmo que são exlraordinorios,
despertam maior a attcncão e são mais cuidadosa.
mente investigados.
.
Por outro lado, os principacs milagres de Chri~-

to não s1) eram sensi veis, mas tambem publicos,
algumas vezes feitos não n'uma aldeiola, ou n'um
recanto, mas nas cidades e praças, e até algumas
vezes na propria cidade de Jerusalem 3, em presença de grandíssima multidão de pt rvo, e até não raras vezes cm presença dos seus inimigos, em presença dos Escribas e Phariseus, que envidaram todos os exforços para negar a sua existencia.
E nem todas as testemunhas eram gente rude
do povo: alguns distinguem-se pela sciencia e pela
auctoridade entre os Judeus, como l\"icodcmos, Jairo, o Centurião, Zachco, Lazaro, os Escribas e os
Phariscus, os Sacerdotes e os Sanhedristas t.
178. (8) Além d'isso a respeito de alguns ~i
lagrcs foi feita inquiri~ão juridica, pelos propnos
inimigos de Christo 2 . Tomemos para exemplo a
cura do cego de nascimento.
Logo que se fez o milagre, os visinhos que antes conheceram o cego, perguntam-lhe com todo
o cuidado, quem foi que lhe deu vista e de que modo. Depois conduzem-no aos Phariseus que estabelecem sobre este ponto uma triplice investigação.
Interrogam primeiramente o que antes fôra cego, e
convidam-no de varios modos a que negue o milagre, mas debalde ; chamam depois os seus paes, e
perguntam-lhes se este era o seu filho, se fôra verdadeiramente cego e como foi que agora tem vista.
E nem se contentaram com isto sómente: chamaram pela segunda vez o que fora cego, e obrigam-no a dar gloria a Deus e a dizer a verdade.

. .1 «Ide.m ipsi qui narrârunt crucifixum et colaphis caesum, ilh. ettam miracula dixerunt. Cur ergo fidc di~nos in illis putas, in
h1s _vero repreheJ?dis quasi gesta non sint? Àtqui si ad Magistri
gr~tiam haec scnpserunt ac temere frustraque 1actitârunt ea tacu1ssent,.,quae tristia ignominiosaquc npud muitos hab~hanturu
Joa . II. u; V, 1-16; IV, 1.34 : XI, 41 .

Joa. Ili, 1-2;_Marc. V, 22-43; Mau. VII~, 5-1.3; Joa. 4;-47.
Jan. V, 10-1h; IX, 1-34. M1raculum caec1 mltl (Joan. JX) et
Pharisaeorum híic de re investigationem non minus lepide quam
solide exponit F. Vigouroux, Les Livres Saints et la Critique Rationalistc Paris, 1886, lntrodnction, vol. 1, p . 82 e seg.
t

2
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·:lém d'isto propõem-lhe yucstõcs capciosas, para
\er se apanhavam nas suas palavras alguma coisa
que o compromettessc ; mas, como elle confirmasse .ª sua primeira narraç·ão e illudisse as suas fallac1as, na~a mais. podcram fazer '-]lle amaldiçoai-o.
Q~c ~ese1am mais:• Por ventura n'uma Academia
sc1enttfica 1;1oder-se-hiu investigar mais cuidadosamente a coisa:•

1 80. Finalmente, com rasão appellam com confiança para os milagres de Christo, como para factos conhccidissimos, quer os Apostolos quer os Padres. Assim por v. gr. Pedro falia aos Judeus: ((Jesus '\'azareno, homem approvado por Deus em vós,
por virtudes e prodigios e signaes que Deus fez por
ellc no meio de vós, como vós bem o sabeis 1. Tambcm Quadra/o, Bispo de Athenas 1 escreyçu uma
apologia ao imperador Adriano, cerca do principio
do sc~undo scculo 1 onde se lê: "As obras do nosso Salvador eram sempre conspícuas, porque eram
verdadcirns, a s~1bcr: os que foram libertados das
enfermidades. ou que da morte fon.1111 chamados ú
vida.
Porquanto estes não foram súmcnte .vistos por
todos quando foram curados ou quando toram chamados á vida, mas depois pelo andar do tempo. E
não sómente emquanto o nosso divino Salvador
habitou no mundo, mas até depois da sua morte
muitos sobreviveram por muito tempo, de maneira
que alguns d'cllcs viveram até ao nosso tempo))~ .
E na verdade os Apostolos e os seus successorcs
não poderiam appellar lé.'io l.'.oníiadamentc pnra aquel-

1

79 · (C) Mas de mais d' isso, os factos miracu-

Jos~s estão po~ tal arte enlaçados com a têa da nar..:
raçao cvangchca, yue tHio p<'.>Jcm negar-se sem ao
mesm.o tempo se negar toda .:i historia de Christo,
E assim ~·, gr. p~l<1 pri.m~in1 \·ez l)tre no principio
da sua v1d~ publica veio a .lenisalcm, attribuc-se
_ªº.s s~us milagres a conversüo de muitos judeus e
pnnc1palmcnte a de Nicodcmos 1; a fé firme dos
Apostolas na sua divina missüo explica-se domesm~ modi;> \todo o scrmüo de Christo no cap. V de
Joao, foi dito por occasi<.'ío da cura do paralytico.
Do mesi:no modo o sermão sobre o pão celeste está
correlac!º:1ª?º com a multiplil.'.<11;<10 dos pãesª; tam~:m os m1m1gos de Christo aproveitam-se da occas1ao da rcsurrcição de Lazaro, para formarem 0
conselho de o matar; n'unw palavra, a vida do Scn~or, a sua pai~c.1c:' e mortL·, tirados para fc.'>ra os
rn1lagres, seriam 111q.~ma:-; ine:xpli1.:a veis'·
1

2
3

Joa. II. 33: IJI. ~.

Joa. li;

11•

•

1 Joa. VI, 2G.
Ho
Isto m_csmo c?nfessam ·no ª!flll!l.'i racionalistas S('e/er, Eccé
I mo,
5 i · 0 Nos i.:onsclhos ~e Chnsto os rntlagrcs occupam um
. oga~ ta~ grandc 1 que a theona 4ue os attrihue inteirnmenre :
imagm~çao dos d1sc1pulos ou a uma e11oca mais recente não -• ·s'1
troe so cm p t
·
·
•
ue . Ch .
ar e m~s 1111e1ramcntc a h; tios Evangelhos, e foz de
. r1sto um liomem íab!-.lloso, .:orno 1forcules. Se o caracter expri.
nu.do n_os E~·ang~_lhos, e verdadc!ro e historico nas circumstancias
r;~mar1~as, elles sao na.verdade dignos de fê; L' se assim é, o mesmo
· us " fiador dos nulagres . N'este ,·asu a verdade dos proprios

r·

milagr·~s, dcpcnJc ~na_ximamcntc da. ºJ~ini ;íu 4u~ os homens tinham
da veracidade de <.hnsto e esta opmrno deve hmd.1r-sc em toda a
~·ida de Chri sto rectamentc conhecida" Cfr. Hultpnmm, Dic synoptichen Evangclü:n, p . ~0~1.
.
.
1 .lcsum Nazarenum v1rum approhatum a Dco 111 \'Oh1s, nrtutibus. ct p,.odigiis e~ _signis 4uac fecit Deus per illum in, medi?
vcstri, si,·ut ct l'OS sc1t1s . . . " Act. II, 22: Rom. XV, 19; I Cor. X\.,
d-:.t 1 etc.
.
.
:i uSalvatoris ~ost_ri 01~ern sc1:npe~ con_sp11.:ua ~rant, qu1ppe
quac \'Cra cssc.n~; 11 sc1J. q':11 n~orh1s hbcrat1 aut qu1 ex mottc ad
vitam reYocat1 lucrant. Qm qu1dem non solum dum sanahantur,
aut dum ad vitam rcvocabantur, .::unspccti sunt ab omnihus, scd
sccuto deinccps tcmporc. ~cc sol um ~tian~diu in krr!s moratt~s
cst Salvator nostcr, v1:rum ctiam post C)Us d1sccssurp ú1u superst1tes fucrunt. aJco ut nunnulli eorum etiam ad nostra usque tempo·
ra per\'enc'rintu Apud 1~11sebium. Hist . F.cc\. !. IV, e. 3 (Migne,
P. (i. XX, 307).
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les milagres se cites não foram 1..:ertos e fóra de toda ,
a controversia. Realmente os Judeus ou os coevos de
Christo ou posteriores que escreveram no Talmude 1, ou os escriptores pagãos, como Celso (em Origenes, contra Celso 1, :~8), não negaram as obras
admiraveis de Christo, porém attribuiram-nas a artes magicas. E na verdade, se os milagres de Christo foram sómente piedosas invenções dos discípulos, por ventura os seus coevos, principalmente os
inimigos da religião Christii, não o declarariam abertamente 2 :, Logo não pc'1dcm negar-se historicamente taes milagres.
18 r 2.º Os milagres de Christo são i•erdadeirate sobrenaturaes e dil'itzos .
(A) Primeiro que tudo, que elles estão acima
das forças humanas, jú p<'>1.k muito bem colligir-se
do que fica dito. Os rnodcrnissimos Racionalistas
de mui boamente concedem qtw taes factos despertavam verdadeiramente a admiração dos coevos,
e que elles .os consideraram como milagres, mas
affirmam que eram naturaes~ e nem foram conhecidos por sobrenaturaes, seniio cm rasão da igno1 Cf. 11-ench, oh . cit . Prclim. Essar, t' . .'i .
N'estc ponto não podemos <lcixar ºde foliar do celeberrimo
testemunho de Jos. F/,u•io (Antiquit. 1. XVIII, e. 3, n. 3): •Fui.t
uute'!' hoc t~mporc Jesu.s vir ~apicm, si tan~en virum illum opor1ct d1cer~. hntt. cnim n11rah1hum opcrum ctlector, magister hominu~, qu1 v.crn hbentcr ai:nplectuntur. Et plurimos quidem ex Ju- ,
dae1s, plunmus e~ Ge_ntibus ad se pcrtraxit . Hic erat Christus. 1
Cumque eum a pnmorthus gentis suac accusatum Pilatus ad crucem damnâsset, ah eo diligcndo 11011 ahstinuerunr qui primum cocperant, nam {>OSt tertium diei:o rc<liviv11s ipsis apparuit, cum divini
vates ha~c :t11~que q;iam plunma admiranda de eo praedixissent".
E nem ms1sumo~ n este ~cstcmunho 1 por quanto desde o scculo
XVI a sua ~unu1dade foi posta cm lluvida por alguns apesar de
ser _ainda dele~dida por muitos, segundo outros, o log~r não é cspur10, mas d'algum mo.do adulterado, e assim José v. gr. não escreveu : neste era Chr1stou 1 mas «hic dicebatur Christus». Não
!'Os toca a nós dirimir a questão, mas quer este Jogar seja genuino
quer não, a nossa these fica ('Videntemente demonstrada. '
1

rnncia da~ leis naturacs e da propensão innata que
então vigorava de terem como mirfü:uloso tudo
aquillo que a sua scicnda não comprehcndia '· Porém n'isto cngaram-sc como se verá pelo que vamos dizer:
(a) Porquanto~ ~pc~ar de, no tcmp~ de C:hristo,
os homens serem mchnados a adm1ttir fac1lmcnte
os milagres, os Phariscus e muitos outros que erai:n
inimigos figadacs do Senhor 1 empenharam os ma1s
Jescspcrados cxforços para enfraque~c.r a s-ua auctoridadc, e para provar que os prod1g1os por cl\cs
obrados não eram de muneira nenhuma miraculosos. Isto jú claramente se deixa ver da triplice investigação que estabeleceram a respeito da cura do
cego de nascimento, como acima notámos. O mesmo consta da resurreição de Lazaro que se etfectuou nas cercanias de Jcrusa\cm cm presença de
muitos Judeus que tinham vindo da cidade.
.
Porquanto: segundo o attesta João, mm.tos
d'ellcs creram n'cllc . por causa d'aque\le milagre ; porem uns foram para os Phariscus, .e est7s,
ohrigados a reconhecer o facto pela sua evidencia,
reuniram-se cm conselho e disseram : c1Que deveremos nós fozcr, pois este homem faz muitos signaes ri Se o deixamos assim, todos crerá? ~'e\le,,. !
Quem dirá na verdade, que ell~s eram mm~a~ent~
propensos a reconhecer os 1mlagrcs de Chnsto i
- t 1\~~i~ ~ auctor da ohra S11penurtuntl R~ligion o qual fvol.
J, p. •t8l refere e approva as palavras de_ D .. l>filman, onde affi_rma
que, rio tempo de Christo, a plehc fôra m!eira.mente supersl!Cl?sa,
de modo que se cresse que os milagres nao so podere~ .ser feitos
indiscriminadamente ror Deus mas tambem pelo~ esp1nt~S que~
hons quer maus: F.ncon.tra-se _todavia a~guma coisa espe~ral noe
milagres de Chnsto; pois, a nao ~cr assim, como se cxphca, . q~
depois Jo Pentecostes tantos mil Judeus ahraçassem a rehg1ao
christã (
.
f ' ? s· d' 'tf
2 QuiJ facimus, quia hí~ homo multa ~1gn~ ac1t
l 1m1 1mus eum sic, omncs credcnt m cum.-Joa. Xl, +'-48.
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Por ventura o odio rnfo lhes apurou a luz da vista
~ a pcrspicada do entendimento, para descobrir as
fraudes no modo de obrar do adversaria ;> Por conseguinte se os seus inimigos tigadaes tiveram tambem estas obras como sobrenaturaes, é muit,o provavcl que fossem assim .
1 82. (D) Alem d'isto, se os coevos se enganaram
sobre o caracter sohrcnatural d' estas obras, poderam
com tudo ver e referir rectamente os factos e é nosso
dever examinar e julgar se os mesmos factos, considera~~º qner a sua 11a/urqa quer o modo porque foram k1tos, são ou rnío sohrenaturacs. E na verdade,
posto que possa duvidar-se de alguns factos, se superem ou não as fon; as da naturl'za, é mais que certo que alguns ha sobre os quacs se não pode cstahclecer alguma duvida racional; . v. gr. a cura repentina do paralytico que por trinta e oito annos
tinha ja~ido enfermo; 1 a cura instantanca do cego
de nasomcnto, curado sómentl' com lodo e saliva~.
a cura perfeita do leproso s1'1111cnte com o tacto ~.
as curas etfcc_tu~das a dist~tKia s1'1mente pda pa~
la\Ta; a jnrtzon a rcsurre11.;iío do morto já putre1acto e outros semelhantes que foram operados em
prcscnt,:a de muitas testemunhas, niio podem, sem
absurdo, chamarem-se naturaes. A l..'oisa se tornará
ainda muito mais evidente, se se attender ao modo
como foram feitos : porquanto Christo, inopinada~entc, sem preparação nenhuma, sem algum med1Camento, algumas vezes até adiando-se a distancia, muitas vezes só com o mando, com a palavra
ou com o tacto, curava instantaneamente e com a
maior facilidade enfermidades incuraveis 1 ou que
1
?

Joa. V, 5-q.
Joa. LX, 6-7.

pelo menos não podiam curar-se senão depois de
muito tempo.
Attenda-se tambcm ú multidão e variedade das
obras admira veis que praticou; ú cerle71.a com que ao
seu oiandado correspondeu logo o acontecimento; á
estabilidade dos etfcitos que produsiu, tendo os enfermos por ellc curados vivido laq~os annos, como
se colligc do testemunho de Quadrato, que já citamos, e não permanecer{! duvida alguma; mas antes é pcrmittido dizer com Amobio: 1 cr Podeis-nos
v<'>s designar algucm, mostrar algum d'csses magicos que tem existido cm todos os seculos, alKllllHI coisa scmclhallte, ainda mesmo na millesima
parte, üquillo que .Jesus Christo fczn :1
183. (C) Acresce um novo argumento da simples exposi'ção das varias explanações, com que os
Hal..'ionalistas se tecm cxfrm;ado por combater os
milagres. Alguns, como Paulo, admittindo sómente
os factos emquanto historicos, pcrtcndem explicalos 11aluralme11tc. Assim v. gr. Jesus com cinco pães
saciou a (i11(0 mil homens, porisso que, na verda~
de, com o seu exemplo inJusiu os que tinham pão
a repartirem-no pelos que o n3o tinham; (mas não
se explica a nvão porque nem os Apostolos nem a
multidão advertiram isto !i; caminhou sobre o mar,
isto é sobre a ribanceirí.Í que estava superior ao '
mar~ (mas niío tractam de dizer a razão porque
Pedro caminhando sobre o mar 1..'0f!!_(!~~·~:<! jú a submergir-se !J; curou o cego de nascimento,
foi
por ·mCio do ç_<_!.[jyr(() que tinha misturado com l?do; (mas calam a razão porque os moderníssimos

-mas

t Pntcstisnc aliquem nohi s dcsignarc, monstrare. e:-: om'?ibus
íll is mai-;i,·is viris, qui unquam fu êrc per sacoola, cons1m1le ahqmd
Christo millcsimà r.:'< partr.: qui fc ccrit ?-···,·trnobius. Ad\•, Gentes,
lib. I, e. 4:!.
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Racionalistas, não obstante o progresso da medicina, são impotentes para curar com o collyrio os, cegos de nascimento); e assim por deántc. 1 Estas invenções combateu-as outro racionalista, Strdu.ss,
por nimiamente ridiculas, e cllc proprio exhibiu
uma nova exploração que se chama mythica, como
já dissemos quando fallamos da auctoridade dos
Evangelhos; porem esta foi cgualmente regeitada
por outros racionalistas, já por ser inteiramente gratuita, já porque suppõe necessariamente que os
Evangelhos não foram escriptos senão cerca de
cento e cincocnta annos depois da morte de Christo: o que já provámos que era falso.
Alguns, portanto, encetaram uma outra via, affirmando que os factos miraculosos podiam explicar-se por suggestáo e~ por hypnotismo. Mas debalde.
Porquanto cm muitas coisas differem os prodígios hypnoticos dos milagres cvangelicos:
1) Na verdade estes não se limitam a certos ge/
1

t As mesmas explica~õcs foram poeticamente repizadas por
Renmz (Vie de Jésus, c. 16), o qual affirnrn seriamente que mutta_s
pessoas se curaram com o lacto delicado d'uma pessoa de maneiras exquisitas e até com um sorriso suave, principalmente quando
não ha nenhuma lesão organi.:a ! 1:ma .:oisa s/j respondere'!lo.s :
qual a razão porque os Racionalistas, que . .:om certeza se d1stmguem por dotes exquisitos, niio viío nrnlt<ts \Czes visitar os enfermos que estão prostrados nos leitos dos hospitaes e não tenham
curado com o seu sori isa delicado e com palavras amenas os leprosos, os cegos de nascimento, os surdos e os mudos ? Cf. Brugére,
1. c. p. 207; · Vigourox.
_
2 lta v. gr. Carpeuler, Contempora!"y Revicw Jan. 187b, onde
se ex força por explicar os milagres .:om á acção da mente no corpo: adverte na verdade que as curns, referidas nos Evangelhos, s_e
attribuem sempre á je, de maneira que Christo não pra ti cara ~s milagres na sua patria, por causa da sua inacdulidade. Assim corno
tambem Skepto, L'hypnotisrnc Cl les rdi~ions,ch. 3; Binet et Ferret, Le magnétisme animal. Ad quorum confutationern dr. _C. A .
Row, Christian Evidcnces, p. 410 e sei; .; De Ronniot, Le mtra~le
et les sciences rnédicales, 1879; l,efo11![. La vérité sur l'Hypnotts me, Paris, 1890; Jféric, Le ~len·cillcux ct la Science 1 Paris,1888.

3o5

neros de curas, mas ex tendem-se a Iodas; e assim
não só se curam os que são perturbados por commoção de nervos, mas tambcm os leprosos, os surdos-mudos e os cegos de nascimento, e até os mortos são resuscitados; applacam-sc as tempestades,
multiplicam-se os pães, e produzem-se outros phcnomenos (acima n. 174), aos quacs, segundo o confessam os adversarios, se não estende o hypnotismo. Pelo somno hypnotico e pela suggestão mental muitas vezes repetida, curam-se algumas vezes
as enfcrmiJades, principalmente as que nascem de
perturbação de nervos; mas não tem prestimo nenhum para restituir a vista a um cego, para curar
repentinamente os leprosos, para rcsuscitar os mortos, ou tambem para aplacar temtJestades.
2) Alem d'isto o magnetismo e o hypnotismo
não produzem os seus ctlcitos admira veis repentina e subitamente, nem sem o emprego de outros
meios, mas requerem algum espaço de tempo evarios meios, para que, poul..'.o a pouco, e por suggestão repetida, os enfermos tenham a persuasão
intima e certa de obter a cura .•Porem Christo instantaneamente, e sem nenhuns adminiculos, só por
sua ordem ou pelo tacto realisou milagres. E nem
se diga que Elle sempre pedia fé e a confian~a, antes de os fazer; porque cm muitos casos não exigiu conlian~a nenhuma ; algumas vezes pediu-a
não aos mesmos enfermos, mas áquellcs que pediam a sua cura; o que fez na verdade, segundo se
vê do texto, não corno se a confiança fôra a causa
do milagre, mas para melhor demonstrar a divindade da sua missão.
Algumas vezes tambem fez milagres a distancia, como se deu no caso do filho do Centurião~ ou
Ja filha da mulher de Canan~a, (0111 um acto simThcoloi;iaL>ogrnati.:a-Vol.
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pies da vontade, sem preparação alguma ou suggestão mental 1. Fica portanto demonstrado como
certo que os milagres de Christo eram sobrenaturaes.
184. (8) Por outro lado não são diabolicos mas

divinos.
(1) Attenda-sc, por tanto, á pessoa ~e Christo e
á sua doutrina: porventura, do que dissemos .so-

bre o seu caracter e virtudes, sobre a sua doutrina,
quer considerada em si, quer nos seus effcitos, nã?
se torna moralmente impossivcl que elle fôra m~
nistro do diabo :1 E, na verdade, clle que é considerado, até mesmo pelos adversarios, como exemplar vivo de todas as virtudes, e que mudo1:1 'º!"11
certeza o mundo 'para melhor, com a sua pregaçao
e doutrina, como todos o confessam, não usou de
fraude diàbolica, a não se dizer que tudo quanto
ha de bom e honesto, procede do principio mau:
o que seria com certeza o m~smo ~ue negar a providencia de Deus e a sua cx1stcm.:1a.
(t) Attenda-se tambcm á ua~ureta de alguns
milagres : alguns, cGmo a rcsurre1ção dos mortos,
julga-se commumcntc que estão acim~ das forç~s
do proprio demonio; outros, como e a expulsao
dos demonios, não podem ser attribuidos ao demo~
nio, a não se admittir que ellc combate contra s1
mesmo. Um tal argumento já o Senhor empregou
quando respondeu aos Phariseus, que attribuiarn
os seus milagres a virtude diabolica '!: «Porem se
tarnbern Satanaz está dividido contra si mesmo,
corno permanecerá de pé o seu reino !1 • • • Na ver.!.
XV~ 22-~8.
. .
Si autem et Satanas m se1psum d1v1sus est, quomo~o s ta.:
bit regnum ejus ., ... Porro si in digito lki cjicio daemonta, filu
vestri in quo cjidunt? Luç. XI, 17-20.

t

2

Matt. VIII, 5-13 ;

de se com o dedo de Deus eu expulso os demonios, os vossos filhos em nome de quem os expulsam :1 11.
(C) Em segundo togar, se ~e attcnder ás ârcumsla11cias dos milagres, coisa nenhuma se vê n'elles
que não seja boa, benefica, inteiramente agradavel .a Deus; se se attender aos seus .ft-uctos, foram
ma· verdade optimos, a saber, a emenda dos discípulos, a conver~á? de muitos Judeus. e_ Gentio_s, a
correcção dos vic1os, o zelo da perfetçao da vida e
outras coisas semelhantes, como acima provámos ·
quando tractarnos dos effeit?s da doutrin.a christá.
;\ia verdade «Conhcccl-os-hets pelos seus fructos ... ·
a <~rvorc boa não pode produzir maus fructos, nem
a arvore má fructos bonsn t; logo os milagres de
Christo d'onde brotaram para os homens tantos
fructos de honestidade, não podem provir senão do .
bom principio, senão de Deus.
·
185. 3.º Os milagres de Christo formiifeitos em
confirmação da sua divina missão, corno se collige
de muitos Jogares do Evangelho.
.
.
(A) Porquanto, Elle mesmo appella rnmtas vezes para as suas obras, isto é, para os seus milagres, quando quer convencer os discípulos ou o
povo da divindade da sua missão..
. .
.
(1) Porquanto, tendo João Bapt1sta enviado dois
dos seus discípulos ter com clle, para perguntar•lhe
se Elle era o Christo ou o Messias, fez milagres
em sua presença e respondeu com as palavras
que empregou !saias para descrever os tem~os do
:V1cssias: «Ide, annunciac a João o que ouvistes e
vistes. Os cegos veem, os coixos caminham: os le1 A fructilms eorum cognoscetis eos . . . non rotest arhor
hona rn<ilm. fructus facerc, nequc arbor mala bonos fructus facere.

J[,ftl.

VII, 16· 1~.
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prosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos resuscitam>> 1•
)
Porventura podia Ellc declarar com mais ~la
) reza que era o Messias annundado por Isa1as,
)' e que . os milagres por elle effectuados eram a no1 ta certissima da sua missão divina l1 O mesmo
declara elle n'outro logar em presença dos Jude~s:
porquanto, perguntando cllcs, se era Christo, diz :
<< Fallo-vos e não me crêdcs : as obras que eu faço
em nome do meu Pac, dão testemunho de mim,,;
o que abaixo confirma com estas pal~uas: «~e não
faço as obras do meu Pac, não quciraes crer-me;
porem se as faço e não quereis crer em mim, crêde nas minhas obras, para conhecerdes e crerdes
•
que o Pae está em mim e cu no Pae >> '·
(l) Isto mesmo declarou-o elle tambem mais ~x
pticitamente, n'alguns casos, antes de fa~er os milagres: Assim v. gr. estando para resuscttar Lazaro,
elevando os olhos ao alto, disse: « Pae, dou-te graças porque me ouvi~te.·Porcm eu sabia que sempre
me ouves; mas por causa do povo que está em
volta de mim, disse, para que creiam que tu me envzaslen 3• Logo com certeza praticou directamente
milag·res para confirmação da sua legação divina.
· 186. (8) ~em d'outro modo o entenderam os
seus discípulos. Nicodemos, em presença dos seus
milagre·s, reconheceu immcdiatamente a sua au·1 Euntes renuntiate .loanni, quae audistis et vidistis. Caec!
vident claudi ambulant, leprosi rnundantur, surdi auJiunt, mortu1
resurp.~nt. Matt. XI, 4-5 ; Luc. VII, 21.
. .
•
2. St non facio opera Patris mei, nolite credere ~1b1 ; si autem facio ct si mihi non vultis crcdere, oreribus credite, ut cognoscaiis 'et credatis quia Patcr in me est, ct ego in Patre. Joa. X,
24, 3;-38.
. .
. .
.
. .
-·
.3 Pater, grauas ago t1b1 1 quomam'aud1s11 me. Eg<;> a~tem s.. 1eb~t!l quia'semper '!le:aud1s: se~ .rroptcr populum qu1 ctrcumstat,
daa, ut credant guia 111 me m1sist1. /0<1. XI, .p-.p.

'". ,

3aj

ctoridadc divina: uSabemos, Mestre, que vieste de
Deus : porque ninguem pode fazer os signaes que
tu fazes, se Deus não fôra com elle» 1.
Os discipulos, depois e por causa do milagre de
Caná, cr@-ram n'elle t; o cego de nascimento crêu
do mesmo modo em Jesus, depois que foi curado
por Elle '· Por isso João de~la~·a no fim do E~an
gelho, que os milagre~ ·de Lhnsto foram narrtidos
para qué os que os lê~m crêssem n'ellc: ''P?r~m estas coisas foram escnptas para que acred1te1s que
Jesus é Christo Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhaes a vida eterna em seu nomen 4•
Os Apostolos provam a divindade da missão
de Christo pelos seus milagres, principalmente pela sua resurreição e pela sua transfiguração, a saber quando se ouviu a voz do Pae, dizendo : « Es.
te é' o meu Filho amado, em quem tenho as minhas complacenciasu 5.
E, na verdade, se Christo operou tantos e tamanhos milagres para demonstrar que era legado
de Deus ; se attrahiu para si com taes milagres
tantos hoinens dotados de engenho e virtude, somos obrigados a confessar que o proprio Deus fôra cumplicc, e marcára com o sello divino as suas
obras e doutrina. Podemos, portanto, e devemos
crêr, que·Jesus é verdadeiramente lega~o di~ino,
a não estarmos decididos a negar a ex1stenc1a de
Deus e a sua providencia. E rectamente, com Ricart
Scimus quia a Deo venisti magister : nemo enim po<est
ho.ec signa facere, quae tu facis, nisi fuerit Deus cum eo. Joa. Ili, 2.
i
Joa. l!i 11.
J
Joa. Ix, 35-38.
.
.
C'--·
• Haec autem scripta sunt, ut credati.s 9ma Je~us e~t ... 1stus Filius Dei, et ut creàentes vitam habeat1s m nomme e1us. Act.
1. :u ; li, 3'.l-37 ; 1 Cor. XV, 14-18, etc;.
. .
.
s Hic est filius meus dilectus, m quo m1h1 complacu1. ll Petr. 1, 16-18.
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do de S. Victor •, é permittiJo

concluir~

Senhor, se
ha erro, foste Tu que nol-o ensinaste; porquanto
estas coisas foram contirmaJas cm nós com tantos
sign~es e prodígios de tal ordem, que sómente por
Ti podem ser feitosu.

II. A divindade da miseào de Christo prova-sé
pelos Vaticinios feitos ·por Elle i

/

. 187. O estado da questão.
(A) Vaticínio propriamente dito define-se a predicçáo certa d'um aco11tec.imento futuro que naturalmente não pode prei•êr-se. 3 Diz-se certa, para distinguir-se da mera conjectura, pela qual os acontecimentos futuros podem ser previstos pelos peritos
com alguma probabilidade; predicção de acontecimento futuro, para d' este modo se distinguir do conhecimento e manifestaç_ão das coisas occultás que
não são futuras, e por isso mesmo da revelação
que versa sobre .coisas occultas, mas nem sempre
sobre as futuras; o Vaticinio supp6c a revelação,
mas nem toda .a revelação importa um vaticir:iio;
que naturalmente não pode prevêr-se, porque se o
acontecimento, apesar de futuro, poder com certeza ser conhecido na causa, como acontece no eclvpse da lua e do sol, não é prophecia 1 mas m-t;a
previsáQ natural; porem os vaticínios v~rsam so-·
bre as coisas futuras que dependem d'uma causa
livre ·e que só por Peus podem ser conhecidas com
certeza.
•
. 1 ~ Dom1ne1 si. errar, es~) - ~ Teipso decepti sumus i nam ista
m no.b!s tantls s1gms ct prod1g11s confirmata sunt et tahbUs, quae
nonms1 Í.er, Te fi,eri possunt. Ric/urr·d11s a S. Vict. de Trinit. 1. 1,
e. 2, P. .. CXC\I, 891.
·
• .2
Perro11e. n. 247 e seg.; Júrol/, ob. cit.'~ t36~140; Ottiger,
p. 7'º e seg.; JI;/. llvaine, Evidences, lcct. VIII.
. .
•
• 3
Vatic.inium proprie .t.Jictum definitur certa pr{lediçtio futu r1 eventus, qu1 naturaliter 'pra~·t4eri 11eq11il.
. . .
.

r

. (8) A possibilidade do vaticínio só podem logicamente negai-a os que regeitam a existencia d'um
Deus pessoal: por quanto Deus, infinitamente sabio, tambem conhece todos os futuros contingentes,
como se prova na Theologia natural: por outro
Jado, pode manifestai-os aos homens, como se disse quando se tratou da possibilidade da revelação.
'!\em é coisa difficil, ao menos em muitos casos
discernir os verdadeiros vaticínios das conjectura;
humanas.
Porquanto, se os acontecimentos futuros, que
não são proximos nem necessarios, ma ..; remotos e
livres, forem annunciados não em duvida, ou equivoramente,mas certamente e determinadame11te,prindpalmente1 se são simultaneamente muitos e complexos, com rasão póde presumir-se que quem taes
coisas prediz, é um verdadeiro propheta inspirado
por Deus, se os acontecimentos se succederem realmente do modo que foram predictos ; por quanto,
upcsar dos homens algumas vezes poderem annunciar conjecturalmente algum facto simples, o que
acontece per accidens,não o pódem todavia fazer com
os adjunctos que descrevemos; por quanto as coisas que se fazem per accidens, raras vezes se fazem. E
assim, se muitos acontecimentos d'esta natureza ou
tambem os adjunctos minuciosos d'um acontecimento se predizem, é moralmente impossível que
os factos correspondam exactamentc á predicçáo
temcraria.
D'aqui se segue que o vat1cm10 verdadeiro e
com certeza realisado, é verdadeiramente um milagre divino, e por isso mesmo um signal decretorio da revelação divina, quando com ella tem conncxão. Postos estes principios1
188. 1 .º Christo predisse clara e minuciosamen"".

1.

1

1
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te muitos .futuros conlingenles, que foram realisados

(8) Sobre os discípulos

cxactamente a respeito de si mesmo, dos seus discípulos, dos fastos da Egrcja, assim como dos Judeus . Para que isto fique mais claro, apresentaremos d'uma parte o vaticinio e da outra o seu cumprimento.

(8) Afugida dus disciEntão. os disvipulos,
pulos. "Todos vós voscs- deixando-o~ fugiram.>;
candalisarcis n'esta mes- (Math. l. e. 56.) li
ma noite: pois está escripto: ferirei o pastor e
as ovelhas se dispersarão (Matiz. XXVI, 3 1 • ) ,
(l) A triplice negação
de Pedro: «Amcn te digo, que n'esta noite, antes do cantar do gallo,
ncgar-mc-has por trcs ve~

(A) Sobre a paixão e a reswTeição de Christo

.,
~(.

;_~_

•·

t< O Filho do homem
será entregue aos principes dos sacerdotes, aos
escribas e seniores, e o
condemnarão á morte e
entregai-o-hão aos Gentios, escarnecei-o-hão e
cuspil-o-hão, flagelal-ohão e o matarão e no dia
terceiro resuscitará»
(lviarc. · X, 33). Em Matheus acha-sé o mesmo
(XX, 17 e seg.), mas predize-se além d'isso a cruci'fixão. Sobre a resurrcic;ão de Christo falia remos
abaixo ( 190 e scg.) 1

«Conduziram-no preso a Caifaz, príncipe dos
sacerdotes, onde os escribas e seniores se tinham reunido ... os quaes
t o d n s o condemriatam
gritando que era réo de
morte... conduziram-no
ligado, e entregaram-no
ao presidente Pondo Pilatos ... Entregou-lhes a
Jesus flagelado, para o
crudficarcm ... e cuspindo-o, pegaram n'urna cana, !:latiam-lhe na cabe1,'.H » tMath. XXVI, 57;
lvlarc. XIV, 64; .l'rfath.
XXVll, 2; 26; 3o etc.) :!

zcsu.

XXVI~ :~4}1

(C) Traição de Judas:
"Amen vos digo que um
Jc vús me ha-dc entregar" . (l. e 2 1 • ) ;;

(d) A persef[uição dos
Aposto/os : "Entregarvos-húo nos concilios e
nas suas synagogas vos
1lagcllarão ; sereis conduzidos diante dos prc-

1. ~'ilius hominis tradetur principihus
~enionbu~, ct damnabunt cum morte, ct

snccrdotum, et scrihis
tradcnt eum Gentihus,
e~ tlludent e1, ct conspuem eum, ct flagcllahunt eum, et interficaent eum, et tertifi die rcsurKet.
.
! _Ten.entes Jesui:n duxcrunt ad Caipham principem sacerdotum, uh1 scrtbae et seniores convencrant ... qui omncs condemnav~runt eum esse rcum mortis ... vinctum adduxerunt cum, et trad1derun.t Pontio Pi lato prnesidi . . . .lesum fü1gellatum tradidit eis
ut cruc:1figerent . .. e~ exspucntes in eum, :iccepcrunt arundinem, e~
percuuebant caput e1us.
et

(Math.

u Porém elle comccou
a anathemathisar e a ·jurar, que não conhecia este homem que vós dizeis.
E logo o gallo cantou pela segunda vez. n ( Marc.
66, 7 1.) 4
'
11 Ainda clle estava fallando, êÍs .que chega Judas, um dos doze, e com
clle uma turba multa com
cs pa d as e varapaus.>>
(Matiz. l. e. 47-49.) 6
<(E lançaram-lhes as
mãos e poseram-nos na
prisão até ao dia segu_intc ... E convocando os
Apostolos, intimar amnos a que absolutamente

'. ~mnes v?s scandelum patie.mini io ipsâ nocte : script~im
.. percl!ll~m rastorem et d1spergentur oves.
J
fun.c d1~c1p~li. omf!es1 rel!cto co, fugerunt.
Amer_i d1co t1h1, quia 111 hai.: nocte, antequam gallus cantet
ter me negah1s.
•
1
.
.me autem co~p.it_ anathcmatiz11re et jurare, qui~ ncscio hommc~1 1stum, ql~em d1c~t1s. E_t staum gallus tterum cantavit.
, A men d 1co vob1s, qma _unus vesl rum me traditurus cst.
Adhuc eo loquente, ecce Judas unus de duodccim venit
el cum eo turba n:ulta cum gladiis et fustibus...
· · 1
est

f"

"~'m
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sidentes e dos reis, por
minha causa, para testemunho a elles e ás gentes n. (Mat. X, 17 e seg.) 1
(1) A morte de Pedro e
a sua crucifixão : (( Quando eras mais novo cingias-te e caminhavas para onde querias ; porém
quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e
outrotecingiráeconduzirá para onde tu não queiras n. (Joan.XXI, 18). 3

nA RF.UGr,\o CHRISTÁ

não faltassem no nome
de Jesus ... » (Act. IV,
1-18; V, 17-41 etc.)i
P e d r o sotfreu realmcn te o mar.tyrio em Roma, ahi, segundo uma antiga tradicção, foi crudficado ( Gfr. S. Qemente, Ep. I, e. 5 ; Ireneo
Adv. haeres . III, 1, Eusebio, H. E. li, 25.)

(C) A'cerca dos destino.,· da Egreja

(1) EJ!u$áO do Espírito Santo. u E recebereis o
Espírito Santo cm v<'>s e
sereis minhas testemunhas cm Jcrusalcm e em
toda a Judêa e na Samaria, e até ás extremidades da terra».(Act. 1, 8.)'

«E fi e a r a m todos
cheios de Espírito Santo e comccaram a fallar
'
.
cm varias línguas, segundo o Espirito Santo lhes
fornecia as suas luzes.
(Act. li, 4.) Refere-se
depois que os Apostolos
préguram na Judêa, na

t
Trndent \'OS in conciliis ct in synagogis suis ~agclla~unt
vos · et ad praesiJes, et ad reges Jucemini propter me m tesnmo·
niudi illis et gentibus. . .
.
.
2 Et injecerunt in eos manus, et posueru~t eos m custodi~m
in crastinum ... Et vocantes Apostolas, Jenuntta\"erunt ne omnmo
Ioquerentur in nom.ine. Jesu:..
. .
.
3 Cum esses 1umor, cmgebas te, et ambul.abas u~1 voleba$ ,
cum autem senueris cxtendc:s menus tuas, et ahus te cmget et du. '
cct quQ tu non ~··~· . .
, . .
..
..
._
1 Sed acc1p1et1s v1rt~tem S_
pmtOs ..:~anc~1 m v'?si et crms m1
hi testes in Jerusalem, et 111 omm Judaeu et Samar1ta, et usque ad
ulti mum terrae.

(1) Propagação da
.Egreja em todo o mundo
e a sua duração permanente. "Tu és Pedro e
sobre esta pedra edificarei a minha Egrcja e as
portas do inferno não
prevalecerão contra eila. . . Ide pois cnsinac a
todas as gentes. . . e eis
que estou comvosco todos os dias até á consummação dos scculosi'.
(Ã!ath. XVI, 18; XXVlll,

19, io).

Samaria e em varias partes do orbe. 1
E na verdade, o som
da sua voz repercutiu-se
em toda a terra, o Evangelho foi prégado em todo o orbe, como abaixo
provaremos, e não obstante os ataques de muitos a Egreja está ainda
hoje de pe e invencivel.

~

(0) Sobre os Judeus, isto é, a deslruiçãode Jerusalem
«Levantar-se-ha nação contra nação e reino
contra reino, e haverá
pestes, fomes, terremotos . pelos logares. . . E
surgirão muitos pscudoprophetas, e seduzirão a
muitos. (Math. XXIV, 7,

Narram os escriptorcs que todas estas coisas succederam no anno
70. Por quanto depois
da morte de Nero houve conflagração e rebeJlião erri varias provincias;
a fome e a peste mataram

1 Et replcti sunt omncs Spiritu sancto, et coeperunt loqui
,·ariis linguis, prout Spiritus S. dabat eloqui illis. Exinde ~efertur
Apostolas praedicâsse in Judaeâ, Samariâ, et in variis parttbus orbis terrae.
·
i Tu es Petrus, ct super hanc petram aedificabo Ecclesiam
meam et portac inferi non praevalehunt adve~sus eam. . . Eu!Jtes
ergo docete omncs gentes . . : ct ecce ego. rnb1scum sum ommbus
Jiebu.s, usqut a.J consummanonem saecuh.
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1 1 ,) • Por tanto, quando
virdes a abominação da
dt!sola~ão. . . então os
que estão na J udêa fujam
para os montes,, (lbid.

15-16.)

'

Quando virdes que
Jerusalem é cen:aJa pelo exercito, sabei que então se aproximou a sua
desolação ... E caírão na
bocca da espada,e os capti vos serão conduzidos
rara todas as naçôes ; (._'
Jcrusalem serú cakada
pelos Gentios, até que se
completem os terriposdas
nações" Luc . XXI, :w,
24.) Porque chegará e;
tempo cm que os teus
inimigos te hão-de cingir
com uma trincheira e por
todos os lados te i.'.en.:urão e encherão <le angustias. E prostar-te-háo por
terra e os filhos que ha
dentro de teus muros, e
não deixarão em ti pedra
sobre pedra, em rnstigo
de não teres conhecido
ó tempo da tua visita".
(Luc. XIX, 43-44. )
Amen vos digo. que
não passará esta gera~ão
sem que estas coisas se

a muitos (Suetonio Claudio, 18; Tacit. Annal.
XIV, r 3); houve terremotos em muitos Jogares
( Tacit. Annal. XIV, 27;
XV, 22; Seneca, Ep. 91).
~a Judêa muitos pseudo:prophetas se levantaram,
Tcudas, Simão Mago,
Judas Gaulonitides (Joseph. Antq. XX, 5, 1-2;
Bcllum .ludaicum, li, 13,
5 . ) ( >s judeus, por instigaçiio d'c s te s, rebellaram-sc contra os Romanos; Vespasiano, com
um grande exercito, irrompeu na Judêa, e matou muitos Judeus. Depois o imperador victorioso pediu a seu filho
Tito que tomasse sobre
si o i.'.uidado de concluir
a guerra. Porém,oschristiios, recordando-se do
v a t ir..: i nio do Salvador~
emigraram da cidade, e
rei.'.olheram-se á fortaleza de Pella. Tito assentou os seus arraiaes no
monte Olivete,circundou
a cidade com uma trincheira, e finalmente expugnou-a á força ; lançando um soldado fogo

cumpram» (Math. XXIV
'
'
34·)' 6.

·!

~:.1

,

•.
.

l
..

;,i

no templo, poz-se logo
em chammas, e toda a·

cidade ficou i~tciramentc arrazada. lnnumeros
judeus foram mortos, outros conduzidos e o mo
escravos, e dispersos por
todo o mundo. E tudo
i s to sul.'.ccdeu proximo
Jo anno 37 depois da
morte de Christo, e por
isso antes de passar agerni;áo. (Josepho, Bellum
judaicum, passim, espe1..'.ialmcntc no 1. IV, V. )
189. 2." Os Vaticinius de Chrislo provam a sÍla
divina missão.
(A) Porquanto, do que acima fica exposto, te~o~ todos o.s caracteres de que as prophecias são
d1vmas; pots annunciam duramente e com certeza, não ambi~ua e i.'.onjecturalmente, factos plenamente determinados i.'.om numerosos adjun(tos que
superam a previsão humana ; assim v. gr. quando
se tracta da sua morte, Christo annuncia de ante-

s C<;>nsu1:-J;et cnim gcns in f'lCntem, et regnum in rcgnum, et
crunt pesulenttae et fames, ct terracmotus rier loca.. . Et multi
r~cudo-prophetae surgem et sedu.:ent nrnltus. Cum ergo videritis
.fhommauonem desolationi> . .. tuni.: qui in Judaeà sunt fugiant ad
montes.
. Cum '.lutem vi~eritis cir.::umdari ab exercitu Jerusalem, tunc
"".!rote qu1~ ~priropmquavit desolatio ejus ... Et cadent in ore gla• ·
du, e,t capt1v1 du~entur in omnes gentes; et Jerusalem cakabitur a
~enttbus, .doncc 1mpleantur tempora nauonum. Quia venient dies
m te, et cir.::umdabunt te inimici tui vallo, et circumdabunt te et
co~~gustabunt te undique. Et ad terram prosternent te, ~t filios
qui . m te sunt, ~~ no_n r~linquent in te lapidem, eo quod noR cognovens tcmpm nslla!Joms tuae.
..'\m_en tii..:o vobis, quia non practeribit generatio haec, don~.;
omma hant.
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mão não só o genero de morte, que havia de soffrer tnas tambem as circumstancias que a precede~, a traição de Judas, a quem havia de ser :ntregue, por quem havia de se~ co_n~emnado, as mjurias que lhe haviam de ser i~1füg1das, a flag~lla
ção etc.- Taes factos eram contmgcnt.es, dependia~
da livre vontade de muitos, e por isso mesmo so
por D~ us eram conhecidos. ~cm _rode j~lgar-se .que
1
se reahsaram por acaso; pois sao mmtos e m1i:udosos e corresponderam adquadamente á pred1cçáo; por outro lado pre1.:cdcram o acontec1~ento,
como consta do que se disse sobre a auctondade
dos Evangelhos. ' Logo tacs vatidnios eram verdadeiramente divinos.
(8'1 D'aqui se segue que Christo fàra cheio do
Espirita divino e divinamente inspirado. quando revelou aquellas coisas de que sú Deus. ttn~a conhecimento; mas o homem divinamente m~p1rado que
se diz legado divino, não pode ser u~ impostor, a
não ser que se diga que Deus pat~o~1~a a ~raude e
a mentira. Por outro lado, os vat1cm1os feitos por
clle tinham connexão com a religião que prégava,
descrevendo alguns d'clles os factos ~'esta reli~iáo,
e tendo sido outros feitos para confirmar a fe dos
discipulos. Por conseguinte, se fôra falsa a sua doutrina, o mesmo Deus se apresentou _como patrono ·
da falsidade : si errar est, a te decepti sumus.

1 Alguns Racionalistas tentaram negar isto, ~rincir.alme°.tc
quanto á prophe~ia d~ de5ot.r_uição ~e .lcrusalem; .r~rem ho1e os l'O~
rypheus dos Rac1onahstas S,'.10 ohngad~s a admtmr que esta pro_
phecia precedera o acontcc1mento; nss1m v. gr. Holtr.1n;ann, ~a";d
kommentar 1, pp. 231-232, 255-251i; lVelhause11 .• lsraeht1chen.Ji.id1sche Geschicte, 1894, 309, f!âO obs.tante dep~rs_ tenta.; .explica~ :
cois<t naturalmente. Cf. Dublm Rev1r1l', ahr. 1 t'~1~, p. 3.>_:i., A. ÚJISJ •
L'Apo..:alypse synoptique na Rcvue Bibliq11e, abril. 18gt>, P· 173-iryJ.
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III. Prova-se a divindade da missão de Christo
pela sua resurreiçào '
190. Entre os milagres de Christo, sobresahe
eminentemente o da sua resurreição, que com razão é considerada 1.:omo o fundamento principal da
nossa fo: ((Se Christo não rcsuscitou, dizia S. Paulo, é vã a nossa prégação, é vã a vossa fé•> . :t Realmente, o mesmo Christo tinha esi.:olhido este signal,
como sello dos seus milagres e argumento indestructivel da sua divina missão. 3 Os Apostolos fundaram especialmente n'elle. a verdade da sua prégaçáo; Mathias é eleito para ser testemunha da
sua resurrcição; ~ é isto o que Pedro préga ao povo no seu primeiro sermão; :; é isto que Paulo préga cm presença dos Athenienses no monte Marte; 6
para confirmai-o, os Apostolos fazem milagres; 7 e
por dezenove seculos tem sido esta a fé universal
dos christãos. Se é verdadeiro o facto da resurrei. ção, é firme a nossa fé; 8 porquanto n'ellc, como por

1 S. Thom. 3. q. 53; Bossuet, Panégyrique de St André; ValJ. ~I_, e . . 15; Frayssino_us, Conférences,·
Resurrecuon de Jesus-Christ; Hettmger, A:polog1e, v~J.
e. !5;
Perrone,n. :z49 e seg.; lVa/lon, De la Croyance duc a 1 EvangJle;
Brugére, n. z:z; .\lar;ella, n. 283 e seg.; Lamhrecht, p. 401 e seg.;
Hurtér, n. 6J : Tepe, n. 103 e seg.; Schanr, A Christian Apology.
vol. li, e. 16; Paley, Evidences ofChristiamty, p. I, e. 8; Sch11rlo_ck,
The triai of the witnesscs of the Resurrection; Bruce, Apologeucs,
1. Ili, e. 4. p. 383 e seg . ; Ro111, ob . .:it. lect. VII ; Picard, ob. cit.
part. II, eh. IV.
. .
2 aSi autem Christus non resurrexit, inanis est praedrcatro
nóstra, inanis est fides \•estra». 1 Cor. XV, 15.
> «Generatio mala et adultera signum quaerit et si~num º<?º
dabitur ei, nisi signum Jonae prophetae. Sicut enim fu1t Jonas m,
''entre ceti tribus diehus et tribus noctibus: sic erit Filius hominis
in corde terrae trihus diehus et tribus noctibus». (Matt. XII, 3~1-40;
d. XVI, 4).
i Act. 1, 22.
s Act. li,
11 Act. XVI , 18-31.
7 Act. lll, 15; IV, 10, 33.
s Os mesmos radonalistas admittem isto : e assim Strauss
u~chi, De_ fundam~ntis reli.g.
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muitas vezes foi d'~ntemão annunciado por Christo, tem~s .º cumprimento d'uma prophecia certamente d1vma, ou o milagre na ordem phisica, sendo elle com certeza alem das forças da natureza
como todos o rnnccdcm.
. . '
, ~or outro lado, aquellc facto foi dado por
C~risto, como .sello Ja sua missão divina, como
ac1m~ o ~dvert1mos. Logo se é historicamente verdadeiro, e uma nota verdadeiramente decretoria da
rev~lação christã. Hastará, portanto, demonstrar a
reahdadc d'~ste facto e parn isto temos de demonstrar,duas c01sas: que Christn fôra verdadeiramente
morto, e que o mesmo resuscitüra verdadeiramen- .
te.
1 ·° Christo morreu verdadeiramente
19 J. Um tal facto nem os proprios príncipes
dos sacer?o~es, nem depois os tigadaes inimigos do
~.o~e c~rtstao, ousaram negai-o. Com tudo, no princ1p10 d es~e sc.culo, Salvador, cscriptor judeu, e
Paz!lo, rac1onaltsta allemão, 1.:om poucos outros não
hesitaram affirmar que ( :hrist<) não fóra morto na
cr~1z, mas que sómente cahira cm dcliquio, e depois, voltando a si, mostrou-se aos discipulos e fi~.almen.;c 9ue morrera ~·um certo logar desc~nhe
udo. 1 orem est~ theona, hoje '-luasi abandonada
por todos, examinados attentamcntc os testemunhos_d~s ~va~gelistas, que provamos serem dignos
de fe, e h1stoncamente falsa e involve impossibilidade moral.
192. (A) E' historicame11/e falsa.
(1) Porquanto o Centurião, que estava presente
confcss_a que é i:ic_cessarin 011 explicar de qnc modo o~ Apostolas
eCrfamB nn. res\urreiçao .Je Chrn;to, ou dizer acleus ao seu systhemii.
• rfüe, ; poloi;cucs, p. 38.t.
·
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á crucifixão com muitos soldados, assim como o
discipuloJoão e as piedosas mulheres foram testemunhas de que «expirara clamando»;• nem Pilatos
permittiu que o seu corpo fosse sepultado, senão
depois que, tendo mandado chamar o Centurião,
por elle se certificou que Christo já estava morto. 3
(t) Pedindo os Judeus que tirassem os corpos dos
crucificados, e ficando Pilatos admirado de que
Christo já estivesse morto, foi ordenado aos soldados
que quebrassem as pernas dos crucifica~; porém
vendo que Jesus já estava morto, não lhes quebraram as pernas, porém um d'elles «abriu o seu lado
com uma lança». 3 E foi só· então que o seu corpo
foi entregue a José de Arimathéa e a Nicodemos,
os quaes, involvendo-o em lençoes, sepultaram-o,
derramando aromas ' sobre o seu cacfaver. Por
conseguinte, estes assim .c omo as santas mulheres
e a Mãe de Jesus, tiveram como certo que elle estava verdadeiramente morto.
(1) Finalment~, os Judeus, que com tanto .cuidado velaram para que se executasse a sentença
de morte, sem duvida q~e deveram empregar todo
o cuidado para que não ficasse semi-vivo. s Contra tantas testomunhas oculares a quem interessava o investigar inteiramente a coisa, tem bem pouco valor as especulaçôcs a priori cl'alguns poucos
racionalistas, a quem agrada pôr em duvida o facto, commummente admittido por dezoito seculos !
--r-;(J"lamans exspirâsset».
2 Marc. XV, 39, 44-~.
3 "Lanceâ latus ejus aperuit». Joa. XIX, 31-34
~ Joa. XIX, 39-40.
s Debalde, pôis, os adversarios ~f?pellam para uns c~rtos fact~s dos quaes consta que algul}s cruc11ica~os voltaram á vida; pois,
diz um auctor nada suspeito, E. Renan, (V1e de Jésus: c. XXVI) que
o argumento solidissimo da morte de Christo é o 0<1io dos Judeus;
desc1ando elles com tanta anda a sua morte, nada omittiram do
que podia certifi..:al-os de que cff(!ctivamcnte tinha morrido.
TheologiaDogmatica-Vol. 1.•
21
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193. (8) E' phisicamente impossivel. Porquanto,
Christo depois de ter sido fiagcllado e coroado de
espinhos e ter sotfrido outros tormentos, achou-se
por tal modo exhausto de forças, que só com difficuldade poude levar a cruz até ao logar do supplicio; depois soffreu as dôres da crucifixão e permaneceu por algumas horas na cruz, até que, finalmente, todos o viram expirar. Mas supponha-se
qne n'Elle restava ainda um ligeiro alento de vida,
é muito J1'tovavcl que morrera atravessado com a
lança do soldado que lhe ahriu o lado.~ 1 Se se disser que Elle cahira n'uma syncopc de tal natureza,
que nem com a ferida da lam,:a voltára a si, como
poudc acontecer que, involvi<lo n'um lençol, ligado
com toalha, ensopado com cem libras de aromas, 2
collocado n'um monumento fechado, voltàsse á vida? Ou já estava morto, ou isto era bastante para
o suffocar.
194. (C) E' tambem moralmente impossivel. Porquanto Jesus apresentou-se como verdadeira~ente
resuscitado de entre os mortos; logo, se n-ã o estava
morto, é um enganador, a não admittir-se que os
Apostolos foram enganadores. Porém, n'esta hypothese, como pode explicar-se que os mesmos homens
que, antes da supposta rcsurrcição~ eram tão -tardios em crêr, tão covardes e tão timidos, depois da
resurreição se mostraram fortes e valorosos l1 -D' onde proveiu tão grande mudança, se viram o seu
' Pois a palavra grega Ew,jev (abriu) indica ferida grav.e; realmente a acdio do soldado tinha em vista certificai-o da morte do
Crucificado: Cfr. S. Haugliton, em Speaker's Commentary on 1
.lohn, p. 349 e seg., onde se explica como o sangue e agua poderam sahir do lado aberto de Christo.
2
Joan. XIX, 3Q . Para que melhor se entenda o argumento,
!e 'o que se escreve a· respeito do rito de enterrar usado entre os
Judeus; cf . Edersheim, Jesus the Mes~iah, London, 18~p, e . 67, p.
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Mestre, depois de voltar a si de deliquio, debilitado
pelos tormentos, ainda coberto de feridas, recuperando as forças pouco a pouco e com difficuldade,
e acabando a sua vida obscura com uma morte vulgar e ingloria ! Esta impossibilidade confessam-na
os proprios Racionalistas. 1
2.º

ChrisJo resuscitou ve,.dadeiramenie dos mortos

Isto consta com certeza, quer directamente da
simples exposição dos factos, quer indirectamente,
refutando os varios svsthcmas dos adversarios.
195. Directame11Ú, pela simples exposição dos
factos. Porquanto se, sem prejuízos, se examinarem
as principaes circumstancias da resurrcição,fogo se
tornará manifesto, que um tal facto não pode regeitar-se; sem, pela mesma razão, se regeitar a força do testemunho humano . .
(A) Primeiro que tudo, Jesus não se apresentou ,
resuscitado sq por urna vez ou outra, nem só a um
ou. :outro discípulo, ,nem n'um só Jogar, mas por
ml!~tas veies e a muitos, •e cm muitos logares. Podem contar-se pelo menos _Q_QZe appari1fões, a saber: Christo appar~eu a Magdalena que estava
t
Assim v . gr. Str,wss, Das Leben Jesus filr das Deuts.::he
Volk, inge~uamcnte declara que era impos~ivel expli~ar a fC viva
e o enthus1as_m?dos Ap~stolos,se se adnuttlr que- Chr1sto lhes app_arecera ~em!•v1vo e debil; :ro1s por uma!ª' manifestação diminui~1a a a~m1raçao que antes tmha_m conceb1d~ a respeito d'elle: nE'
1mposs1vel que um homem_sem1-morto ~ah1do do ~epulcro, debil e
de saudc enferma,que precisava de mcd1co,de med1cmas e de cura
cheia de dôres, persuadisse ao discipulo que era vencedor da mort~
e do sepulcro e Principe da Vida: vê-se que esta persuasão lançara
r~1zes profunda~ ~·aquel~e.s que .e xerciam o ministerio apostolico.
C_ma tal resur~e1çao debilitara n'elles a persuasão d~alma conceh~da da sua v.1da e mort~ ou pelo mcn(ls a to.r nara clegiaca, mas
nao •on\·ertena de maneira nenhuma a sua tristeza cm cnthusiasmo, nem a sua reverencia em .;l1ltQ.
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chorando ao pé dó sepulcro •; ás mulheres que vo1ta vam do sepukro '; a Simão Pedro 3; a dois discipulos que iam para o Emmaus •; a todos os Apostos, afóra Thomé, todos reunidos no cenacuto ri; aos
mesmos quando estava prescnté Thorné, a quem
mandou que mettésse o dedo na abertura dos cravos·. e a mão no lado; a cinco Apostolos e.a dois
disc_ipulos juntos 8 no mar l'iberiades; àos onze
Apostolos que tinham ido para a Galilêa, ·para o
monte que o Senhor lhes tinha dctcrminadô 1; a mais
de quinhentos irmãos junctamcntc '; a Thiago, irmão do Senhor 9, finalmente, aos onze Apostolos,
aos quaes ordenou.que não se afastassem de Jerusalem antes de receberem o Espirito Santo
Depois conduziu-os a Bethania, e á sua vista subiu ao céu to. Além d'isso tambcm appareceu a Paulo juncto a Damasco, e converteu-o instantaneamente u. E não se manifestou de passag·em e momentaneamente, mas converi:;ou com os·Apostolos,
comeu com cllcs,.c instruiu-os: <<Aos quaes tambem
se mostrou vivo depois da sua paixão·cm muitos
argumentos, apparenccndo-lhcs por quarenta dias
e fallàndodo reino de Deus» tt. Podcram, por tanto,
os Apostolos vel-o, toi.:al-o, · travar con verseção com
elle, e por isso mesmo não foram enganados.
Marc. XVI, 9; Joan. XX, 11-18.
Math. xxvm, 9-1ô.
Luc. XXIV, 34; 1 Côr. XV, 5.
• Luc. XXIV, 15-35.
" Marc. XVI, 14; Luc . XXIV, Jti-43 ; Joan. XX, 19-23;
J Cor. XV,5.
• Joan. XXl, 1-2+
Math. XXVIll, 16 e seg.
11 1 Cor. XV, 6.
9
f Cor. XV, 7.
to Marc. XV, 19; Luc. XXIV, 5o-52; Act. I, 1-d.
tt Act. IX, e seg.; 1 Cor. XV, 8.
.
U nQuibus ,et praebuit se ipsum \'jvum pm;t passione.m S\Jam
m multis arg:.imentis, pe~ dies quadraginta apparen~ eis et loquens
de regno Det». Act. I, .>.
t

2
3

j

[i
;.

í

196. (8) Além d'isto as testemunhas da rcsurreição brilham adornadas de todos os dotes desejav~is para se ~bter a certeza moral: eralf, com
cffeiio_, h?"llens s1mples1 honestos, tementes a Deus,
e destttuidqs ~e aptidão para se entregarem a fraudes e a. al~ucmações. E nem pódem accusar-se de
serem mm1a~ente credulos, por quanto não quizcram dar ~redito ás mulheres, que lhes annundaram
a resurreição do Senhor, mas tomaram as suas palavras como se foram outros tantos dctirios •. E até
m~smo quando o proprio Christo appareceu, não
_1..:reram logo, mas, aterrados, persu~diram-se que
~~tavam vendo um phantasma, e nem lhe deram
te senio- dcpoi.s que lhes pcrmittiu que o apalpassem e depois de comer um pedaço de peixe
1..:om um favo de mel. Porém Thomé, que então estava ausente, mostrou-se mais incredulo,e aos Apostolos que lhe n_arra_vam o facto da apparição, respondeu: «Se nao vir nas suas mãos a abertura dos
cravos, e ~ão me~ter o meu dedo no logar dos cravos, e a mmha mao no seu lado não acreditarei)> 1.
Logo as t~stemunhas da resurreição são verdadeiramente dignas de fé.
197 · (C) Nem faltam adjunclos para corroborar
o se~ tcstemuho, pois é certo que Christo fôra ver~adearamente sepultado, e nem é ponto menos averiguado que ª<? terceiro dia o seu sepulcro foi
encÇ>~trado v~10 ; o que, quer os Judeus quer os
próprios Racionalistas, são obrigados a conceder.
Mas o que foi feito do corpo de Christo 3f' Por ven-

!

Lu_c: ~IV,

.11.

.

.

•N1s.i v~dero m mambos e1us fix:iram clavorum, ct mittam
1gu'!m mcum m locum clavorum, et mntam manum meam in )atus e1us, non credam .. Joan. XX, 25.
3
•
Os Racionalistas sentem o .pezo d'esta difficuldade e tode\u nem sequer tentam resoh,el-a: assim Re11an, Vie de Jé'sus, e.

d' .
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tura foi absorvido pela pedra, partida pelo terramoto ;> Porém, uma tal hypothese, além de omnimodame•e gratuita, não indica a rasão porque n~ foram tambem absorvidas as toalhas e o sudano que
foram encontrados no sepulcro•. Foi, por ventura,
o corpo tirado pelos discípulos?
Isto affirmaram-no, com effcito, os Judeus, pois
aos soldados que annum:iaram a resurreição aos
príncipes dos sacerdotes_, disseram : «Dizei que os
discipulos vieram de noite r'?ubal-o, q~~do· .est~
vamos .· dormindo e se o presidente ouvir isto, nos
lh'o persuadiremos, e vos defenderemos>:'; Esta
explicacão era, na verdadade, estulta ; p01s, como
argum~nta S: Agostinho: ' ''Tu é que verdadeiramente estiveste dom1indo, quando andaste em busca de taes estratagemas. Se estiveram dormindo, o
que podiam elles ver :1 Se nuda viram como pode, ram ser testemunhas>>l1
Se realmente assim stH.:l..'.eJera, n'este caso7 quer
os soldados que guardavam o sei~ulcro, quer os dis.cipulos que tiraram o co~-po, Jevrnm ser accusado~
peratlte os' juizes, e pumdos com gr~ves penas .. 1'.
na verdade os Apostolos, 4uc todavm,, sem hesitação nenhuma, prégavam yubfü:nment~ :· em p~e
sença do mesmo Sinhedrio, a rcsurre1çao do Senhor nunca foram condcmnados como violadores
'
. quer o si.
do sepulcro.
Logo quer o sepulcro vas10
26 çonfes~; ingenuamente que isto é e c~~tinuará a set·de n~s
igriorado, escacean~do-nos o~ documento:>. E .verdade que na~a dizem da sua remoçao, mas nao succede o mesmo com a sua resurreicão.
• 1
Joan . XX, 5-7 ·
·
2
.. nicite quia discipuli cjus noct~ veneru~, et fur~u ~unt
eum nobis dormientibus. Et si hoc auduum fuent a prae~1de, nos
suaJebimus ei, et securos vos facie.musn Muth. X?'Vlll1 1_3-1~.
J
.. vere tu ipse dormisti, q~1 s.cr:ut~ndo taha fec1su. S1 dormierunt,quid videre potuer~nt : S1 mlul v1derunt, quomodo testes
sunt» S. Acostinlzo, m Ps. tn.
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lencio dos Judeus; confirmam a verdade do testemunho apostolico; o qual, por outro lado, é não
pouco confirmado pela refutação dos systemas excogitados pelos Racionalistas.
198 • Indireclamente, combatendo os systemas
dos adversarias, os Racionalistas não pódem negar que a resurreiçúo fôra prégada pelos Apostolos como fundamento da religião christã; mas para enfraquecer a fon;a J'cste argumento, cxcogitaram varios svstemas.
(A) No ~;rincipio d'estc seculo, Reimaro renovou' a theoria, que já tinha sido inventada pelos
sacerdotes judeus, mais tarde defendida por Celso,
e tambem repisada pelos deístas do seculo XVIII,
segundo a qual os Apostolos foram enganadores,
ou disseram falsamente que Christo resuscitara ;
quando realmente reconheciam que nunca fôra
redivivo. Porém esta theoria da fraude, como a
chamam, foi desde logo abandonada e refutada pelos proprios racionalistas, pois era realmente impossível expfü:ar o modo como os Apostolos poderam roubar o corpo do Senhor, o modo como a religião, fundada· n'uma mentira, rcnovára o
mundo, o modo como os Apostolos, que d'antcs
eram tímidos e inconstantes, defenderam com tanto
zelo, até derramarem o seu proprio sangue, uma tal
fraude•.
199. (8) Inventou-se, por tanto, uma outra thcoria, que se chama theoria da visão ou da allucinação, cujos principaes fautores foram Strauss, Renan
e o auctor anonymo da obra Religião Sobrenatural.
A saber, segundo clles, a fé dos Apostolos na resurreiçáo era, na verdade, sincera e fixa, mas era
----, Sic v._ gr. ~reg. Creeds of Christendom, vol. li, p. 154: cf.
Brnct', oh. clt. p. J8).
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comtudo uma mera illusão ; pelo amor e admiração que consagravam ao seu Mestre, não poderam
crêr que tivera sido vencido pelos seus inimigos ;
se poude morrer, deve de novo viver. Logo investigam as Escripturas, e alli encontram que o Messias havia de morrer na verdade, porém depois havia de resuscitar: logo Christo deve resuscitar. Corroborados por esta espcrançn 1 esperando finnemen-.
te a resurrcição, e desejando-a ardentemente. são
enganados por allucinação, e crêem tirmement~ ver
a Christo novamente vivo : cm virtude d'esta fé e
persuasão convertem-se cm Apostolos heroicos e
prégadores do Evangelho. N'uma palavra, a fé ·produz a resurreição, e não a resurreição a fé. •
E na verdade, esta theoria suppõe manifestamente duas coisas : que os Apostolos estiveramn'um
certo estado de enthusiasmo e de expectação ardente e que estiveram realmente allucinados. Porém a historia evangelica demonstra qu~ uma e
outra coisa é falsa.
(1) Porquanto, os Apostolos, depois da morte
de Christo, não esperavam de maneira nenhuma a
sua resurreição. Logo que Jesus foi preso no horto
do Gcthse~ani, os discípulos abandonaram-no; t os
poucos amigos que o acompanharam até á cruz,
José de Arimathêa e Nicodemos, sepultam-no morto
e collocam-no no sepulcro, como se alli tivera de
permanecer para sempre. As mulheres que no primeiro dia da semana vão ao sepulcro, de nada mais
cuidam senão de o ungir com mais decencia, comprando para este fim novos aromas. 3 Maria Magdalena, vendo que o sepulcro estava vasio, persua1 Strauss, New Life of Jesus, I, 430; Re11a11, Vie de Jésus, c.
26; Les Apôtres, e. 1; Supernatural Religio11, vol. III, p. 504 e seg.
2 Marc. XIVi 5o; Matt. XXVI, 56.
3

Marc. XV,

1;

Luc. XXIV,

1.
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de-se que o corpo fôra tirado, mas não resuscitado; cogita tão pouco da resurreição que crê que
Jesus, que lhe falia, não é nenhum outro senão o
hortelão, e pergunta-lhe, onde está o corpo do Senhor. t Do mesmo modo os discipulos, em companhia dos quaes viajava, tinham perdido toda a esperança: "F:speravamos que havia de remir a Israel!» :t Por isso quando as piedosas mulheres lhes
annundam que viram a Christo, os Apostolos recusaram-se a acreditai-as, l• porque estas palavra~ soavam aos seus ouvidos, como se foram delírios"; 3
nem deram credito aos discípulos de Emmaus. 4 E
até quando Elle mesmo lhes apparece, não dão
credito aos seus olhos; mas antes tocam os seus pés
e as suas mãos, ouvem a sua voz, conversam com
elle; 11 Thomé não quer crêr no testemunho dos
outros, ~e elle mesmo não yir, e não pozer o dedo
no lado do Senhor. 6 Porém todas estas coisas em
vez de tradusir uma expectação viva, muito pelo
contrario denotam desconfiança ; não denotam enthusiasmo mas uma mente fria, que não crê sem
se lhes apresentarem argumentos solidos.
Logo rue pela base o proprio fundamento d'esta theoria.
(t) Por outro lado, colligc-se de todos os adjunclos que as testemunhas da resurreição não foram
1 João XX, 13-16. D'aqui se vê quão insipientemente dissera
Renan : (Vie de Jésus, c. 26) que a resurreição 'de Christo deve
attribuir-se á imaginacão viva de Magdaleqa e ao seu amor ardente. Estas palavras são na verdade poetic:ts, mas inteiramente con"
trarias aos factos 1
? «Sperahamns quia ipsc rcdemptu'rus esset Israel!» Luc.
XXIV, 21,
l •Visa sunt ante illos sicut <leliramentum verba ista ... Luc.
XXIVl 11.
.
Marc. XVI, 13.
> Luc. X.XIV, 36-45; Joa. XX, 10.
~ Joa. XX, 2;-27.
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allucinadas. Vê-se pelo numero e pela qualidade das
testemunhas. Porquanto, Christo é visto não só pelas mulheres mas tambcm pelos onze Apostolos,
quer um por um, quer reunidos, por quinhentos
irmãos, por Paulo, e por muitas vezes e em varios
logares. Como é que tantos homens, a maior parte
dos quaes, pelo menos, cm vista do que fica dito,
de maneira ncnhqma esperavam a resuúcição, poderam sonhar o mesmo sonho e allucinar-sc do
mesmo modo i1
O mesmo consta da nature\a das appariçócs,
pois não se trai..:ta aqui d'uma appariçfío confusa e
transitoria, mas d\una visão dara, diuturna, e muitas vezes repetida cm diversos logares e t~mpus;
da visão do corpo que pode ser tol.'.ado pelas mãos;
de appariçóes, de que se referem as órcumstancias
mais minuciosas, e que' não dt:ixam duvida nenhuma na mente dos Apostolos. As apparições 1.'.0meçaram no terceiro dia depois da sua morte, e no dia
quadragesimo cessaram absolutamente, exceptuando a appartição que depois foi feita a Paulo para o
converter.
Mas não é isto o que stKcede com pessoas allucinadas, cujas visões não se desvanecem irrimediatamente, mas de pouco a pouco. Alem d'isto,
cessando as appariçócs, não cessa a fé dos discipulos, mas antes se augmenta, de maneira que prégam corajosamente em presença dos magistrados a
resurreição, e convertem muitos Judeus, que de maneira nenhuma deprchcndem que foram enganados
pela illusão e pelo enthusiasmo. E' preciso, por
tanto, que concluamos: que uma mera illusão subjectiva era impotente para explicar a transforma-
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ção admiravel que, quer nos Apostolos quer em todo o mundo, produziu a fé na resurreição. 1
200. (C} Isto entenderam-no não pom:os Racionalistas, e por isso alguns, como Keim, Ewald,
Sclzenkel, ~ regeitam como insufficiente esta theoria
da visão e admittem que Jesus apparecera verda~eiramente aos Apostolos, não corporal, mas es-pintualrnente: porquanto apesar de não ter resuscitado d'entre os mortos, a sua alma comtudo vivia
com Deus e podia confortar os discípulos; mandando do ceu telegramma, e 1.:crtificando-os da sua
immortalidade. Porém oppõe-se a este systema o
não poder agradar nem aos Racionalistas nem aos
christãos.
Não aos primeiros porque incuka que a appariçúo de Christo é verdadeimente sobrenatural,· não
aos segundos, porque uma tal apparição é insufficicnte para explicar os factos. Porquanto os discípulos viram o sepukro vasio; ouviram os anjos dizer que já alli não estava; o proprio Christo que affirma que não é cs.pirito~ mas que tem um corpo real
com carne e ossos; tocaram aquellc corpo com as
suas mãos;. viram o Mestre comendo n~t sua presença. E na verdade, é impossivel conciliar todas
·estas coisas com a apparição meramente espiritual.
Por outro lado, não pode admittir-sc que Jesus os
enganara e com clles a todo o universo christão.
Logo deve egualmente regeitar-se esta thcoria.
20 1. (O) Outros, finalmente, depois de Wei;rsacke1· e Martineau, 3 dizem que os Apostolos não
1 Esta hypothese refutam-na largamente Row, ob. cit. p. 364
e seg. ; Bruce, p. 38g e seg.; Afead, p. 1q8 e seg.
2 Keir~, Jcsu von Nazara, vol. Ili,- p. foo e seg . ; Schenkel.
•
CharakterhJIJ Jesu, p. 31 e seg.
~ \Veipi'icker,_Das Apostolische Zeirnlter, p. 5; Marti11ea11,
The Seat oi authonty, p. 363 e seg.
·
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prégaram a resurreição de Christo, mas disscr:am
sómente d'uma maneira geral que viram a Christo, • porque se lhes tinha mettido na cabeça, que os
grandes ~o.me~s não morrem, e que por isso o seu
Mestre vivia amda uma vida mais perfeita do que
antes; porém os seus discípulos amplificando estas
palavras, de pouco a pouco, crêram que Jesus Christo, resuscitara e apparccera realmente em corpo aos
Apostolos.
Uma tal exposição não só é fria, mas tam~em om~imo.damcnte insuffidcnte para explicar os
ta1.:tos h1stom:amentc certos, que se seguiram á
morte de Christo; porquanto se não houve n~nhu~
ma visão ou apparição, como é que os Apostolos,
que antes eram timidos. desalentados de toda a esperança, e orphãos do ~lcstrc, logo sç viram valorosos, fortes e adornados d'uma virtude indomavel,
de ma'!eir.a que na proJ?~ia cidade de Jerusalem,
onde Chnsto fôra cructficado, em presença dos
magistrados que o tinham tondemnando á morte
não hesitaram em prégar o Evangelho?
'
Por outro lado, se declararam que tinham visto
o Senhor, não o tendo realmente visto, mas criam
sómente na sua it?mortalidadc, não são elles, por
ventura, verdadeiramente réos de fraude e menti:1 Tiram ar1tumento das palavras de Paulo (1 Cor. IX 1.) :
"Por ventu_ra i;ião vi ~l! a Christo N. Senhor ?• E diiem
aqui
se trac'a nao d uma v1sao real, mas intellectual e metaphpnca. Mas
sem fu~d~m~nto : "P?rquanto, examinado bem o contexto, uma
tal -.:1sao e real e ph1S1ca; porquanto no cap. XV, 8 declara que
C,hrtsto Ih~ apparecera, como aos outros Apostolos; e pa \·erdade,
neste capnulo trata-se da ~esurreiçi? corporea. de Christo; poc
01:1tro l:ido Paulo atfi_rma alh que Chr1sto resusc1tara ao terceiro
dta; c:u1as palavras nao podem entenJer-se senão da ver\iadeira resurretçao; porqu~nto se se trata sómente de vida espiritual de que
gosom todos os JUStos t: heroes depois da morte porque se diz que
a começara só no terceiro dia. Logo quer Pauio quer os outros
AJ>?s~olos foram verdodeira e não metaphoricamente a Christo

q.Ie
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ta ? Aqui renovam-se, pot tanto, todas as difficuldades, ou antes impossibilidades moraes, que acima (n. 198) enumeramos.
São, por tanto, vãos e irritos os exforcos dos
racionalistas para explicar a origem do christianisitJO sem o milagre da Resurreição. Os seus systhemas abundam em variações e contradicções perpetuas: o que é signal manifesto de erro.
Permanece, por tanto, firme e intacto o testemunho de Christo, dos Prophetas, dos Anjos, dos
Apostolos, dos quinhentos irmãos, de innumeravcl
multidão de martyres e Christãos, que annunciaram e ainda hoje prégarn o facto da rcsurreição ;
como argumento invcndvel da religião christã.
:?02. Resolvem-se as dijficuldades.
(1) Ha muitas contradicçóes na narração evangelica
da rcsurreição : pois os esc:riptores sagrados discordam
ácerca das _appar1çóes dos Anjos, do tempo em que as
mulheres vieram ~ara 1unto do sepulcro; • logo não merecem nenhuma fé.
Respot1do que estas discrepancias são mais apparentu do que reaes, e que ha varios modos de conciliar os
testemunhos, como pode vêr-se nos commentadores.
N_cm é para admirar que haj.a algumas difficuldades, pois
nao se narram todos os ad1untos dos factos, mas sómen~e alguns, e é difficil tecer a sua narração por inteiro. Mas, dado e não concedido, que ha algumas contradicçõcs, nada d'ahi se pode deduzir contra a certeza do
facto, pois todos os Evangelistas são unanimes, não só
áccrca da substancia, mas tambem sobre as principaes
circumstancias do facto. E, na verdade, ninguem que
tenha um juizo são, regeita a auctoridade de um escri'.
ptor, por ter errrado nas circumstancias de menor pondcr açáo; nem juiz algum regeita o depoimento de testemunhas que, apezar de discreparem em muitos adjunctos,
são inteiramente concordes ácerca da substancia do facto : pois todos os dias acontece o darmos mais atten1 Cf. .Matt. XXVllI, 1 i::t ~larç. XVI, 2; Joa. XXI. 1; Lu.:.

XXI\', 4 ct Joa. XX.
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prégaram a resurrcição de Christo, mas disseram
sómente d'uma maneira geral que vi1·am a Christo, • porque se lhes tinha mettido na cabeça que os
grandes ~o_me~s não morrem, e que por is~o o seu
Mestre v1v_1a amda um~ ~ida mais perfeita do que
antes; porem os seus d1sc1pulos amplificando estas
palavras, ~e pouco a pouco, crêram que Jesus Christo, resusc1tara e apparccera realmente em corpo aos
Apostolos.
Uma .tal exposição não só é fria, mas tam~em om~1m~amcnte insuffidente para explicar os
factos h1st?n~amente certos, que se seguiram ;í
mort~ ~e Chnsto; l?orquanto se não houve nenhuma v1sao ou app~n~ão, como é que os Apostolas,
que antes eram t1m1dos, desalentados de toda a esperança, e orphãos do mestre, logo se viram valorosos, fortes e adornados d'uma virtude indomavel
de ma~eir:i que na propria cidade de Jerusalern:
ond~ Chnsto fôra c.rucificado, em presença dos
magistrados que o tinham tondemnando á morte
não hesitaram em prégar o Evangelho?
'
Por outro lado, se declararam que tinham visto
o Senhor, não o tendo realmente visto, mas criam
sómente na sua i~mortalidadc, não são elles, por
ventura, verdadeiramente réos de fraude e menti:1 . Tiram ~rllu~ento das palavras de Paulo (1 Cor. IX, 1.):
«Por ventusa ~ao vt ~':!a Christo N. Senhor ?o E diiem ue aqui
se tracca nao d u~a v1sao real, mas int~llectual e metaph9~ca. Mas
sem fu_ndam~nto . "P?rquanto, examinado bem o contexto, uma
t~l ~1sao é real e ph1s1ca ; (lorquanto no cap. XV, 8 declara que
-.;,hr1sto Ih~ apparecera, como aos outros Apostolos· e pa verdade
n este capnulo trata-se ua ~esurrei<;ã? corporea d~ Christo; · pO::
d':'tro l!ido Paulo affirma alh que Chr1sto resuscitara ao terceiro
ta; c;u1as palavras não podem entender-se senão da verl,iadeira resurre1çao; porqu~to se se trata sómente de vida espiritual de que
gos:im todos ?s 1ustos e heroes depois da morte, porque se di~que
a começara so no terceiro. dia. l;.ogo quer Paulo quer os outros
AJlC?s~olos foram verdadeira e nao meta(lhoricamente a Chri~to
red1v1vo:
.
··

333

ta ? Aqüi renovam-se, pot tanto, todas as difficul-

dadei;, ou antes impQssibilidades moraes, que acima (n. 198) enumeramos. . .
São, por tanto, vãos e irntos os exforços dos
racionalistas para explicar a origem do christianisínô sem o milagte da Resurreiçáo. Os seus systhemas abundam em variações e contradicçóes perpetuas: o que é signal manifesto d~ erro.
Permanece, por tanto, firme e mtacto o tc:itemunho de Christo, dos Ptophetas, dos Anjos, dos
Apostolos, dos quinhentos ir~ã?s, de innumcra:ct
multidão de martyres e Chnstaos, que annunc1ararn e ainda hoje prégam o facto da rcsurreição;
..:orno argumento invcndvel da religião christã.
202. Resolvem-se as dijficuldades.
(1) Ha muitas contradicç~es na narração e~angelica
da resurreição : ~is os e!ICtrtP.tores sagrados d1scordam
ácerca das appanções dos Anios, do tempo em 9ue as
mulheres vieram para 1unto do sepulcro; t logo nao merecem nenhuma fé.
Respondo que estas discreP.ancias são mais ªP.P.arentu do que reaes, e que ha v~rios modos de conciliar os
testemunhos, como pode ycr-se nos ~ommentadore~.
Nem é para admirar que ha1.a algumas d1fficuldades, po~s
não se narram todos os ad1untos dos factos, mas somen~e alguns, e é difficil tec~r a sua narração por inteiro. Mas, dado e não conced1do, q':'e ha algumas contradicç6es, nada d'ahi se pode ~eduz•! contra. a certc:a d.ó
facto, pois todos os Evangehstas sao unammes, . n~o ::;o
ácerca da substancia, mas tambem sobre as prmc1paes
circumstancias do facto. E, na verdade, ninguem que
tenha um juizo são, regeita. a auctori~ade de um escriptor par ter errrado nas circ~mstanc1as de menor pondcr a~ao · nem juiz algum rege1ta o depoimento de testemunhas que, apezar de discre.parem em muitos a~junctos,
são inteiramente concordes acerca da substancia do facto : pois todos os dias acontece o darmos mais atten---,-EC~t;tt~-xx vm, 1 et Mm;. XVI, z; Joa. XXI. 1; Luc.
XXIV, 4 ct Joa. XX.
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ção aos fa~tos que são de maxima ponderação ao passo que cuidamos pouco das coisas minimas ,da hora
do n~mero das pesso~s. E até mesmo aquellas discre:
pancias, cm ,certo sentido, apresentam maior testemunho
po_r quanto mostram que os Evangelistas narraram a~
co1_sas como as conhe~eram sem conspiração prévia· se
qu1z~ss~m enganar evitariam cuidadosamente taes ~ontrad1cçoes 1.
·
203. (h) Christo tin~a dito que havia de permanecer
no sepulcro por tr~s dias e tres noites 2, mas de faéto só
este!e ~Ih duas noites e um dia: logo temos aqui contrad1cçao.
·
,.
R_csp. Estas pahn:ras encisivas /1:cs dias e Ires 11oiit's, e .um mod_o de. fal~ar corn l)llC slÍo significados não
t~es dias e no!tcs 111tc1ras, mas (súmcntc parte d~ trcs
d'.as e tres noites, ~ corrc~pondc a esta phrase emprcgad~ pelo
mesmo Evangelista, «<to tcrccii·o dia 1·es11sà3
ta1·a11 • E, na verdade, Christo pcrn:rnne~eu Ro scpultro dur~nte-todo o sabbad.o, e demais d'1sso, parte da
sc:_xta feira e parte do domingo. Logo não ha contradicçao alguma.
204. (e) Ha muitas coisas na narração evangelica que
parecem mostrar que as apparições não foram reae 5, mas
1
(E.
!'Assim !lead, Supernatural Rcligion, p. 204 ! nOs mesmos
'ª~8!! 1stas) sao ..:onc<?r~es ~ ~esfei:o do grande negocio da reÊ~r~e1~ao, sobre a appar1çao v1s1ye e tangivel de Jesus Christo.
d. ta~ e accordo em qu~ resuscitara antes da aurora do primeiro
'j a semana, que Maria Magda lena fôra a primeira a visitar 0 sepu cro, e que Jesus apparecera aos seus discipulos juntos. Convem egualmentt;. que o ~eu corpo depois da rcsurreiç:ão era~ mes'?1º que o _que fora cru.:1fü:ado, attrihuindo-sc-lhc todavia um· c·ira tlt peculiar. e .quasi espiritual. Tamhem estão de accordo qua~do
Mm d?s d1sc1rulos que crn1m na resurrcição e ..:onfümados na fé
' o ess1~s. A d!scordancia está ~ cm pontos de quasi nenhuma
~?gderaçao, e amda que se manifestasse que ha certas contradiRs, esta~ <!_e modo n~nhum podiam enfraquecer o fundamento
a esurre1çao de Chr1sto . . . Não e preciso grande perspicacia para beltendermos, que se houvera quatro narrações~( da resurreiçáo)
d~ t1 mente coi:icordes. esta concordancia perfeita· seria considera~
como suspeita,, dem?nstran~o que seria jogo combinado!de auctores, ou obra d um so auctor que tornou as narrnçóes simultaneamente concordes».
2
. •Erit Filius hominis in corde terra e tribus diet us et trib us nocubus,,. (J,/,1tt. XII, 40 .)
3
,\J,ttt. XVII, 22; XX, •'.•·

f
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só apparentes; ou ao menos que não. f~ram physicas
mas sómente intellectuaes; v. gr. os d1sc1pulos persuadem-se que «v'cem um espirito»; Maria não pode tocar
a Christo redivivo; o corpo de Christo não é da mesma natureza que o primeiro~ entrando no Cenaculo com
as portas (echadas 1 ; log?.
. .
Resp. Co'ncebe-se factl~cnte de qu~ . modo os. d1s_c1pulos poderam crer que viam u~ espmto ~a pr1me1ra
vez que Jesus appareccu, cm rasao da novidade, .e, na
sua opinião, incredibilidade do facto. Mas ao mesmo
tempo o Senhor negou ser um mero espírito, porq~e,
diz, os espíritos não tcern carne e osso; realmente os discípulos tocaram com as suas mãos o seu corpo e as
chagas, e por este modo ficaram convencidos que o seu
corpo não era um phantasma, mas um corpo real t; material. Se Maria Magdalcna não poudc tocar a Jesus, é
porgL!e o Senhor, por motivos que cllc sabia, não. lh'o
perm1ttiu; por quanto as out~as mulheres «aproximaram-se e abracaram os seus pcs», e os Apostolos tocaram as suas mãos e os seus pés'· Porem se Christo en'trou no Cenáculo, estando as portas fechadas; e repentinamente desàpparcceu diante <ios _olhos dos · Apo-stolos
ou tamlem lhes appareceu sob 'Varias formas, tôdn d;tas coisas mostram que o seu corpo, depois da sua res~rreição, como corpo gloriticado, gosava de ~otes. espec1acs, mas não atfcctam a sua realidade ou identidade.

da religião chriatã demonstra-se pela sua propagaçào 3

§ III. A divindade

1 o5 .

Que é divina a religião christã, cxcellentc

1 L11c. XXIV, 37: Joa. XX, 17, 19' 26.
Matt. XXV)!I.
XXl'y, 39-40 ; Joa. XX, 27:
3 S. Thom. C. Gentil. 1. II e. o; Suarer. De fidc, d1sp. IV,
sect. 3, n. 11 ; Valsecchi, ob. cit .. li, e. 14 ,; F:en:one, n. 36g e se~.;
Frayssinor1s, Confér., Fondation du ChnstJamsme; Lacorda1re,
29" Confér.; A. de Brol[lie, l'Eglise et l'Emrire Romain au IV" s.,
Discours prél.im.t Qucsuons de Re~igion7 vo • II, ~· 217 e seg. ;, De
Pressense, H1sto1re des trois prem1ers s1ccles de 1Eghse chrétlenne, 185'l; Dom G11eranger, Ste Cécile et la société romaine aux
dcux prem. siccles ; P. Allard, Le Christi1nisme et l'Empire Romain Je Néron :i Théodosc: Br11gére, n. 57; Jf,71rella, n. z99 e seg.
L,1mhn:c/1t, p ..pS e ses.; Hurter, n. ;-8 e ses.; Tepe, n. 137 e seg.;
:t
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em si e nos seus effcitos, firmada no teslmunho
de Christo e nos seus milagres, consta tamlem da
sua propagação admiravel. E' verdade que:>s Ra1
cionalistas o negam, depois de Gibbon e Lekcy
que attribuem uma tal diffusão a causas ~raes,
que abaixo exporemos. Para melhor se vem~ar a
força do argumento, contra elles juntaremo s1mu}taneamente a prova da propagação e coniTvaçao
da religião christã, que confirmarem~s .c:_oma con;-:
tancia dos martyres: por quanto a rehg1ao 41e, nao
obstante os obstacufos innumeraveis, e, ar.sar de
ser contraria ás paixões, não só se diffundU rap~
damente por todo o orbe, mas persev~ra r~r muito tempo e constantemente e lança ra1zes tao pr?fundas, que as perseguições de todo o ~e~ero a nao
podem arrancar, com razão se julga d1vma.
2o6. These 1. ª. .J'I c1/1b1rritqa propagaçl.o da tur1ll#Jlo cltri$M JlOr lodo o orbe • a s"a .11rp1 a
contt~•çtlo, coq8ld1rado1 toaos 01 odjunclo~. ' ud~
m//tlflN iJ1 oriJ1m
d1monslra 1 sua. 1vlqiJad1.
Para provar a these, exporemos: 1.º.ofac~o da
sua propagação e conservação , 2. º os impedime1itos que lhe obstavam; 3. '' os meios empre~ados ; e
d' aqui surgirá expontaneamente a condusa?, que a
coisa não pode explicar-se sem uma espe.:tal providencia e intervenção de Deu~.
207 . 1.~ Expóem-.~e osjaclos.
.
(A) Já dos Actos dos Aposto/os e das suas ~pis
tolas se pode colligir a rapidissima propagaçao d?
Evangelho. Pouco depois do Pentecostes, pela pre-

"'º""' ""'

Pesch, n. 248. e s_eg:; Paley, C~ristia~ f.:'.vidences, P· II, e. 9 i M. A~
me/lini, Lez1ont d1 Archeologia Chnsttana. Rama, 1897, P· l, e. '
p. 5 e seg.
.
.
E ·
XV ·
t
Gibho11, Declme ;md fali oi the Roman
Lech)', History of European Morais, vol. 1, e. 3.

mptre, e. •

'

gação de Pedro, converteram.-sc á fé, • primeiramente trcs mil, e depois cinco mil pessoas; e todos os
dias « augmcntava cada vez mais a multidão dos
crentes no Senhor, homens, e mulheres».~ Surgindo perseguição na cidade de Jcrusalem, os fieis dispersos pela Judêa e pela Samaria, prégavam o Evangelho. 3 Alguns foram ate á Phinicia, Cypre e Anthioquia: n'esta cidade foi tão grande o numero
dos crentes «que foi em Antiochia que pela primeira vez os discípulo.-; de Christú se chamaram christáos 1>. 4 Porém depois os Apostolos ausentaram-se
para varias regiões, e logo -fundaram eg.rcjas em todo o impcrio romano, e até não .poucas fóra dos
limites do imperio. ã E' p(_)r i$SO que Pedro, cerca
de vinte annos depois da A.sccrn;ão, .esneveu uma
Epistola aos estrangeiros ((eleitos da dispersão do
Ponto, Galacia e Capadocia, Asia e Bithynian. 6
Quasi no mesmo tempo, Paulo, escrevendo aos Romanos, dizia: ((A vossa fé é annunciada em todo o
universo)) ; 7 João, junto ao fim do primeiro seculo, no tempo de Domiciano, escreveu ás sete Egrejas que estão na Asia, ei:n Epheso, Smyrna, Perga- - , ~Appositae sunt in dic ill;I ánimac circiter · tria milllia ...
l\.lulti alltem qui audierant verhum, crcdiderunt; ct factus cst numcrus viorum quinquc millia» . (Act. li, .p ; IV, 4.)
.
2
Ma13is augchatur crcdcntium 'in Domino multitudo nronlm ac muhcrum. Act. V. 14.
·· ·
.1
Act . VIII, 3-.J .
' ha ut .:o~nominarcntur primum;Antioi;hiac disdpuli, Christiani. Act. Xl 1 18-26.
.
~ Na oDra recente da Chronologla da antiga litteratura christã, A . Harnack prova que a convers:io de Paulo succedera no primeiro anno da morte de Christo, e que a r:p. ad Thess. fôra escripta no anno 48; Galat. ct Corinth . .'i2 ; Rom. 53; Coloss., Ephes.,
l'hilipp. 56-58; 1im. et Tit. 59-ti+; d'onde se segue que a propagação da religilio christã fôra accelcradissima.
.
6 Electis advenis dispersionis Ponti, Galatiae, Cappadoc1ae,
Asiac et Bithyniac. /. Petr. 1, 1.
7 Rom. f, 8; cf. Coloss. 1. 6.-0 mesmo Pateolos quando
veio en.:ontrou alli os irmãos (isto é os christãos) e ficou com ellcs. Act: XXVJll, 14.
Theologiaüogmatica-Vol. 1.•
22
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no, Thyatira, Sardes, Philadelphia e Laodicêa 1•
Logo ainda mesmo em vida dos Apostolos já havia muitos christãos.
208. (8) Depois da morte dos Apostolos, os escriptores, quer christãos quer pagãos, attestam que
o numero dos fieis cresceu immensamente.
.
(1) E assim Clemente Papa escrevia aos Corinthios: ' ((A estes (Apostolas) aggregou-se grande
multidão de eleitos que soffreram muitos martyrios
e tormentos, e se tornaram para nós exemplos ·vivos de edificação». S. Justino, que florescia no tempo de Antonino, declarava, no meado do seculo segundo, «que não havia genero nenhum de homens,
quer barbaros, quer gregos, quer ainda mesmo de
todos os outros, fosse qual fosse o nome com que
se chamassem ... , no meio dos quaes se não fizessem preces e acções de graças ao Padre e Creador
de todas as coisas, em nome de Jesus Christo crµcificado 11. 3
Attesta tambem S. Ireneo que, quasi no mesmo
tempo, se fundaram egrejas na Allemanha, nas Hespanhas, nas Gallias, no Oriente, no Egypto, na Lybia, no Meditullio, isto é, cm Jerusalem e na Judêa.'
~o principio do terceiro seculo, Tertuliano descreve do seguinte modo a propagação do christil:lnismo: uSomos de hontem, e já enchemos tudo o
Apàc. 1, 11.
.
.
Hisce viris (Apostolis) aggrcHata e~t mult1tudo mgens electorum qui multa martyria ct tormenta sustinuerunt nobisque exempla facti sunt. 1 Ep. n. 6.
.
.
.
:1 Nullum esse genus hommum s1vc barbarorum, sive gra~
corum, sive etiam aliorum omnium quocu!11que app~llentur nom1ne ... inter quos non fiant preces, et g~at!arum. ac!ton~s Patr1 et
Creatori omnium per nomen .Jesu Clirisu cruc1fix1. D1a!og. cum
Tryphone, n. 117.
~
1 Adv. Haereses, 1. I. .;;. 10, n. 2; cf. 1. fII, e .
n. z.
'

2
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que é vosso : cidades, ilhas, castellos, municípios,
conciliabulos, os mesmos arraiaes, tribus, decurias,
palacio, senado, fôro ; e só vos deixamos os vossos
templos>1. 1
()) São egualmente testemunhas os auctores pagãos : assim Tacito, 9 escrevendo sobre a perseguição de Nero, diz que grande numero de christãos
foram decapitados. ccA's penas mais exquisitas accrescentou o tornar aborrecidos os christãos, attribuindo-lhes os ftagicios ... Por tanto, eram primeiramente reprehcndidos os que se confessavam christáos, depois por seu indicio, foram condemnados
pelo crime de incendio, para tornai-os odiosos ao
genero humano.
No tempo do imperador Trajano, Plinio Junior,
Propretor da Bithynia, encontrou alli numerosos
christãos, a respeito dos quacs consultou o imperador para vêr como havia de proceder para com
cllcs: cc Na verdade o negocio pareceu-me digno de
consulta, principalmente cm rasáo do numero dos
periclitantes. Por quanto muitas pessoas de toda a
cdade, de toda a condição e de todos os sexos, estão e estarão em perigo. Porquanto o contagio d'aquella superstição não só está propagada pela cidade mas tambem pelas villas e pelas aldeias n. 3
1 Apologct_., e. X~XVII ; cf. Adversos Judaeosl e. VII. _Estas
ralavras toram dietas d u_m modo algum !anto oratorJO, poren~ no
livro offorec1do ao Prefeito Scapula, pa~ao, \e. SJ onde falia d um
modo meramente expositivo, a quem conhecia optimamenie o estado das coisas, declara, que q11asi a maior parte da cidade ICarthago) era chris~ã, e que _haver!a i;rande ~ortandade s~ os chri.stáos fossem des1mados. Cf. Bo1ss1er, La Fm du Pagarusme, Pans,
18~)1 1 vol. J, p. 414·
i
Am1al. hb. XV, c. 44.
J Visa est cnim mihi res digna consultatione, maxime propter periclitantium num~rum. lv/ulti e~im on:mis aetatis, omnis ordinis, utriusqu~ _sexus euam, vocan~ur m i;enculum et vocabuntur.
Neque cnim c1v1tate.s tantum, sed v1cos etl~~. ª!que pagos sl!perstitionis illius contagio pen·agata est. C. Pltn11 hb. X, Ep. 97.
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E no mesmo sentido faliam Suetonio, -?eneca ' e
outros auctorcs pagãos. E', por tanto, ponto averiguado, que a religião christã, aind~ i:ne.smo antes
de Constantino, se propagara rap1d1ss1mamente,
não só pelas cidades, mas tambcm pelas aldeias e
ate mesmo entre os Barbaros.
(C) E nem todos os fieis eram gente do povo
baixo; pois encontram-se entre ellcs alguns .dos
mais cultos como foram Sosthenes, Apollo, Crispo
a.rchysinag~~o, ~ pr?co~sul Sergio Pa~l<;>1 D)'onis10 Areopag1ta, f lav10 Uc~1~nte ~ Dom1t1lla, Justino, Athenagoras, Ireneo, 1crtuhano e outros ; de
maneira que Amobio poudc escrever: e~ Oradores
adornados de grande engenho, grammat1cos, rhetoricos, jurisconsultos c mcJ~cos,_ philosophos profundos procuram estes mag1stcnos que pouco an'
tes. eram
desprezados». l
.
.
~
209. (C) Nem é menos adm1ravcl a con~e~va~ao
do Christianismo, não obstante as 1~crscgmçoes mnumeraveis, os combates e as heresias, a que esteve exposto. Teve, na verdade, de combat~r contra
um duplo exercito de inimigos, e~ten_ios e internos.
(1) Os inimigos extenro.~ da l:.gre1a fora~, nos
tres primeiros seculos, os impera.dores pagaos, ~s
Philosophos e os povos, qu~ se cxtorçaram por de~
truil-a por meio de perseguições; cm seguida vct0
~~ra~ alguns naturalistas ciue c~ta Epistola não era.gcnuina
ou interpolada · o que outros rac1011ahstas confessam que e um fra.
. .
co argumento, 'como
Bo1ss1er,
o h . e. p. 44.~ e scg._ ·
.
1 Suetonius, in :'llerone, 16 ; Se11ec.1, apud S. August. de C1vit. Dei 1. VI, e. 11, n. 36.
pi .
2 'J Cor. I, 1 ; Act. XIII, 12; XVII, lt; XVIII, 8, 24;
111

IV,

.
..
. .
. · -· h
magnis mge_nns ri:aed1t1 ora tores, gra.mmauu, r e~ores, consulti juris ac med1_c1, p~1losophmc sc.:re,ta rimantes, _mag1steria haec expetunt, spreus qmbus rau!o ante hdeban~. A~h. Gentes, 1. II, 5, apud Mig11c P. L: V, ~1.t1. <.fr. Gn'PP'.\ 'icmoires rel~
tifs á l'hist. ecclés. des prem1crs s1edc~ ; les chreuens de la ma\·
son
Néron; D. Grtémngcr, ob. c1t.
2-3, 22.
l
Tam

de
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Juliano Apostata que juntou á · astucia a crueldade; depois os mahometanos, que por muitos seculos tentaram cxtinguil-a pela força das armas ; finalmente os Racionalistas de todas as edades e formas que, juntamente com as seitas occultas, quer
com a perseguição legal, quer com o abuso da falsa sciencia, empenharam-se, e ainda hoje se empenham, por esmagai-a.
(•) Não faltaram, além d'isso, inimigos internos,
a saber: hercjcs de toda a casta, que desde o tempo dos Apostolas até agora, se empenharam em
rasgar, por toda a casta de machinações, a unidade da Egreja : entre os quacs podem enumerar-se
os Gnosticos, os Arianos, os ~estorianos, Menophysitas, Pclagianos, Iconoclastas, os Albigenses e
outros.
Todos estes, apesar de divididos entre si, juntamente com os inimigos externos, com um só ímpeto, combateram e ainda combatem a unidade
christã, não se poupando a trabalhos nem a dcspezas, para inteiramente a subverter.
Mas, apesar de tudo isto, a religião permaneceu de pé Jurante dezenove seculos e ainda hoje
permanece, não inerte e immovcl, mas viva e sempre em augmento, 1 de maneira que, segundo o confessam os proprios advcrsarios, não parece de mo1 Apesar de não ser possível delinear d'um modo certo e
preciso os progressos da religião christã, exforçaram-se alguns por
determinar o numero dos christãos dos primeiros seculos, como
const:1 <la seguinte tabella, que copiamos da obra tle Werner, aOrbis terr.i,.,m1 catholic11s» ( p. 2} :

Scc. 1
500 0001v11
ll 2 ooo ooo VIII
Ili ~ O(J(J ooo!rx
IV 10 ooo oooiX
V 15 ooo ooo XI
VI 20 ooo
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ooo\XII

25 ooo oootXIII
3o ooo ooolXIV
40 000 000 XV
5o ooo

ooolXVI

85 ooo ooo
ooo ooo
100 000 000
1)2

125

ooo ooo

70 ooo ooo XVII 150 ooo ooo
8o ooo ooo XVIII 200 ooo ooo
1XIX :loo ooo ooo e mais ainda.
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CAPITULO 11

do nenhum que está proxima do seu fim, mas muito pelo contrario augmenta todo!9 os dias as suas
forças e o seu imperio, e attrahc successivamente
a si novos povos. Stat crux, dum vo/vitur orbis !
2 rn. 2. E todavia existiam os impedimentos para uma tal propagação e conserPação, qu~r da parte da me~ma doutrina, quer da parte dos que a prégavam.
(A) Da parte da doutrina; porquanto, posto que
a religião christã, cm vista do que fica dito, corresponda ás legitimas aspirações da natureza .humana, comtudo contem muitas coisas, que se oppóem omnimodamente aos espíritos soberbos e aos
corações corrompidos.
(1) Abraça, na verdade, dogmas e mysterios inaccessiveis á rasão humana, aos quacs sómente os
humildes de coração querem prestar assentimento;
taes são os mystcrios da Santíssima Trindade, da
Encarnação, do peccado original e da justificação
pela graça e muitas outras coisas que a rasão orgulhosa naturalmente rcpellc; aos quaes deve accrescentar-se o escanda-lo da cruz; por isso que os
Apostolas prégavam a Jesus Christo, e este cruci·
ficado 1•
E na verdade, nada havia mais ignominioso,
quer para os Judeus, quer para os Romanos, do
que o supplicio da cruz, e com etfeito a adoração
da cruz nenhum outro sentimento podia naturalmente despertar senão horror ou irrisão.
(t) Tambem a moral christã, não obstante, considerada cm si mesma, ser admiravcl e acccita pelos puros do coração, devia ser odiosa á soéiedade corrompida, como era a republica romana, pre0

1

ICor.I,23;11,2 .

cisamcnte porque declara guerra a todas as cobiças . Por quanto, como rcctamente o adverte S.
Agostinho•, diz aos a11are11los: «:\°ão queiraes enthesourar thcsouros na _terra, onde a ferrugem e
a tr~ça os destroeii i; diz aos luxuriosos: «quem
semeia na !iUa carne, da carne colherá tambem a
c_orrupção, mas quem semeia no espírito, do espinto colherá a vida eterna,, 3 ; diz aos soberbos: «todo aquelle que se exalta será humilhado, e todo o
que se humilha será exaltado" '; diz aos iracundos:
"áqucllc que te dá uma bofetada na face, offerecelhc a outra" ã, diz aos odientos: «Amae os vossos
i~imigos, fazei bem aos que vos aborreceram» ti;
diz aos supersticiosos: «eis que o reino de Deus está
den t~o de vós u 7 ; diz aos curiosos: u não olhemos para
as coisas que se vêem mas para as que se não vêem·
.
,..
"""'
'
pois as que se veem sao temporaes; mas as que se
não vêem são eternas" 11 ; diz finalmente a todos:
((Não queiraes amar o mundo, nem as coisas que
ha no mundo ... porque tudo quanto ha no mundo é concupiscencia da carne, concupiscencia dos
olhos e soberba da vidaii 9 •
0

1
1

S . August ., de Verâ Relig. c. III e seg.

ccNolite thesaurisare vobis thesauros in terrâ, ubi aerugo
et tinea demolitur .. ... Math . VI, 1q .
3 ·~Qui seminat in carne suà; de carne et metet corruptionem, qu1 ;.utem seminal in spiritu, de spiritu metet vitam aeternam .. . Galat. VI, 8.
• . •Ümnis qui se exaltat, humiliabitur; et qui se humiliat
exaltabuur» . Luc . XIV. 11 ; XVIII, 14.
5 , "Et qui te percutit in maxillnm, praebe et alteramu. Luc:.
,
\ I, 29; Math. V, 3q.
6 "Diligite in1micos vestros, henefacite his qui oderunt vosu.
1
Luc.\I,27
.
7 «Ecce enim regnum Dei intra vos est». Luc. XVII 21 .
' aNon contemplantibus nobis quae videntur, sed q~ae non
v!dcntur; quae enim videntur tempbralia sunt : quae autem non
\'ldentur, a eterna sunh. II Cor . IV, 18 .
.' «Nolite diligere m_undum neque ea quae in mundo sun t ...
quomaf!I om~e quod est m mundo_, c~ncupiscentia carnis est et
concup1scenua oculorum, et superb1a vitae» . 1 Ep. Joan . li, 1 S-16.
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E na verdade,' toclas estas coisas são muito contrarias, quef' ás opiniões dos Philosophos, quer aos
costumes do povo, e sómente com difficuldade e
pouco a pouco, poderam penetrar nas suas mentes ;
por quanto até mesmo os Stoicos, que desprezavam as voluptuosidades da carne, tinham a soberba como uma virtude, e a humildade como um vicio.·
2 1 1 • (B}· ?\em faltaram ohstaculos extrinsecos,
da parte d'aquellcs a quem era prégada a religião
christã. '
(1)1\a verdade os Judeus adheriam lenacissimamenit! não só á religião, que conheciam fôra divinamente revelada, mas tamhem aos ritos e cerimonias
externas prescriptas por Moysés, e até mesmo a muitas tradicções de que, especialmente, os Phariseus
faziam propaganda ; o que é tão verdade que até
muitos d'aquelles que se converteram para a fé
christã, não só observavam ainda a lei mosayca,
mas até mesmo queriam que fosse observada pelos Gentios 1•
Além d'isto, esperavam,_ na vcrdadc 1 o Messias, mas, segundo o seu coração carnal, imaginavam que havia de ser um rei potcntiss~mo, cujo dominio temporal se estendesse a todas as Gentes, e por isso tinham instinctivamchte horror a
Christo humilde e pobre, Salvador tanto dos Gen·
tios como dos Judeus.
Por outro lado tinham crucificado este Jesus, e
com certeza que se envergonhavam de adorar como Deus, aquelle que tinham condemnado a supplicio infame. Eis a rasão porque, segund,o o attes . .

ta o Apostolo 1, a prégação christã era um escandalo para os Judeus !
2 i 2 . (a) Era porém uma loucura para os Gen-:tios. Na verdade que muitos de entre elles eram inteiramente indifferentes a respeito da re~igião, e todos dados á ambição e aos prazeres, e por isso p'romptos a desprezar a religião que repro,~ava os seus
vícios. Porém aquclles que eram mais ou menos
religiosos resistiram egualtn~ntc ~o christiani~mo,
e eram de toda a classe de c1dadaos, povo, philosophos e sacerdotes, assim como politicos ~.
Porquanto o poJJo ainda adheria tenazmente ao
antigo culto dos deuses que tinham herdado dos
seus avós, e tanto mais que ellc se acommodava
facilmente üs suas lihcrtinagens, e adornava-se com
todos os encantos das artes que, especialmente os
gregos, ti•1hmn em tanto apreço e que estava ligado
com as instituiçôes e com as aventuras da sua palria.
Na verdade alguns tinham abraçado as superstic6l.!s orientaes mas sómente aqucllas que podiam
a;sociar com o culto patrio. Porém a religião christã, por ser excl1tsil'a de outras, desagradava-lhes
naturalmente por ser espiritual . e cheia de 11~yste
rios, e só com ditficuldadc podia ser por clles entendida; de maneira que facilmente se espalhassem entre ellcs calumnias vilíssimas sobre os dogmas catholicos e abrisseni o caminho a crudeliss•mas perscguiçóes :i. Um outro o.bstaculo apresentavam-no os sacerdotes dos gentios: porquanto
dependendo a sua auctoridadc e sustentação prin-

1

Act. XV. 5.

l Cor. I, 23.
.
.
Sobre estes discreta muito hem Freppel, Samt Justm,
·
1
lect . 1-IV.
J
Cf. Freppd, oh. cit. p. 58 c..seg.; LekQ.'._o~ . clt. vo.;
1, p. 4q e se~.; Kurtlwlt, I>e Calumnns contra Chnstianos, 1Gl:(.>.
1
2
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CAPITULO

cipalmente do culto dos idolos, deviam necessariamente declarar guerra á nova religião, que era essencialmente adversa aos ido los ; porém, com o
os Imperadores eram considerados como Sum mos Pontifices, e até eram venerados como deuses,
não podiam levar á paciencia a religião que abertamente condemnava o seu culto, mas empenhavam-$e por extinguil-a por meio de crueis perseguições. Os Philosophos tentavam cgualmente destruí!-~ com todo o empenho; e na verdade, chamavam-na superstição execravel, loucura furiosa , opinião alheia das scicncias e das artes, indigna do
grego e do romano 4•
E nem isto é para admirar ; porquanto entre os
Epicureos havia vícios torpissimos, que o Apostolo
nem sequer permittia que se faltasse n'elles; porém
entre os Stoicos havia tanta wnfiança e complacencia
na rasão e na virtude propria, que com certeza não
estavam dispostos a abjurar aos pés do Crucificado; em todos reinava o desprezo d'uma religião que
tractava com o mesmo amor, tanto os pobres e os
ignorantes, como os ricos e os sabios.
Finalmente, o ultimo obstaculo nascia dos politicos que não. podiam levar á paciencia um culto
peregrino com exclusão dos outros: toleravam na
verdade cultos estranhos, que podiam associar junctamen te com o culto patrio, porém regeitavam inteiramente os outros!.
Desconfiavam do mesmo modo d'aquella f,.aternidade e egualdade, que a nova religião tentava
introduzir, entre os homens de toda e qualquer nação e genero, assim como do espirita de liberdade

que fomentava, prégando que era melhor obedecer
a Deus de que aos homens, pois já então ·a tyrannia ou Cesarolatria começara a vigorar sob os Imperadores. De tüdo isto resultou que por tres seculos o christianismo esteve exposto ás mais féras
perseguições, e depois tambem se tornou aborrecido de alguns principcs e povos.
213. 3.º Porém os meios empregados, considerados humanamente, eram desproporcionados para se
conseguir o fim. São tres os meios principacs porque uma instituição se pode naturalmente propagar ao longe : a fon;a das armas, pela qual até
mesmo os violentados teem de se submetter, o pra:ter, que attrahe a muitos, a eloquencia ou a arte /ogica, pela qual muitos se persuadem. Mas nenhum
d'estcs foi empregado pelos discípulos de Christo.
(1) Não a força das armas, não tendo a Egreja
sugeitado pela violencia ao seu imperio nem os
Romanos nem os Barbaros, mas muito pelo contrario, ella soffreu de uns e outros muitas perseguições; ' desde o tempo de Constantino é que começou a gosar não só de liberdade mas até de protecção, e algumas vezes para reprimir o paganismo
empregou-se a força; porém já desde ha muito tempo que o christianismo tinha attrahido a si muitíssimos sómente pela persuação; o mesmo pode dizerse dos Barbaras, afora poucos que, no scculo IX e
X, por um zelo indiscreto, foram mais ou menos
coagidos a abraçar a fé christã.
2 14 . ()) Nem as caricias da voluptuosidade; por
quanto, como dissemos acima, a nova religião, declarava guerra aberta a todos os vícios e libertina-

• t
FreppeJ,_ob . cit . p . 22 !! seg.; cf: Tacit . Annal. XV, 44;
Plm, Ep . ad TraJanum; M. Felu:, Octav1us, 11 .
·
2 Lecky, ob . cit. p . 399 e seg.

t Christo tinha na verdade dicto aos Apostolos : aEcce ego
mitto vos sicut oves in medio luporum ... Tradent enim vos in conciliis, et in synagogis suis fiagellabunt vos . . · " (Mittt; X, 16-17 . )
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gens; e por esta razão estava exposta ás zombarias
e aos ataques ~e .muitos. Em vista d'isto já se pode resolver a d~fficuldadc, com que insistem contra nós,--·a rap1~a pr~pagação do Islamismo; t porquanto, como Jª o tmha advertido S. Thoma{, t
Mahomct. engodou os povos com promessas de
J.10/uptuo~rdades camaes; tambem deu preceitos em
confo~m1dade coi:n as promessas, largando as redeas a voluptuosidade carnal, e a tudo isto estão
sempre promptos os homens carnaes.
_Alem d'isso ao principio não houve homens
sab1os 9uc o seguissem, mas só pessoas absolutamente ignorantes da doutrina divina, que habitavam nos descrto_s, e pela multiJ<ío d'ellcs é que obri<?u os outros a força d'armas a abraçarem a sua

g1

CI.

Ma~ pelo contrario, não pela violencia das armas, nao po~ promessas de voluptuosidade, mas
antes no meio .da tyrannia dos perseguidores, é
que uma turba mnumeravcl, não sô de gente simples, mas tambcm Je homens sHbios correm a abraçar ? f~ christã, na qual se prégum mvsterios inacccss1ve1s a toda a ~ntclligcncia h11ma;1a, se prohibcm as voluptuos1Jades da carne, e se ensina a
desprcsar todas as coisas do mundo. Ora isto é na
v~r~ad~ o ?1aior dos milagres e obra manifesta da
d1vma msptração.
2 r 5. (C) Nem a eloque11cia ou a força dos argumentos. Porquanto ~s doze Apostolas, que Christo
escolheu para pregoeiros da sua religião, eram pesf~liz propag:içiio e conscrva.:íío do Evangelho or
que. a mes~a .:~isa suc.:edcu :i n:ligirío Jc ,\>lÍLhometh, pode co~fur
~~ ,.cntr.~ <?s do..,umentos <!a verdade e da origem Jivin!J•. Assim
n'egs<11e1der (ll · 11 e • .,- , li'- ·'') "~ 11
· · 1·1stas Je
hoje.
,u e m seguem o s raciona
1

«:'llcm

:i

2 S. Thom. C. Gentil.

l. J, e. 1;.

2 49

cadores rndes e illittcratos, e Judeus que eram por
todos aborrecidos, muito especialmente pelos Romanos; 1 a maior parte d'dlcs nem tinham a arte de
raciocinar nem de fatiar, só muito imperfeitamente
foliavam a lingua grega, como se vê dos seus escriptos; e os mais peritos d'cllcs, como João, Paulo, Lucas, eram na verdade muito inferiores aos philosophos gregos e latinos, que arytes tinham fiorecido,
ou ftoresdam então. Por outro lado não prégavam
in persuasibilibus hwnanae sapientiae verbis, nem
era com arte logica nem com força de argumentos que tentavam demonstrar as verdades que annunciavam; pois muitos d'cstcs dogmaA superavam
a capacidade da razão humana; mas allegavam sómente a auctoridadc divina, os milagres de Christo e da sua resurreição. Como podiam .persuadir
por outro lado sómente com a eloquencia aquelles
que nem a dialcctica de Aristoteles, nem a eloquencia de Platão e de Cícero poderam converter a melhor vida? Estes philosophos eram na verdade distinctos pela auctoridadc humana maior que a dos
Apostolos; porém, afóra alguns poucos discípulos,
o que conseguiram ellcs :> Logo não foi com a rhetorica nem com a dialectica que renovaram o mundo, mas por especial intervenção divina ou pelo

milagre. 2
2 16. Não é possivcl assignalar alguma outra
causa da admiravcl propagação e conservação do
1 Os Judeus são chamados pelos · cscriptorcs Romanos «teterrima i;cns, despectissima pars servientium» (Tacit. Hist. V, 5,
8); •gens contumelia dcorum insii;nis» (Plin. Hist. Nat. Xllf, 9);
«ÍOCtcntes ct tumultuantes» ( Amm1an. Marcel!. xxnr, 2.)
1 O que já dizia Paulo: «Quae stulta sunt mundi elegit Deus
ut .:onfundat s 1pientcs : ct infirma mundi clcgit Deus, ut confundat fortia .. - llt non ~lorictur omnis c;tro in conspectu ejus». (1 Cor.

1,

27-:?.9).
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1

Evangelho, e com S. Agostinho 1 é permittido argumentar assim : ou se praticaram milagres evidentíssimos para a conversão do mundo, e n'este caso
o Christianismo e divino e approvado por Deus ;
ou não se praticou nenhum milagre, e n' este caso
a mesma conversão do mundo sem milagres, é o
maximo dos milagres, por ser absolutamente contraria ás leis da ordem moral.
Logo n'um e n'outro caso a propagação do
christianismo é verdadeiramente miraculosa e demonstra evidentemente a sua origem divina.
217. Isto melhor se verificará pela refutação da explicação nat~ral apresentada pelos Racionalistas. Affirma na verdade Gibbo11, ! que a conversão do mundo pode naturalmente explicar-se principalmente por cinco
causas intrinsecas : pelo 1elo i1ttolerante com que os
Christãos propagaram a sua religião; pela promessa d'uma outra vida ; pelo poder miraculoso, que reivindicavam para si; pela pu1·e1a da vida e pratica de todas as
virtudes; pela st_ricJa disciplina e excellente constituição
darepubhca chnsta. Outros, porem acrescentam 3 que esta conversão fôra promovida tambcm por causas extrinsetas, principalmente pela agrupação dos povos sob
uma wuca auctoridadc do imperio, pela indo/e da plu'losoplifo. que n'aquella cpoca não era sufficientc para satisfazer as legitimas aspirações dos espíritos, e pela ex-

. . ' . .Jps~ modus qu<? mu~dus c_rcdid~t, ~i ~o.nsideretur, incredih1hor mvemtur. lneruditos hberahhus d1s.:1phnts et omnino, quantl!m ad istgrum d~ctrfrn_is .attinet, impoli!~s, non pe~itos gramma~i
ca, non arm~atos d1al~.:uca, non rh_ctori.:a 1n~atos, pas.:atores Chr1stus cum rettbus fidea ad mare hu1u~ saecuh paucassimos misit, atque ita ex omni genere tam muitos pisces et tanto mirabiliores
quanto ra~i~res, ~tiam ipsos philosophos _cepit ... Si vero per Apostolos Chrtsta, ut ns crederctur1 resurrecttonem atque ascensionem
praedicantibus Christi 1 etiam 1sta miracula facta esse non credunt,
hoc_ no.bis un~m ~ranct_c mir~c':llum . suffi.cit, quod eram terrarum
?rb1s sme ulhs m1racuhs cred1d1t» .. (S. August. de Civ. De~ l. XXII,
'; cf. S. Chry_:;ostom., quo~ Chrts~us Deus, cc. 1, 17 onde prova
que a conversao _d., mundo e um milagre estupendo).
2 The Decline and Fali of thc Roman Empire, e. XV, p. 536,
5.i7, Londonl 1777 .
3 Çf.
ecky, ob. dt. vol. 1, .:. 3, p. 386 e scg.

pectaçáo d'uma [ft"ande re11oi•ação ditfundida pelos Judeus quasi em todo o orbe.
218. Não deixamos de confessar, na verdade, que a
divina Providencia preparava o caminho para o chnstianismo por meios que são em si naturaes, que favoreceram a sua propagação; porquanto Deus emprega tambem as causas segundas para os seus fins; porem todas
as causas acima allegadas e outras que taes, por si mesmas não poderam produsir tamanho etfeito, e até algu~as d'ellas suppõem manifestamente a intervenção di·
vma.
(a) Para fallarmos primeiramente das causas exlrinsecas, a unidade opportuna do Imperio Romano fornecia
os ~eios para que ~ prégação evangelica se divulgasse o
mms depressa poss1vel, mas ao mesmo tempo para ser, o
mais depressà e o mais efficazmente possivel, repellido;
porquanto d'aqui resultou que as l?erseguições se enfurecessem por todo o orbe, de maneira que os imperadores
por mais d'uma vez ficassem persuadidos que estava extincto o nome christão.
Por outro lado podia, na verdade, a indo/e da philosophia dispo1 alguns para abraçar a religião christã quanto âquellas verdades que mais agradam â razão ou ao
coração, mas não quanto aos mysterios que se oppunham
tão directamente á soberba dos philosophos, nem quanto âs virtudes arduas que tão fortemente do de encontro ü corrupção dos costumes l)Ue n'aqudlc tempo tanto grassava no povo. Alem d'1sso a expeclacão d'uma
certa renovação, podia despertar a curiosidade, porém
nem os Judeus nem os Gentios esperavam por um Messias pobre e humilde, por um Deus crucificado, e, na
verdade, muitos tinham horror a uma tal prégação, como
o attcstam escriptores pagãos. De que modo, finalmente,
succedeu que, das varias religiões orientaes, que n'aquella epoca se prégavam em Roma, só a religião christã at·
trahiu a si tão grande numero de homens de todas as
con~ições, e, depois de tres seculos venceu o paganismo t
219. (b) Nem para explicar isto bastam as causas in·
trinsecas acima enunciadas. Não o {_elo dos christãos;
porquanto, como muito bem o adverte Newman, ' um
1 Newm''"' Grammar Qf ;\ssent, p. 159 ed. 188i : «Prim~irQ
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tal zelo obra poderosamente sobre aquelles que já se
converteram, mas não sobre aquelles que se hão-de converter, principalmente quando devem ser arrancados da
sociedade, á qual j<i adherem firmemente, como eram os
Judeus que obstinadamente adheriam ao culto patrio; e
até mesmo o zelo intolrra11tc serve antes para irritar e
repellir principalmente aquelles que tendem para o mdiffere11tismo e eclectismo, como de facto muitos n'aquella epoca tendiam no Imperio Romano. Nem·tambem só a promessa da vida futura; porquanto esta tam~em tinha sido prégada por outras religiões, ser.n que
todavia con~eguissc converter muitos homens; mas coino é que succedcu então qúc a prégação christã d'esta
verdade movesse tão viva e efficazmente os animos senão por especial i:itervenção da Providencia? Nem o
o poder 1Jli,.aculoso que os christãos reivindicaram para
si; po,rque os pagãos proc\nmavam o mesmo poder; e
por ..conseguinte, se os christãos não praticassem verdadeiros milagres, e na verdade mais estupendos do que
.aquelles que attribuiam aos deuses, de que modo teriam
podido converter tão grande numero d~ infleis ? <;onfes.samos na -..:erdade que a pit1·e,a da 111da e as virtudes
dos christão fornm em si um argumento poderoso para
convencer. a.s~ pes~oas. ~ptirnas do mundo pajão de que
a nova rehgtao er~ d1vma; mas <Jual a r;1sao· porque o
christianisrrio transformou tão radicalmente os costumes
dos pasá~s se não fôra divino? Por ventura as 'virtudes
domesticas dos christãos e a sua austeridade converteram naturalmente ' homens de costumes perdidos, que
nada poqiam esperar scnfüi a animadversão dos seus,
amargura's quast ir.tfinitas e até muita.s vezes a morte
. ignominiosa 1• Pelo que respeita ü ctmsliluiç<io pc1feiht
que tudo
. . examinemos o zelo com que <iihbon significa o espirito
da facção e do corpo : isto é, sem contrnversia, o espirito que im·
pelle os que )á são membros d'um corpo moral, mas basta por ve.ntura que se unam e.m sociedade t Os Judeus nascera.m no Ju~ai~
mo, jactavam-se de tempos diuturnos e ~loriosos, e ttnham e md1cavam facilmente este t•spi,.itu do corpo; mas de que modo podia
o espirito da faccão separar os Judeus e os Gentios da sua sociedade, para abraçàrem uma nova. ainda ha pouco nascida ?.. . Os
christãos arderam em zelo da religião christií, não antes mas depois da sua conversão.•
1 «Como é possivel imaginar com Gibbon que as virtudes
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das republicas christã, não negamos na verdade que ella
é a causa da sua estabilidade ; porem os homens antes
de se sugeitarcm a esta auctoridade deviam converterse e certificar-se de que a auctoridadc era de Deus. E
por outro lado, como é que a unidade, sem a força das
armas, pode subsistir n'uma sociedade, senão por meio
da auctoridade constituída pelo mesmo Deus? Por ventura as varias communidades dos christãos, que a rcgeitaram, não se dividiram logo em varias seitas inimigas
umas das outras ? Porquanto aquella mesma unidade
que os adversarios são obrigados a conhecer no verdadeiro christianismo, é um signal da sua divindade, não podendo ella ter explicação nenhuma, sem a intervenção divina. Por conseguinte, para qualquer parte que se veltam
os adversarios, não podem encontrar causa nenhuma natural pela qual possa explicar-se .ª conversão _est~penda
do mundo : as causas quer extnnsecas quer rntrmsecas
que allegam, ou são omnimodamente impotentes para
produsir um tamanh~ effeito, .ou se teem alguma força, .ti·
ram-na da Providencia especial de Deus. Por consegumtc, não ha fugir, digitus Dei esl hic: lut'c mutatio de.-rfrl"ae excelsi.
.
220. These IP: .J'I dlvindad11 da r11/lgltlo chrls18 confirma-se pelo f11sfllmunho dos mart11r11s. t
,k;s~hri.-;~ãos q-ue chama domesticas a.saber o odio no. luxo do s~
culo, a castidade, a· temperança, o cuidado dos negocios domes.ttcos, \'irtudes tão obscuras, assim se tornaram tão fortes, que despresando o baratl1ro, o amphiteat;o e as fogueiras, attra~ssem a si
e abrandassem os animos dos pa~ao? Por ventura a ~everidade hella da moral christã .:onverteu <.i1bhon ! pelo contrario, ellc mesmo
mal humorado,escrevc: nQue os christãos primitiv~s não ~sejavam
tornar-se acceitos e uteis n'este mundo .. . A sua vista triste e aus1.:ra, o odío aos nei.;ocios <;lS voluptuosida~es da. vida, e as cala~Í·
<la1lcs tantas vezes annunc1aJas Je antemao, csumula1•am os chr1stiios a temer que a nova seita não ' 'icssc a .::ausar detrimento á so·
..:icda~tc ... i\qui não é slÍ <iihbon, mas tambem os p~g~os, por ellc
Jcs.:nptos, que odcavam o modo de obrar dos chnstao-; ~oral e
so.::ial. Como é então que os pagãos se converteram das coisas que
dcsprcsavam tão vivamente, para a fo de Christo ?» (Newman, ibid.
p. 461.)
'
.
t L,1ctdl1ti11s, Divinae Institut; !. V, e. 19 _e seg.; Vàlsecch1, ob.
cit. 1. II, c. 15; Frayssinous, Confer., 9uest1ons sur les_Martyrs;
Monsabre, Introd. au Dogme, 32'" Confer.; Bruger<;, n. bo e ses . ;
l/11rtc1·, n. x, 1 e seg.; Patrum Opuscula, vol. IV, d1ss. Iíl. Martyrum sanguis vox veritatis; p. q3 e seg.; E. Leblm1t, Les Persécuteurs ct les Martyrs, Paris, 18y3.
.•
Theologia Do~matica-Vol. i.~
Z.>
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CAPITULO li

Entre os obstaculos que o christianismo teve a
superar, foram as perseguições onde se manifestou
inven~ivel a fé dos christáos que pela sua religião
não hesitaram em perder os bens temporaes e até
mesmo a sua propria vida. D'aqui tira-se um duplo argumento para confirmar a these precedente:
porquanto a constancia dos martyres, considerados
todos os adjunctos, pode considerar-se como um
milagre de ordem moral. Por outro lado, o testemunho que expontaneamente deram dos milagres praticados no principio do christianismo, não pode regeitar-sc.
221. 1.º Expõem-se os factos. Para melhor se
ver a força do argumento, é nccessario que notemos de antemão o numero, as condições, os tormentos, e a paciencia dos martyres.
(A) Toda a antiguidade affirmou que elles fo:..
ram innumeraveis : comtudo, ccn.:a do fim do seculo XVII, H Dodwell, varão por outro lado erudicto, affirma que poucos martyres sotfreram nas primeiras perseguições; 1 porém as suas asserções er, roneas foram ·logo refutadas por Ruinard no prefacio geral da sua erudicta obra sobre os Actos dos
Martyres; e documentos novos que se encontraram,
principalmente nas Catacumbas, confirmaram as
antigas tradicções a este respeito, de maneira que
hoje até os Racionalistas confessam que fôra maximo o numero dos martyres, ~apesar de ser ainda
impossível determinai-o d\1m modo certo. Na verdade, no Imperio Romano, durante os trcs primeit H. DodweU, De paucitate martvr~m, inter Qissertationes
Cvprianicas.
·
2 Renan, Journal des Savanrs, 1874, p. 6~17; G. Boissier, La
·
Fin du Paganisme, vol. J, Append. p. 4Sti e scg.; Lecky. ob. cit.
vol. J, p ..p.8 e seg., o qual todavia se ex força por diminuir o mais
que rode o numero Jos martyrcs.
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ros seculos, surgiram tres fur.iOsas perseguições,' e
do testemunho, quer dos pagãos quer dos Padres,
vê-se claramente que foram inummeraveis os chrístãos que padeceram pela fé. E assim, segundo o
attesta Tacito, j no tempo de ~ero, multitudo ingens; segundo o testemunho de Bruttio, 3 sob Domiciano1 plurimi christianorum foram mortos no
meio de martírio cruel; segundo Eusebío,' no reinado de Marco Aurclio, innumerabi/es prope martyres per u11iverswn orbem resplandeceram; tambem no terceiro seculo foram as perseguições muito mais fortes, principalmente no tempo dos imperadores Diocleciano e Maximiano: pois n'aquella
cpoca os christãos 110n singuli, sed gregatim cfrcumdato igni ambiebantur, ã e na Phrygia uma cidade só habitada por christãos, foi queimada com
todos os seus habitantes, mulheres e creanças. 6 O
mesmo consta das inscripções que foram encontradas nas Catacumbas, onde se lêem. estas e outras .
1 Computam-se vulgarmente dez: perseguições, mas confessamos que se podem computar mais ou menos,. cooforme se con- :
tarem sómente as geraes ou locaes. Mas para fallarmos mais precisamente desde o anno 64, cm que começou a perseguição de Ne- ·
ro até ;10 anno '.1d, em que foi promulgado o f;dito de .1\-filão, a
Ef;rcja soffreu varias perseguições por 121) annos, e durante 1~o
annos teve uma paz mais ou ·menos comp-leta; como excellentemente o expõe o P. Allard na obra erudita Histoire des Persecutio11s, Paris 1885-1890. Nem é incrivel que os imperadores mais
henignos, não poucas vezes s~ convertessem em ..:rudelissimos per- .
seguidores, porque o mesmo Tit(), delicias do ge11cro l111ma11n,
para cclchrar os nnnos de seu irmão e pae, trucidou e fez; despedaçar pelo fogo, pelo _ferro e rc:las féras, muitos milhares de Judeus (Jo.~eph De bello 1ud. VII, ó, 8) . Por outro lado o povo que
se ref;OSijava de espectaculos crueis, clamava muitas vezes : Chrisr,fos aos leões ! Se o Tibre foz allivião, se o Nilo não se espraia pelos campos; se não chove; se ha um tremor de terra, ~e ha fome, peste, rodos clamam: Ghristãos aos leões : (Tertull. Apoleget. c. 40.)
2 Tacit. Annal. XV, 44.
·
·
3 Apud Euseliium, Chronicl. !ih. li.
' f:wcbius, H. E. 1. V, Proem.
:. L <
tctant. de Mortihus persecut. e. XV.
~ f:usebius , li. E. 1. VIII, e. 11.
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coisas semelhantes : << Marcclla ct Christi Martvres
CCCCC~ (550))); ((CL (150) martyres Christin.-1 E
pos isso já no seu tempo declarava Cypria110 que
o numero dos martyrcs christáos não podia contar-se.'!
E nem houveram martyres só no Imperio Ro..,
mano mas tambem entre os Persas, e depois entre
os Musulmanos, mais recentemente entre os Japonezes, Chinezes, Annamitas, e até nos nossos dias
quer na Asia quer na Africa, de maneira que na
Egreja nunca faltou o testemunho do sangue. 3
222. (8) Se attendcrmos as qualidades dos martyres, foram de toda a condição, cdadc e sexo ;
e assim entre elles encontram-se nobres, como Flabio Clemente, Apolonio, Chromasio; doutos, como
Justino, lrenco, Cypriano, plebeus, como Theodoto, Sereno: soldados, como Victor, Sebastião, Mauricio com os companheiros, e os quarenta Martyres Sebastenos; mulheres, quer nobres, como Perpetua, · Cecília, Agueda, quer de condição servil, como
Bltmdina e Potamiana; velhos, como Polycarpo e
os dois Semeões; meni11os e meninas, como Cyrilo,
Tha~dsio, Eulalia, Ignez. $ Por isso dizia Lactando:
l n.Mar~ella et Christ m.myre~ CCCCCL ('.'iº~"; «CL (1501

martyre~ Christi . " Cf Jt.'iseman, Lectures on Science and Reli-

gion, lect. IX, p. 130 ed. Baltimore, 1852; P. Allard, Rome souterraine,tParis~ 1877, r· 216 e scg.
..
S. (.ypr1an. De Exhortat. martyru, e. XI.
1 Dos martyres christãos na Persia vê R11i11<1rl, ob. cit. pp.
Stij, &l4; na primeira perseguição sob o rei Sapor, segundo um antigo auctor persico foram mortos 190,000 christãos. Sobre os recentes martyres na Asia entre os Japoneses, Annamitas, Coreenses lê La Sal/e des ;\fartyres, ou Lebla11t, ob. cit. e. Zj, p. 343 e
seg. onde se comparam as novas perseguições com as antigas.
Quanto aos martyres que na região Ouça11da foram mortos pela
fé, vc a descripção feita pelos missionanos no opusculo Les ;\fartyrPs 11cgres de f 011g,111da.
1 Assim pouco mais ou menos Brll{(t're, p. 154; cf. R.11i11art,
ob. cit. passim; Allard~ Leblcmt, ob. cit.

«Ao passo que ladrões e homens robustos do corpo não podem soffrer taes dilacerações, exclamam
e dão gemidos, vencidos pela dôr, meninos e pobres mulheres vencem silenciosamente os seus
verdugos, e nem o fogo pode exprimir-lhes os seus
gemidos».'
223 . (C) Porem os tormentos infligidos aos martyrcs foram exquisitissimos, e de tal natureza que
deviam abalar· a constancia dos homens mais forte : 11 Aos que perecem, diz Tacito,' acrescentam-se.
ludihrios, afim de, cobertos com as pelles das féras, morressem dilacerados pelos cães, ou pregados cm cruzes, ou queimados, e de noite, serviamsc d'elles como de archotes, para allumiar.))
Os apologistas e historiadores descrevem varios generos de supplicios, que os christáos soffrernm, isto é, o fogo e o ferro, crucifixões, féras, pégos profundos do mar, corte de membros, queimaduras, atravessamento e arrancamento de olhos, e
finalmente mutilações em todo o ..corpo, a isto acrescenta varo a fome, metaes e cadeias». 3 Attcstam
tambem que a paciencia dos martyres fôra tentada
com supplicios lentos, afim de que, vencidos pela
dôr, renegassem a fé: ((Porém o inimigo astu1 uDum latrones et robusti corporis viri ejusmodi Iacerationes perferre neque.unt, cxclamant, et gemitus edunt victi dolore,
pueri et mulierculae tortores suos tacite vincunt, ct exprimere illis
~emitum nec ig~is pot~st.u .
.
. .
2 nPereunttbus, a1t Tacitus, addita lud1b_r1a, ut ferarum tergis
contecti, laniatu canum interirent, aut cruc1bus affixi 1 aut flam mandi atque, ubi defecisset dies, in usum noctumi lummis urerentur ... Tacit ., Annal. XV, 44.
.
3 ulgnem ac ferrum, clavorum suffixiones, bestias, profundos
maris gurgites, membrorum abscissiones ac perustiones, confixiones et(effossiónem oculorum, totius denique corporis mutilationes,
ad haec famem, ferrum, metalla ac vincula.» Eusebius, H. E. lib.
VII, e. 14; cf. Tertu/lia11. Apologet. XII; Lactant. Div. Jnstit. 1. V,
e. 11. ~uod fateri coguntur ipsi Rationalistae, Lec:ky, oh. cit. vol .
1, p. 4tl7 e seg .
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to, procurando supplicios demorados para a morte, desejava degolar as almas, não os corpos, e
como diz Cy-priano: aos que queriam morrer não
se lhes permittia que fossem mortos•> . 1 Por outro lado, para mais facilmente abalarem a sua pacicncia,
promettiam-sc aos apostatas voluptuosidades, honras, a graça e o favor do imperador. E, o que é
mais, por muitas vezes tiveram de pugnar contra a
carne e contra o sangue, contra os affeitos da natureza, as lagrimas dos pacs, das mulheres e dos
tilhos; e na verdade, tiveram mais força os olhos
que choravam do que as perseguições dos pcrsc~uidorcs.

2

(D) Porem, apesar de tudo isto~ os martyrcs supportavam comfortalez.a e co11sta11cia os tor224.

mentos mais atrozes e até se otferedam para elles
com alegria. Assim S . Ignacio, temendo que os Romanos impedissem o seu martyrio, supplicava-lhes
que não mostrassem uma bcncvolcncia que lhe
·era prejudial: ''Consenti que eu seja alimento das
féras, por meio das quacs me é pcrmittido ver a
Deus. Sou pão de Deus, e oxalü que cu seja moído pelos dentes das féras, para me converter cm
pão puro de Christo. Afagae, pelo contrario, as féras, para que cllas sejam o meu sepulcro, e nada
deixem do meu corpo, para que me não torne incommodo a ninguem depois do somno da morte» .3
1 nVerum hostis callidus, tarJa ad mortem supplici::i conquirens, animas cupiebat jugulare, non corpora, et ut 1pse qui ab eo
passus et Cyprianus ait: volentibus mori 11011 permittebatur occidi...
S. Hieronymus, ln vitâ Pauli cremitac.
2 S. Augustin. Narrações sobre o ps. 47, n. 13. Exemplo d'istó vê na paixão de S. Perpetua em R11inart, ob. cit. p. 93 e scg.
1 nSinite me ferarum cibum esse, per qu'as Deum consequi
.·
hce~. Frumentum sum Dei et per ferarum dentes molar ut purus
panis Çhristí inveniar. Feris potius blandimini, ut mihi sepukrum
fiant ~ mhilque mei corporis relinquant, ne, postquam obdormiero.
grav1s alicui fiam.u S . Ignatills. Ep. ::id Hom. n. 4.
·

35 9

Do mesmo modo fallaram a maior parte dos martyrcs, de maneira que Sulpicio St•JJero escreveu a
respeito da nona pers~guição: «Corria-se á porfia
para os combates gloriosos, e então procuravam-se
com muito mais avidez os martyrios com mortes
gloriosas do que agora são apetecidos os episcopados com amhiçõcs a que a natureza é tão inclinada". 1 Houve na verdade christãos que, aterrados pelo temor, negassem a Christo, porem d'aqui
n_rn~s daramc1~tc se vê a virtude d'aquelles que res1st1ram com fortaleza até á effusão do seu proprio
sangue.

:n5. 2." Uma tal conslancia, depois de tudo bem
co11side1·ado, e um milagre de ordem moral.

.(A) Porquanto .ella sul?põe actos heroicos por
multas vezes repetidos, feitos por pessoas innumeraveis, sem esperança alguma de retribuição temporal; porém os actos heroicos não costumam ser
prati~a~os tantas vezes nem constantemente por
muludao de homens, de toda a condição sexo e
edade, sem algum motivo humano, sem h'aver algum auxilio especial de Deus. Nem se diga que a
constancia dos martyres pode explicar-se por causas naturaes, a saber, pela esperança de louvor ou
por fanatismo:
(1) Porquanto a maior parte d'elJes possuíam
uma sincera humildade, de maneira que já tinham
soffrido o martyrio por uma e duas vezes, e traziam gravados em todo o seu corpo os vestígios
das chagas, todavia não se proclamavam a si mes1 uCer.tatim $Io:iosa in. certamina ruebatur, multoque avidius
tum martym1 glonos1s morubus quaerebantur quam nunc episcopatus pronis ambitionibus appetuntur. • Sulpit. Sacra hist. L. 2 .
Que foram os me~mos os sentimentos dos recentes martyres cons. t~ das cartas publicadas nos Annaes da Propagação da Fé, passmr.
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mos, martyres, nem consentiam que os outros assim os chamassem. 1
Por outro lado muitos foram mortos quer isoladamente quer em globo, de maneira que estavam
certos de que os seus nomes não haviam de chegar á posteridade 2 ; e até mesmo eram notados de
infamia publica perante a maior parte da communidade, nem podia entre elles prevalecer a esperança de louvor futuro e incerto contra a certeza
do opprohrio presente.
(D) ~em deve attribuir-sc ajanatismo a su~ constancia; por1..1uc o fanatismo é uma certa obst1~ação
cega que aeralmente se encontra entre os 1gno' é inimiga
~
rantes;
de toda a discussão e mam"festa-se
por um enthusiasmo furioso. E na ver~ade, entre
os martvrcs não faltaram alguns que bnlharam pela scienéia, como se vê, quer das apologias que escreveram, . quer das respostas que deram pera~te
os juizes; por outro lado, não se recusavam a discutir mas deram de hoamcnte a rasão da sua fé;
.
nem 'davam signaes d'um furor louco ; mas a maior
parte das vezes respondiam aos perseguidores com
mansídão, modestia e prudcncia e sotfriam os tormentos; oravam pelo proprio juiz, pelos impera.dores e pelo algoz 3; os mesmos soldados que podiam
resistir pela força, depunham as armas e antes ~ue
riam morrer do que defender-se 4• Ora, tudo isto
não cheira de modo nenhum a fanatismo.
Além d'isso o enthusiasmo furioso póde na verAssim se refere principalmente dos martyres das Egrejas
de Lyão e Vien~a em et Eusebiun~, H. E. !·V, c. 2.
? O que Já notava Prudentrus (Peristhepanon, hymn. XI):
«Quorum solus habet comperta vocabula Christus~.
J Cfr. Eusebius, de Martvribus Palaestinae, e. 8.
4 Assim S. Victor e os séus companheiros em R11ir.trt.• ob.
cit . p . 292 e seg .
t

dade despertar-se nos primeiros inícios da nova religião, mas bem depressa acaba e nem permanece
por muitos seculos ou revive tantas vezes quantas
referve a perseguição.
Logo a constancia dos martyres não deve attribuir-se a motivos humanos mas sim a uma fortaleza sobrenatural.
226. (8) Isto mesmo se confirma por vanos
adjunctos:
(8) ~a verdade, os l;roprios martyre~ .est~v~m
persuadidos que eram a1udados com auxilio dzvzno,
e que não podiam tolerar os tormentos senão com
a graça omnipotente de Deu~ ; assim v. gr. S .
Felicidade respondeu ao ministro que a interrogava
de que modo sotfreria as mordeduras das féras, sendo-lhe difficil sotfrcr as dôres do parto: «Agora
soffro eu aquillo que soffro ; porém alli (nos tormentos) haverá em mim outro que sotfrerá por mim,
porque eu tambem por ellc soffrereiii •. E assim
Andronico disse para o juiz: «Armado pelo meu Deus
estou deante de ti na fé e na virtude do Senhor Deus
omnipotente ... n ~ e confiado no divino auxilio soffrcu tormentos atrocissimos 3 •
(b) Nem faltaram milagres com que se provasse ~stc auxilio divino ; não raras vezes as féras
amansadas poupavam os martyrcs 4; algumas vezes
no meio dos tormentos, ou não tinham nenhum ou
apenas um ligeiro sentimento de dôr "; outras vet
«Modo ego patior, quod patior; _illic autem alius erit in
me, q11i patietur pro me, quia et ego pro 1110 passura sum» Apud
R11i11art, p. qg.
.
2 Armàt11s a Deo meo ante te assisto in fide et virtute Domr 11i Dei omnipotentis ... " .
3 lbid . p . 432.
4 lbid . pp . 309, 446 .
.
.
(• lhid . p. 1~14. uhi narratur a Prudenuo m:irtyr1um S . Lou"
rentii.
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zes as suas feridas curavam-se subitamente P d'on' esde resultou que alguns pagãos, aterrados com
tes prodígios, abraçassem a fé christã.
(C) O que é mais, o sangue dos martyres foi semente de christãos. Soffrendo e morrendo não só
não foram vencidos, mas venceram os adversarios,
e assim como Christo foi mais poderoso na morte
do que na vida, assim os martvrcs se tornaram mais
fortes que os seus perseguidores na sua morte, e
afinal venceram o paganismo. Por isso dizia Tertuliano: «Atormentac, torturac, co1H.lcmnae, esmagae-nos ... e todavia nada vos aproveita qualquer crueldade por mais cxyuisita ljlle seja, é mais
um attractivo para a seita. '/(m1amo-110s muitos,
Iodas as 11ezes que somos medidos por 11)s; pois o sangue dos Christãos é semente)•~ .
Porém estas coisas não parece serem feitas pelo homem. Pois com as pcrsegui(,.'.Ões continuadas
o christianismo não podia naturalmente deixar de
diminuir-se ou destruir-se. Logo mm a Egreja de
Smyrna podemos concluir : «que o Senhor assistira
aos martyres e estivera no meio d'elles)) 3 • E isto
mesmo o provam por outro lado, quer os milagres
por elles mesmos praticados, quer a persuasão intima dos proprios martyrcs. Logo está aqui o dedo de Deus, e se ha erro foi o mesmo Deus que
nos enganou.
227. 3.º Prova-se pelo testemu11ho dos martyres
a origem divina do christia11ismo. E na verdade os
1

Apud R11i11art, pp. 65, 433, 586.
«Cruciate, torquetc, damnntc, atterite nos . . . nec quidquam tamen _proficit exquisitior g_uacque crudelitas .vestra; ille~e
bra est mag1s sectae. Plures e.1fu:1m11r q11oties met1mur a vob1s;
semen est sanguis Christianor11111•. 1'ert11/ . Apologet. e. So.
1
«Dominum martyribus astitisse ct cum ipsis esse versat~m». Apud Ruinart, oh. cit, p . 37.
l

:!
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t1_1artyres dos tres primeiros scculos pódem ser cons1Jera<los como teste1111mlws da intervenção sobrenatural Je Deus; porquanto se não tiveram visto
alguns milagres ou os não tivessem ouvido narrar
dos quaes constasse com certeza a divindade d~
religião, difficilmentc podiam derramar o seu sangue pela fo com tamanha alegria.
Pelo L~uc diz respeito.ªº facto, não poucos viram os milagres e os ouviram narrar por testemunhas oculares, e os referem como araumento inve1:civel Ja sua fé. Assim v. gr. S . Q1~ad1·ato, apologista e ~11artyr, no ~en_1po 9e Adriano, escrevia,
que os milagres Jc Christo foram tão conspicuos
~iue us testemunhas oculares viviam ainda no seu
tempo 1'. E na vcrdaJ.e, S. lgnacio e S. Polycarpo e
'~utros tora~ coevos ?os Apostolos e discípulos, e
t1 n.h~m ouvido os m~lagres evangclicos por elles
referidos. Mas, de mais a mais, S. Ireneo, Tertuliaru~, e O:igenes e _outros contam que não poucos
nl_!lgres foram praticados pelos christãos, pelos quaes
n~o pouco se c~nfirmava a fé
crentes e os pagaos se convertiam para a rclrgião de Christo 2.
E assim podemos formular o seguinte argumento: E' na verdade digno de fé o testemunho
que foi sellado com o sangue de muitas testemunhas, principalmente tractando-se de factos sensíveis e puhlicos que podiam ser facilmente conhecidc2s ; mas os martyres não poucas vezes derramaram o seu sangue pela fé christã que tinham
ª~br~çado por motivo dos milagres praticados por
Chrtsto, pelos Apostolas e pelos fieis. Logo não

?os

Apud Fusebium, H . E. 1. IV, e.
S '. lren~eus, Ady . Haeres., 1. li,
logct., e . 23; Origen . , Contra Celsum 1.
·~8 etc.
'
1

1
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pôde recusar-se o seu testemunho a respeito de
taes milagres.
~em se diga que foram enganados, porque niriguem, que tenha o juizo são, dará espontaneamente
a sua propria vida por factos incertos, sem os ter
deligentemente examinado. Por outra parte, taes
factos, por serem sensíveis e publicos, podiam ser
facilmente examinados. Logo os martyres não foram enganados; nem por outro lado foram enganadores. Logo o seu testemunho confirma a intervenç~o sobrenatural de Deus.
228. Objectam comtudo os Racionalistas que ha
muitas religiões que teern tambem os seus martyres, e
por isso nada se póde deduzir d'urn tal argumento ; ass~m \'. gr. na lndia ha muitos qu~ se lançam por terr.a
diante dos carros dos idolos, para serem por clles triturados ; as mulheres lançam-se ao fogo para não se separarem dos seus maridos fallecidos ; os Anabatistas e
outros protestantes tem os seus martylogios ; e no nosso tempo muitos babystas na Persia preferiram antes
com alegria soffrer os tormentos e a morte do que abandonar a sua rdigião.
Para resolver esta difficuldade, deve notar-se que o
martyrio só por si, não ~ argumento invencível da religião âivina.! mas o martyrio a~o~panhado ~e taes adjunctos que nao possa ser attrrbu1do a motivos humanos
mas á virtude divina.
E, na verdade, em todos os casos referidos e outros
semdhantes, fi.tltam pelo menos algumas d'estas condicões.
, (1) E assim, v. gr., aquellcs que na bidia se expô.em
á morte nas circumstancias acima referidas, não teem a
escolher entre a vida e a religião que seguem; mas em
rasão das opiniões especiaes que profossam ácerca da
transmigração das almas, apetecem a morte como alguma coisa de bem, isto é, como meio para mais facilmente attingir nirvana.
(b) Porém os Anabaptstas e outros protestantes,_ a
maior parte das vezes foram mortos por motivo de sed1cções políticas, quer na guerra, quer depois de um julga-
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mento •;a bem poucos sómente se deu a e~colber _ent~e.
a conversão e a morte, e a sua fortaleza pode attr1bmrsc a causas naturaes, principalmente á sobe_rba.
~
(CJ Quanto á seita dos Babystas, das coisas ~ue sao
referidas pelo~ adversarios, claramen_tc s~ colltge q_u~
foram verdadeiramente dados ao fanatismo-, de maneira
que de modo nenhum pódem comparar-se aos nossos
mart.,yres.
E t~tt:ibem digno de notar-s~ que os martyres de o~
tras rehgtões, ao menos a maior parte das yezes, nao
davam testemunhos assentes sobre facto~ miraculosos,
sensivcis e publicos, mas sómente a_dhenam fin;nemete ás doutrmas que estavam persua~tdos te.rei? sido reveladas. E na verdade, sobre doulrmas,' prmc1palmente
quando fomentam a soberba e a libertinagem, desperta-se com muito mais facilidade o enthus1asmo do que
.
sobre factos.
Temos por consegumte a maxima d1tferença cnt~e estes martyres e os nossos : porquanto estes foram mnumcraveis, adornados de todas as virtudes, mansos, humildes, confiados no auxilio divino, não po~cas vezes
praticaram muitos milagres, attrahiram muitos _para a
verdadeira fé quer pelos exemplos quer pelos milagres,
e, apesar de nunca resistirem pela força, venc~ra.m _finalmente os perseguidores e propagaram o chr1sttamsmo por todo o orbe. Com certeza que nã<? ha nenhum~
outra religião que possa reivindicar para s1 martyres simultaneamente adornados de todos estes dotes; de maneira tluc com rasão concluímo:; d' aqui o _caracter sobrcnatura da religião christá e da sua admtravel propaga-

ção.
1 Vide A11di11, Histoirc de Luther, vol. Ili, .:e. 1, 1~1; Alrog.
Eistory, § 308, 317, 333.
.
.
2 <.;f. de Gohi11eau. lcs Rchg. ct lcs Ph1los. _dans l'Asic
Ccntrale, Paris, 1R65, p. 141 e seg . ; Re1um, Les Apotres, Paris,
1~82, p. 378 e scg.
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§ IV. Confirma-se a missã:J divina de Christo

pelos vaticínios que n'elles se cumpriram

t

Estado da questáo
229. 1.º A/orça do argumento. Já demonstramos claramente a divina missão de Christo pelo
seu testemunho e pelos seus milagres, assim como
pela propagação admiravcl d' esta religião. Serácomtudo mais firme o argumento, se provarmos que a
missão de Christo é uma manifestação novíssima
dos conselhos· de Deus, e o ultimo e o mais perfeito estado d'esta revclaç<ío, pela qual Deus se dignou illuminar o gcncro humano se~Lmdo as palavras do Apostolo: "Antigamente Deus fallou muitas vezes e de muitos modos aos nossos paes nos
prophetas; porém novissimamente, n'cstcs dias, fallou-nos por meio de seu Filho".~ Porquanto a Providencia divina; que todas as i.:oisas dispõe com suavidade e se acommoda á fraqueza humana, só successivamente foi manifestando os raios da sua luz,
já pelos prégadores, que se l:hamavarn prophctas,

Reinke, Beitrage zur ErkHirun~ dcs A. Tcst.; He11gstemhcrg,
2.• ed. 18)4; Rade, Die Christologic des A. T cst. ;
Delit;cl1, J\~cssiani..: prophecics, tr. by (~urtiss, 11'~11; Knabe11bauer,
Comment. m prophetas; .\/aas. Cbrrst m type and prophecy, l\ew
York, 1893; Card. l\feignan, Prophétics messianiques: Le Pentateuque7 Les deux premiers livres Jcs Hois; llaviJ Roi, Psalmiste,
Prophete ; Salomon, son régne, ses é..:rits; l .cs derniers Prophétcs
d'lsrael; ltlo11sabré, lntrod. au Doi.:mc, 1 1-:w, Conter. Briggs, Messia~ic Prop~ecy, N. York, 1~~)1; fl,~nrc _Smitlr. Prophecy a preparauon for Christ, Bampton Lcct. for 1 Kt)~; Gloa1:, ~Iessianic Prophecies, 1879; Green, Moscs and thc Prophets, New York, 1883;
Woods, The Hope of Israel, a revicw of thc aq.~ument from Prophecy, 1896; Dublin Review, 18~)5, p. :h !-332; Hurter, n. 35 e seg.;
B_ruf!ére, n. 76 e seg.; Pesch, n. 212 t:. seg.; De Broglie,_ Questions
brbhques, 1897, p. 2+i-38o, Les Prophetes; Scha11;, Chnsuan ApoJogv, vol. II.
· • 2 Multifariam, multisquc modis nlim llcus loqucns patrilms in
propheti~, novissimc diebus is tis Io..:utus cst nobis in Filio. Hebr.
1, 1-2.
t

Christolo~v,

já pelos acontecimentos admiravei's, que eram orde- .
nados para manifestar cada vez mais ao povo a
mente divina. Porém depois que por este duplo modo, o entendimento humano se achou disposto para a plena manifestação da verdade, o Messias que'
já tinha sido promettido e preparado desde ha seculos, appareceu no mundo para confirmar o thesouro da doutrina revelada, desenvolvei-a e aperfeiçoai-a, e ex tendei-a a todos os povos. E na ver-:
dadc, esta intervenção especial da Providencia, extendendo-se atravcz de muitos scculos, apresenta
um argumento fortíssimo da missão divina de Christo, principalmente para aqllellcs que se applicam ao
estudo da historia e das suas leis: pois demonstra
que o Messias não é sómente um nuncio divino,
mas tambcm o primeiro e principal legado, e que
a sua doutrina é o ultimo complemento e como
que o ponto culminante de todas as revelações que
o precederam.
O argumento pode propôr-se de dois modos :
(8) Podem colligir-se, quer de uma prophecia,
~ucr de todas tomadas juntamente, todos ou ao
menos os principaes ensinamentos que foram de
antemão annunciados sobre o Messias, sobre a sua
vida e doutrina, assim como sobre o seu reino, sua
cxtenção e duração. Feito isto, estabelece-se uma
omcordancia minuciosa entre as prophccias e a vida de Christo, para se vêr com toda a clareza que
alli estava a prcdicç;fo certa d'urn acontecimento
tllturo, e que por isso mesmo ha um milagre intellectua/ fundado na presciencia de Deus. D'este mcthodo usa~am especialmente os antigos theologos.
(b) Porém alguns auctores modernissimos julgam que se colhe argumento mais forte da considcra~ão da divina Provi.dencia, não só do Messias
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annuncianle, mas tambem preparante a sua missão
quer por meio dos prophetas, quer por acontecimentos admiraveis. Pois alli se encontra uma intervenção cspedal e extraordinaria da Providencia,
·que prova não só a sua omnisciencia mas tambem
a sua omnipotencia, simultaneamente com a sua
sabedoria infiníta.-0 argumento pode formular-se
da seguinte maneira: E, supremo legado enviado
por Deus aquelle que realisou na sua pessoa e na sua
doutrina todas as revelações que antes tinham sido
feitas Jobre o libertador espiritual promettido ; porém
Jesus de Natareth está n,estas condições; logo Jesus
é o legado supremo enviado por Deus, e a sua religião deve ser exclusivamente abraçada como definitiva.
230. E nem este argumento é novo : d' elle usaram
os Padres, depois de S. J11sli110 no seu dial<>go com
Tryphão; do mesmo argumento se ser\'Ía S. Ped1·0 quando escrevia : 1 «E ainda temos firme a palavra dos prophetas, a qual fazeis bem de attender como a uma tocha que allumia em logar tenebroso até que o dia esclareça e o Luzeiro nasça em nossos coraçõcs11. O proprio
Christo não desdenhou empregai-o, porquanto caminhando com os discipulos para Emrnaus: «Começando de
Movsés e todos os p,.ophel11s, cntcrpretava-lhcs cm todas" as Escripturas o que ellas diziam a seu respeito.e; 2
e depois disse no Cenaculo para os Apostolos: «São estas as palavras que vos dirigi quando estava ainda comvosco, pois é nçcessario que se cumpram todas as coisas que estão escriptas na lei de Movsés, nos prophetas
e nos psalmos a meu rcspeiton. 3 •
Realmente um tal argumento é de sua natureza forl Et habemus firmiorem proplictic11111 sermo11em, cui benefadtis attendentcs, quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec
dies elucescat, et lucife; oriatur in cordibus vestris. II Petr. [, 19.
2 lncipiens a Moyse et omnibus prophetis, iaterpretabatur
illis in omnibus Scripturis quae de ipso erant. LuG. X.XIV, 27.
3 Hacc sunt verba quac locutus surn ad vos, quum adhuc essem vobiscum, quoniam necessc est implcri omnia quae scripta
~unt in lege Moysis et prophetiset psalm1sde me. L11c. XXlV,44-45.
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tíssimo, e adquire uma força especial do facto de todas
as prophecias messianicas não terem sido feitas simultaneamente nem pelo mesmo auctor, mas por uma serie
longa e continuada de prophetas que descreveram em
separado e successivamente a vida do Messias e os seus
diversos caracteres, de maneira que ha uma verdadeira
progressão na evolução da ideia messianica. Quanto é
maior o numero dos vates, quanto é mais differente a
sua edade e região, quanto mais diffusa é a descripção
por elles feita, tanto mais clara é a prova, com tanto· que
aquellas coisas que de antemão annunciam, se tenham
substancialmente realisado em Christo.
·
Nem deve julgar-se que a força d'este argumento se
tenha enfraquecido na nossa epocha, mas antes se augmenta, t já porque, depois de dezenove seculas, mefhor se vê, se as coisas que foram annunciadas a respeito do reino de Christo, se cumpriram, já porgue no nosso tempo florescem os estudos historicos e cnticos, com
que mais se illucidaram os vaticinios missianicos, quer
pelos Christãos, quer eelos Judeus, _quer pelos Racionalistas, de modo que hoie o seu sentido se tornou mais
claro. Para melhor se entender a força do argumento,
é necessario expôr o que dizem os Racionalistas a respeito das prophecias.
0
231. 2. S_ysthemas dos Racionalistas. Todos, na verdade, confessam que houvera prophetas entre os Judeus, e élté mesmo escolas de J?rophetas ; negam porém
que houvesse vaticinios propriamente ditos. Affirmam
alguns a priori, que a prophecia é impossivel, por ser
sobrenatural. Não tractumos d'estcs, porque, como já o
dissemos, principios .tprioristicos nas coisas histoncas
são inteiramente indignos d'um homem de sciencia. Porém a maior _parte d'cll~s admittem que ho,uvera algumas prophec1as no Antigo Testamento, porem affirmam
. ao mesmo tempo que são destituídas de força demons
trativa.
(A) Alguns enfraquecem e tornam inutil a noção de
prophecia, dizendo que ella não passa d'um phenomeno
natural.
(a) Os prophetas, dizem, não são predicetltes mas
t Isto mesmo adverte De Broglic, ob. cit., notando comtudo
que um tal argumento deve ser exposto d'um modo novo.
Theolosia Dogmatica-VoJ. 1."
:q
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predicantes, a saber, não interpretam o futuro, mas an•
nunciam a vontade de Deus, e chamam o povo á observancia da lei, (porquanto a .Palavra hebraica nabi~ com
que são designadas, quer dizer o mesmo que pregarl;
além d' isso falsamente concluem que nos proplietas nao
ha nenhuma intervcnçãoJ de Deus, ~as sóment~ o cxe~
cicio d'uma certa previsao de sentado que multo mais
vivazmente se encontra entre os Semitas do que entre
os Occidentaes. 1
{b) Ezvald e Reuss ~ suppõem q~e ª. pi:ophecia é alguma coisa natural ao homem que Jª a~mg1u algum grau
de perfeição, P'!r9uants>, a~hnndo-se umdo a Deus, pode,
sob o influxo divino, tao nvamente conceber uma certa
ideia, que logo se persuada que não é sua, mas é ~er
dadeiramente divina. Por outro lado, pensando mu1t~s
vezes, n'este estado de cspirito, na salvação d_?s seus irmãos e da patria, não tem . paz, ernquanto nao annu~
ciam publicamente esta ideia, e por este modo cnmpnr
a sua supposta missão.
.
,
.
<.e) Kueneu ( 18~) 1), que .n:iu1 tas vezes e c~ns1derado
como oraculo da escola crittca, nega que-· ha1a alguma
conncxão entre o Antigo. e o Novo Testa~en~o, e por
isso que não ha prophcc1a ~cnhuma mess1amca. Se o
Velho Testamento, tomado 1umame11te, parece ser favoravel ao sobrenaturalismo, qualquer parte tomada sepa1 Assim J~icl1el Nicof,rs, EtuJcs criti9u~s sur la Bihle, Anc.
Tcstament, Paris, 18fo, p. 3o.'> e scg.; Rr:v1lle, Re','..ue d~ Deux
Mondes, 15 jun. 18õ7, p. X:!:l e sei;. Para refutai-os YC .Le .H1r, Etudes Bibliques, 186j, vol. 1, Les Pr~phétcs d'Israel, pr1~c1p~lmente
a pag. 54-.~~. ~ raiz, d',ondc ~e deriva a p~l~vra 11ab1, s1i;mfica ~ro
ducçáo, em1ssao, man1festaçao, etc., e .rred1ca-s~ dos nos e da:. arvores, a:s..s im como das pala\'ras proferida~ de hocca; por~m . relo
uso exclusivo da forma passiva e re~ectiv:i d'esta, palavra, msmuase a ideia do instrumento. de maneira que 11ab1 e aquelle que. falia
não de si, mas da parte d~ o~tr<?, cm nome de Deus. _ ~a hngua
arabíca n11ba'a suggere a 1dc:1a d 11lguem que falia .por ~mpulso de
outro. Este sentido confirma-se egualrnente pela h1s10:1a de .Moy•
sés onde Aarão é constituido por Deus propheta (nabi) ou interprete do seu irmão (E.xod. IV, _14-161 VIJ, 1). A palavra grega
it?Dff.'"l; designa primeiramente _rnterprete, ou aquelle que falla em
nome de outro. Gf. }rfaas. oh . Clt. p. 82 e seg.
2 Eit•ald, Die propheten de' Al1en Hundcs e~klart, Newe Bearheitung, Gottinl-oen r8ti7-6!l. tracltmdo .:om o titulo Commentary
on the Prophets of the O . T. 1!-:i5·81 ; Rc·uss, Les Prophétes, 1, p.
zS e seg.

radamente, á luz do criticismo hodierno, appar:ece evidentemente natural. Por isso o prophetismo -nada mais
é senão o phenomeno natural do .extasis ; os vaticínios
nada ~ais são do que ideia;'> dos prorhetas. excitadas e
determinadas pelos acontecimentos.
,
·
(B) Outros parecem adminir as prophecias, · porém
•
negam de varios modos o seµ. caracte,· r:nissianico.
(l) Alguns pretendem explicar d'um ·modo inteiramente natural o nascimento e o progresso da ideia mes.
sianica, como por exemplo J. Da,.msleter. 2
O povo judaico, segundo estes, de pouco a pouco
chegou ao monotheismo, e já da evidencia da theologia
superior que possuía, já da expcriencia da oppressão que
era obrigado a sotfrer, nasceu-lhe a persuasão que, para o futuro, lhe estava reservada uma éra de gloria e de
domínio universal. E assim exagera o influxo natural dos
acontecimentos, para fazer: desapparecer a acção de
Deus.
(b) Outros porém admittem que a esperança messianica, como que a·eara o messias, quer dizer : a imaginação ardente dos Judeus, e a expectação geral domessias _por tal arte tinha escaldado os espiritos que, quando Christo appareceu, os seus coevos impozeram-lhe o
nome e as qualidades do messias ; e elle, quasi sem o
saber, de pouco a pouco, persuadiu-se que era . o messias ; e os seus discípulos, imbuídos dos mesmos prcjuizos, exforçaram-se, por todas as artes, por mostrar que
na sua vida se cumpriram as prophecias que chamavam
mcssianicas. 3
1 Kue11e11, The Reli~ion of Israel ; Prophéts and Prophecv in
1srael ; cujus theoriam optime confutat De Brotfie, oh. dt: vel

apud Congrés sdcnt. intern. 18'J4..
2 Darrnsteter, Jes Prophétcs d'lsracl;Coup d'oeil sur l'histoirc du peuple juif. Idem fere tcnet Greg, Breed of Christendom,
3.• ed. p. 85 e seg.
J Assim Re11.u1, Vie de Jésus, e. 1 ; llistoire du peuple Israel.
,\Ili explica a ori$em da ideia mcssianica, affirmand'l que clla niío
é outra coisa mais do que a conclusão philosophica deduzida dos
prophetas : porquanto sendo Vahweh justô, e {'arecendo por outro lado que na vida presente prevalece a injusttça e não podendo
senão na vida presente exercer-se a divinajustiça para com o homem mortal, Je\·e certamente esperar-se urna outra mudança, por
virtude da qual todas as coisas se restahelecem segundo a justiça.
Esta será a ént messianica. Para a exposi'ião e refutação d'estes
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Para refutar estes erros e mostrar a missão divina de Christo 1 .º demonstraremos que no Velho
Testamento ha prophecias verdadeiramente messianicas; 2.º exporemos estas prophecias; 3.º mostraremos que ellas se cumpriram em Christo.

r. Existencia das prophecias mesaianicas
Provaremos tres pontos: 1.º Que no tempo de
Christo vigorava a expectação do messias entre os
Judeos ; 2.º que ella não fôra creada pelos christãos nem que tivera a sua evolução natural das
circ~mstancias; 3." mas nascera das verdadeiras
prophecias messianicas.
232. 171ese r.ª )fo ttmpo d1 Cl/rlsfo, tsp1cialm111tt 111fr1 os Jua1us, np1ravt1-s. firtq1m1nt. um
/1gt1ao a1vi110 ou m•uias.
(A) Prova-se por muitos testemunhos dos Evangelhos:
(1) Pela consulta dos Doutores, por Herodes, a
saber: Ouvindo Herodes que os Magos andavam
indagando onde tivesse nascido o rei dos Judeus,
perturbou-se, e, com elle, toda Jerusalem, e f~zen
do reunir os príncipes dos sacerdotes e os escribas,
perguntava-lhes onde Christo (o z::A'7';6•) havia de nascer, e disseram-lhe que «em Belem da Judéa11. t E
na verdade, uma tal perturbação quer do povo,
quer de Herodes, o qual, exti~cta já a raça .dos Machabeus, podia esperar um remado tranqmllo, prova que aqui se tracta do Messias universalmen~
esperado. E' por isso que os Doutores logo designaram pelas prophecias o Jogar do seu nascimento. Confirma-se pelo texto grego onde se lê 7pr.r.i;.
isto é, ungido por exccllcnda ou messias. Herodes
erros vê-Loi--;,j·, Ernest Renan histori~n .d'lsracl, in. p~riodic? !?-evuc a11 ufo-romai11e 18()6, vel Rcvue d H1st. et de L1tter. Relrgieuses, sert. oct. 1898'; cfr. Bulleti11 Critique, 5 aug. 1895.
t ln Bethlehem Judac. J./,ttt. II, 2-6.

emprega egualmente o verbo ·w11ii't'cx~ no tempo presente a saber onde nasça, e não onde Christo nasceria, como se não houvera nenhuma duvida sobre
o seu advento.
(D) Do Ca11tico de Semeão que deu poe!icamente graças a Deus por ter visto Salutar.! Gentium e
Gloriam Israel, e assim se cumpriu a promessa que
lhe fôra feita "que não morreria sem vêr primeiro o Christo do Senh~r)) 't'O~ xpwtr.iv l\U(t?C.. t A mesma expectação se exprime no cantico de Zacharias,1
no cantico da SS; Virgem, 3 e da mulher Samaritana. 4
(C) Da legação dos Judeus para João Baptista.
Os Judeus mandaram de J erusal_em sacerdotes
e levitas para o interrogarem: quem és tu? E confessou: «eu não sou o Christon, li isto é, o messias.
O mesmo João se mostra, n'outro logar, teste..
munha da mesma expectação. Ouvindo fallar das
obras de Christo, enviando dois dos seus discipulos, diz-lhe : <<Tu és o que has-de vir ou esperamos por outro ?n 6
(f) De muitos outros factos da vida de Christo;
v. gr., depois da multiplicação dos pães, o povo exclama: «este é o verdadeiro propheta (o TIPºt>'IJ•'llç-) que
hade vir ao mundo» ; 7 assim, t!m Jerusalem muitos
da multidão que tinham visto os milagres de Christo, diziam: «Por ventura Christo, quando vier, fará
1 '.'lon visurum se mortem nisi prius videret Christum Domini. Luc. li, 26-32.
2 Luc. I, 68 e seg.
' Luc. 1, .54 e seg.
4 Joa. Jv, 25.
~ Quia non sum ego Christus. Joa. l, 19-20.
& Tu es qui venturus es, an alium expectamus ? Matt. XI, 3.
1 Qnia hic est ~·ere propheta (e. ;tp11r;iri•7Jç<), qui vemurus est iu
rnundum. Joa. VI, 14,
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mais milagres do que este l1 11 t Consta evidentemente que os Judeus esperavam o messias ou um legado divino.
233. (8) Conftrma.:.se pelaprégaçãodos Apostolos,que muitas vezes usaram d' este argumento,como
o dissemos ; na verdade seria imbecilidade appellar
para o cumprimento de alguma expectação que
nunca existira nos seus espíritos; do 11ascime11to dos
pseudo-messias que n'aquclla oci.:asião appareceram
cm varios logarcs da Judêa, como o attestam quer
os Actos dos Apostolos, :1 quer Josepho; 3 o que
tambem de boamente admittem os ll_acionalistas, para d'csta maneira cxpfü.:arem melhor corno Jesus
Christo poudc attrahir a si tanta gente; do 1'umor
espalhado entre os gentios que algum Libertador havia de vir do Oriente, como o attestam Virgílio,
Cicero, Suetonio, T adto '·
234. Tliese :i. • .J'l •xp•ctaçtJo m•••ianica ntJo /oi
cr•ada p•los chrlsttJos, 11•m foi •voluçtJo natura1
das asplraçõH dos :Tu~•us.
(A) Não foi creada pelos christãos, pois existia
com certeza antes d' cllcs.
(1) Consta da diffusão geral d'esla expectação no
1 Christus, cum venerit, numquid plura faciet quam quae hic
facit. Joa. VII, 31.
.
z Act. V, 34-37, onde Gamalicl, doutor da lei falia de Theodam e Judas Gahleo. Quasi a u mesmo tempo Uarkokeva foi proclamado como o verdadeiro Messias pelo illustre doutor Akiba.
l Josephus, de Bello judaico, 1. VI, c. 31.
t Virgilius, (Eclog. IV):
•Ultima Cumaei venit jam carminis aetaa
Ma gnus ab integro sao:.:ulorum nascitur ordo ... »
.
Suetonius: "Percrebuerat Oriente. toto vetus et constans opinio esse in fatis, ut eo tempore Judaeâ profecti rerum potirenturu.
(ln Vespas., 4). Tacitus: «Pluribus persuasio inerat, antiquis sacerdorum libris contineri, eo ipso temporc fore ut valesceret Oriens
profectiqu~ ~udaea r7rum r.otirentur»; (Hist. 1: V, e. 13). Cf. Ci~er.
lib. li de d1vmat. Munas coisas acharas em Nicolas, Etudes philosophiques, vol. li, e. 5; H. Perreyve, Etudes Historiques, p. 191 e
seg.: Octavius, ou la Veille de Noel, onde por uma ficcão engenhosa
com maior vivacidade se exprime o argumento.
'

mesmo tempo em que Christo viveu ; porquanto é
impossivcl que os christãos tão depressa propagassem esta esperança por toda a parte; emquanto,
pelo contrario, facilmente se concebe, que os Judeus, já muitos mmos antes de Christo dispersos
pelo mundo, a levaram comsigo e a divulgaram.
(b) Dos mo11umentos independentes do i11jluxo
christão.
Os vestígios d'esta expectação encontram-se
nos livros apocryphos, que se attribucm a auctores Judeus. E assim, no livro quarto de Esdras, lêse: uPorquanto rcvelar-se-ha o meu filho Jesus (na
syriaca e outras versões não se lê Jesus, mas messias), com aquelles que estão com elle, e se alegrarão os que foram abandonados durante quatrocentos annos. E existirá depois d'cstes annos, e morrerá o meu Filho Christo». Assim tambem no Livro de Enoch e na Assumpção de ..i\loysés ~ Nem
comtudo pode dizer-se que com estes apocryphos
fôra creada a ideia messianica, porque o reinado
messianico, como elles o descrevem, differc muito
do que foi exposto pelos verdadeiros prophetas, e
do conceito que se encontra no Evangelho; porquanto alli annuncia-se um rei temporal que liber·
tasse os judeus de toda a escravidão, e uma dominação temporal que se extendesse a todas as gentes ; por isso estes apocriphos são como que a
adulteração das prophecias, e suppôern a sua cxistencia anterior, assim comq os Evangelhos apocry-

1 A respeito d' estes apocryphos escreveu V. Drummond_
, The
Jewish Mess1ah, London, 1877, onde se encontra a exposição critica e a analyse pre-christã da litteratura dos Judeus, desde o tempo
dos Machabeus até á conclusão do Talmude com o indicc dos li\Tos que podem lêr-se sobre esta materia
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phos são adulteraçóes dos genuinos e confirmam a
sua existencía 1.
(C) Da expectação dos Samaritanos; porquanto
a mulher Samaritana disse para Jesus: «Sei que o
Messias vem, e quando cllc vier nos annunciarán ;
depois falta assim aos seus concidadãos: «Vinde_ e
vede o homem. . . e cllc porventura o propno
Christo :1 » F. ellcs sahiram e viram ; portanto, os
Samaritanos cspera\·am o messias. Porem esta esperança não nascia Ja prégação christã, nem tambem dos Judeus antes <lc se separarem d'elles. Logo foi haurida de fonte commum mais antiga.
zj 5. (8) Nem eei•olução 11a11wal das aspirações
dos Judeus. Por quanto, esta ideia refere-se á propagação da religião monotheista cm todo o orbe
pelo messias ; mas tal ideia parece repugnar ao genio hebraico, em vez de ser a sua evolução natural
e necessaria, e, sem a revelação, não póde explicar-se nem o seu nasdmcnto nem o seu progresso.
(1) Não nascida : não creada pelo engenho semítico, por isso que não existe entre os Arabes que
são da mesma raça. Nem os Hebreus entre todos
os outros semitas eram mais idoneos para formar
esta ideia. Eram nomadas desde a sua origem, dados á vida pastoril, porém depois coarctados entre
o Mediterranco e o deserto, cultivaram como agricultores a Palestina, e por muito tempo não tiveram relações nenhumas com as outras nações. Na
verdade, a ideia de subjugar o mundo não podia
naturalmente nascer nas suas mentes.
(a) Nem o progresso. Tudo conspirava contra
esta ideia, quer o schisma entre Judá e Israel, quer
t Cfr. Bulletin critique, 1. e. p. 422-423; Loisy, l. e.; De Broglie, p. 371.

a~

3-..

"

incursões continuadas dos Assyrios e dos Egvpc1os, que em combates uns com os outros passa.
'
vam muitas. vezes na Palestina e opprimiam o seu
povo. E até nos propdos livros onde se descreve o
reinado rnessianico, se annuncia o castigo dos Judeus pelos Assyrios.
E como podiam então os Judeus, em taes circurnstancias, chegar a imaginar um reinado universal P E nem se diga que um tal reino havia de ser
espiritual e religioso. Porque n'este ponto surge
uma nova difficuldade ; por quanto tracta-se da
propagação do monotheismo pelos Judeus em todo
o uriive~so .. E na verdade, como podia conceber
uma tal ideia um povo que tantas e tantas vezes ia
cahir miser~velmentc na ~dolatria, e estava por toda a parte circundado de idolatras j• Além d' isso de
que modo podia a ideia de religião universal ~as
cer n'~m povo que aborrecia os Gentios e não queria
repartir. com elles os seus privilegios ? Porém isto
favorecia e~trc os m:smos Judeus a preservação
do monotheismo, porem oppunha-se radicalmense
á propa~açáo universal da sua religião•. Logo a ideia
messiamca nem poude nascer nem desenvolver-se
naturalmente entre os Israelitas .
. 236. These 3. ª : fi ezp•cfaçilo mHslttnlca lw•
or1g•m na1 propheclas vtrdad•lram•nt. mtsslanlcas.
(A) Teve oricem nas prophecias.
Consta não só do Novo Testamento mas tambcm dos livros e das tradições dos Jud~us.
(1) No }{. Testam:nto, Quando Herodes quer
sab?.r onde.nasceu o rei dos Judeus, não só interroga
os Smhednos, mas tambem os principes dos sacer1 Cf. Abbé de_ Broglie, L'ldée de Dieu dans l'Anc. Testament, 18\i2, 3.• Cont.
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dotes e os escribas do povo, que ex o.fficio interpretavam as Escripturas, e estes respondem em conformidade com o que esaeveu o Prophela 1. Do
mesmo modo Zacharias, celebrando a vinda do Redemptor, accrcsccnta : "Assim como fallou pela bocca dos seus santos prophetas, que viveram n'outros
seculos '·
Os primeiros disdpulos alegram-se de terem
encontrado o Messias, predicto por Moysés e pelos prophctas : "Saberás que encontramos aquclle
de quem Moysés fatiou na Lei e de quem escreveram os prophetas, .Jesus de Nazarethii 3.
Por isso muitas vezes os Evangelistas, principalmente S. Matheus, escrevem: isto realisou-se para cumprir-se a Escriptura. E os Apostolos, prégando a Christo, appcllam muitas vezes para as
Escripturas, para os ouvintes que jámais os contradictavam. Logo é yuc estavam persuadidos que
a expectação mcssianica, clara e evidentemente, se
funda nos livros do Vclho Testamento, porque aliás
não fariam tão ousadamente uma tal affirmaçáo em
presença d'aquellas que tão hem conheciam as Escripturas.
(D) Dos livros dos Judeus. Por quanto no Ta/mude lêem-se distinctamentc estas palavras: «Todos
· os prophetas não fizeram senão vaticínios sobre os
dias do Messias), •. A mesma coisa ensinaram os
Rabbinos, e entre estes Maironides, o qual interpretan.d o os treze artigos de fé, assim falia do segunMath. II, S.
«Sicut locutus est per os sanctorum, qui h saeculo sunt,
_prophetarum ejus•. Luc . 1, 70.
J
uQuem scripsit Moyses in lege et prophetae, invenimus
Jesum ... Joan. 1, 45.
4 .. omnes prophetao non veticinati sunt nisi de diehus ;\oles·
siae» Tr. Sanhedrim, e . chelek, foi. 9~1·.
i
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do : u Declara mentirosa toda a Escriptura que neg~ o artigo de fé do advento do Messiasii 1• Consta .tambem da edade aurea, como a concebem os
Judeus; porquanto, ao passo que os ?lit~os todos
commummente designam esta nos primeiros tempos,os Judeus reservam-na para o futuro. Era esta
como que uma esperança nacional e simultaneamente constante e invencível. Com esta se confortavam no meio de qualquer tribulação; est? f?i a sua
luz e presidio no meio das procella.-; dens1ss1mas da
perseguição, esta foi a sua consolação atravez dos
scculos.
Ainda hoje fazem confissão d' clla !ios seus livros Jithw·gicos; um dos seus treze .art1g~s fun~a
mentaes de fé que resam tod<;>s os dias, diz ~ssim :
"Creio com um coração perfeito que o Messias ?ade vir ainda mesmo que a sua chegada se dilate, esperarei com paciencia a sua prompta apparição)). t
~
No officio de Matinas acha-se esta oraçao :
.. Apraza á tua misericordia que .J.erusalem torne a
ser tua cidade e alli te dignes habitar, como o prometteste; reedifica-a depressa, r~staura n'ella o
throno de David· faz com que alh floreça o germen do teu servo: e que a sua fortaleza al1i se exalte na tua salvação" 3.
• ·Mendacem facit totam Scripturam. qui ne~at articulum
de adventu Messiaeu. Cf Edershim, The l.1fe and ttmes of Jesus
the Messiah, London, 1883, vol. J, 707-74~; o auct?r enumera
4 s6 Jogares do Velho Testamento que os anug~s rabbmos referem
ao Messias e adverte-os de que esta resenha é incompleta. .
.
2
.Credo perfecto corde Messil!-m esse venturum; .e~11Jms1
ejus adventus dilatus fuerit, patienter eius promptam appar1t1onem
exspectabo•.
.
. . .
J «Misericordiae tuae placeat reverti. Jcrusalei:n m c1v1tatc:m
tuam ibi habitare velis sicut promisisti ; cito rea~d1fi.ca eam, cno
.resta~res in eâ thronum David ; fac germen servi tu1 florc:scere,
et comu ejus in tuà salute exaltari \., Apud G/oag. ob. c1t . p.
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Logo, segundo o attcstam os Judeus, a ideia
messianica deriva-se da Escriptura.
2.37. (AJ Taes prophecias são verdadeiramente
prophecias e verdadeiramente necessarias.
(1) Verdadeiramente prophecias; porquanto precederam muito o acontecimento e versam sobre
factos contingentes, e a sua previsão está acima de
toda a sagacidade humana. E' claro que aquelles
vaticínios precederam o acontecimento, por isso
que se lêem na collccção dos livros do Velho Testamento, o qual, segundo todos o confessam, até
mesmo os adversarias, se tinham completado dois
ou tres seculos antes de Christo. Porquanto, sabemos pelo prologo do livro Ecdesiastico (cerca do
anno 130 antes de Christo) que já tinham sido traduzidos em grego a lei, os propllelas e outros livros; logo já existiam antes porque só successivamente é que foram traduzidos. E isto nos basta,
e deixamos as questões ulteriores sobre a authenticidade dos prophetas para o Curso de Inlroducção
á Escriptura Sagrada •.

Nem é menos evidente que os factos prophetisados não poderam ser achados pela sagacidade
humana; porquanto com muito cuidado são alli
determinados o logar 1 a familia, o tempo, e muitas
outras circumstancias sobre a vida, morte e obras
do Messias; coµio adiante ·exporemos.
E na verdade, prever e annunciar antecipadamente toda's estàs coisas, que não só dependiam de
Jesus mesmo, mas tambem da vontade livre dos
Judeus, dos príncipes do povo e dos sacerdotes,
ao menos 300 annos antes do acontecimento, supera com certeza as forças intellectuaes do · homem.
()) Às prophecias verdadeiramente messiani.:as;
isto é, que até annunciavam o Messias pessoal, como melhor se verá das prophecias que abaixo explicaremos; porque alli se dão a saber a genealogia e a vida do Messias.
Na verdade, ninguem pode deixar de ver quanto é absurdo que se possam prégar todas estas coisas d'uma mera abstracção ou nova éra. E por outro lado, os Judeus entenderam isto mesmo; porque
Caifás, não achando motivo nenhum para condemnar a Jesus, finalmente o conjurou por Deus vivo
«que nos digas se tu és Chrislo. » 1
Logo estava persuadido que Christo, ou o Messias, havia de ser uma pessoa verdadeira. Para que
pcrcisamos nós testemunhos, quando vemos o Pontífice supremo da Judêa solemnemente proclamar
a fé de todo o seu Povo no messias pessoal :1 Logo temos no Velho Testamento prophecias verda-

81-81; cf. Adler, Course of Sermons, pp. 125-126; W eil, Le judaisme . et ses. doS!Ues, Ili, 401-402. Por isS? ~s Padres não pódem deixar de admirar o conselho sapienuss1mo de Deus, pelo
qual os Judeus se dispensaram por todo o mundo, afim de confirmarem com o seu testemuoho, certamente insuspeito, a genuidade
dos \'a!icinios ~cssionicos. Assim diz principalmente S. Agostinho; (an Ps. 5u, n. 9): nPor isso são ainda agora os Judeus que
levam comsigo os nossos livros para sua confusão. Pois quando
queremos mostrar a Jesus Christo prophetisado, apresentamol-os
aos pagãos. E para que não digam os que são duros em crêr que
fomos nós os christãos que os compozemos, e que com o Evangelho que prégamos, inventamos os prophetas : por aqui os convencemos parque todos os livros onde Christo foi prophetisado estão
nas maos dos Judeus. E' o Judeu que leva comsigo o codigo por
onde o christão crê» .
1 Cf. Vi'gouroux, Manual Bibliquc; Pelt, Histoire de l'Anc.
Testament; Driver, Introduction to the Literature of the O .
Test:, 1899; A. Loisy, Hist. critique du texte et des Versions de
la. Bi~le, vol. 1, 18Q2, p. 100 e seg.; vol. II, 1893Lp. 11 e seg.,
li1stoire du Canon de l' Anc. T est. 1~ p. 63 . Por isso diz é

todavia verdade que precedem por ordem chronologica a consti·
tuição <lo christianismo e o nascimento do Sah•ador• (Prophets
and Prophecy of Isaiah, p. 449).
·
t «Vt dicas nobis si tu ~ Christus.~
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deiramentc mcssianicas, que vamos brevemente
expõr . .

II. Exposição das propheciaa .messianicas
238. Observações. Apresentaremos algumas observações, para melhor poder entender-se esta exposição e para resolver as objecçóes dos adversarias.
(A) Em geral, as prophccias são algum tanto
obscuras; e nem é para admirar; porquanto:
(1) Annundam um acontecimento futuro. Xa
verdade, o homem, ainda mesmo ajudado da luz
divina, não costuma pcn.:cber tão dara e distinctamentc as coisas futuras, como as presentes ou passadas.
Os Prophetas, desejando ardentemente a vinda
do Messias, julgavam algumas vezes que bem depressa succederiam as coisas que só de facto aconteceram deJ?ois de seculos, e misturavam algumas
vezes as coisas futuras com as presentes. Muitas
vezes lambem as dcscripçóes de que usam, são figurativas e poeticas, e por isso cercadas d'uma
certa obscuridade.
(8) Por outro lado, u ideia messianica é simultaneamente umjacto e doutrina.
E na verdade, uma c outra coisa pode revelarse successiva e gradualmente, para haver como que
uma certa evolução natural, e para os espíritos, de
po.uco a ~ouc?,. se irem preparando para alguma
coisa mais d1stmcta e perfeita: porquanto Deus
accommoda-sc á imbecilidade humana e não revela si~ultaneamente as coisas que tem intenção de
manifestar, mas de pouco a pouco.
·
D'aqui nasce uma certa obscuridade; mas con-

383

frontando simultaneamente os varios Jogares das
Escripturas, e colligindo os diversos membros da
ideia messianica, podemos entender as coisas obscuras pelas mais claras.
D'aqui vem o accrescentamento d'uma nova
força ao argumento, sendo muito mais difficil adulterar as varias partes da Escriptura e n'ellas introduzir a ideia messianica. Por outro lado, quanto
mais são os traços da pintura messianica, quanto
mais convincente será o argumento que todas as
coisas se cumpriram pontualmente em Christo.
(C) A outra fonte de obscuridade nasce da lingua de que usaram os prophetas e das circumstandas em que escreveram; porquanto sendo estas
(OÍsas conhecidas imperfeitamente, não as podemos conhecer todas claramente. Comtudo tendose hoje cumprido as que eram annunciadas, pelo
acontecimento melhor podemos ver o sentido de
certos vaticinios. 1
(d) Finalmente não pode omittir-se que Deus
quer que os homens abracem livremente a fé, por
isso illumina-os com uma luz moderada, de maneira que possam, se quizerem e estiverem bem dispostos, conhecer a verdade; mas não quer obrigar
a vontade por nimia evidencia.'!
239. (8) Posto isto, e melhor fazer a demonstração não d'uma ou outra prophecia, mas de todas simultaneamente, porque como optimamentc
argumenta Brugére (p . 2 r 5), se alguem quizer conhecer a semelhança entre um homem o seu retrato, e houver sómente poucos traços expressos n'es1 D'aqui se vê quanto é neccssaria a investigação critico-historica dos tempos em que floresceram os Prophetas, como judiciosamente o adverte Jacques Thom,1.~, .Melanges d'Histoire et de
Littérat. relii;, 1899, p. 247.
i Le Hir, Etudes bibliques 1 t. 1, p. Si.
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ta pintura, e estes obscuros, será difficil a obra ;
porém se houver muitos traços pintados em muitos fragmentos (ainda que muitos estejam obscurecidos pela antiguidade e raspados com a unha),
aproximados simultaneamente, receberão mutuamente clareza, e apresentarão com bastante distincção todo o retrato, e será mais facil o conhecer
de quem seja aquelle retrato. 1
Em segundo logar, a prova será mais clara, se
a descripção da ideia messianica fôr não só de poucos
textos, mas de toda a historia dos Judeus; por quanto os oraculos iHustram-sc especialmente corri factos, e a interpretação messianica d'um texto, que
parece inteiramente arbitraria, se se tomar singularmente, consta ser natural, se se examinar a serie inteira dos textos, junctamcntc com as circumstancias historicas, 1 o que nos exforçaremos de fazer
brevemente, quanto o permittcm os limites d'uma
Synopse.
Não é sem difficuldadc que pode delinear-se
a evolução da ideia mcssianica. Comtudo, tendo a
prophecia as suas raizes na propria historia dos
Israelitas, e tendo a esperança mcssianica vestido
varias formas, segundo os varios acontecimentos, é
permittido distinguir na evolução da prophecia
messianica, cinco epochas e por isso mesmo cinco
estadias:
1.º Parece que a ideia messianica nascera na
promessa primitiva feita a Ad<ío d'um libertador~
. cujo caracter pessoal cada vez mais se vae determinando até aos tempos de Moysés.
2.º Desde Moysés até David e Salomão inclusivé, pouco a pouco, segundo o progresso dos
t Cfr. J. H. Newmm1, Gram. of Assent, p. 445-446.
z Bulletin cr-iti'lue, l. e. p. +25.

acontecimentos concebe-se e desemvolve-se a ideia
do reinado messianico, e·da dominação futura dos
Judeus.
3.º Porem no tempo em que crescia o imperio
dos As:,yrios, o temor da oppressão e da escravidão esmaga Israel, e por isso a ideia messianica
despertou a esperança d'alguma intervenção pessoal
de Jehová, que libertasse o seu povo dos inimigos e
consolidasse o seu reino no monte de Syão, onde
o divino legado ou o Messias reinaria para sempre.
4.º Declinando, porém, a monan::hia sempre
para peior, a esperança messianica transfere-se do
rei theocratico para o servo de Jehová que se concebe como a parte melhor e mais santa de Israel, mas
tambem e muito principalmente como Redemptor
pessoal que com a sua obdiencia e morte libertaria todo o seu povo.
5.º Finalmente, depois do exilio, a ideia messianica liga-se com a restauração do templo: descreve-se, na verdade, a chegada de Jehová ao seu
templo, o reinado espiritual do Messias, não só sobre os Judeus, mas tambem sobre todas as Gentes.
Apresentaremos alguns exemplos das prophcdas com relação a estes diversos estados.
1.º

Os primeiros esboços da ideia messianica no
Pentatenco

240 . (A) A ideia messianica parece que teve a
sua origem na promessa d'um libertador, que foi
fcit~ por Deus depois do pcccado dos nossos primeiros paes.
E, na verdade, Deus fallando para a serpente,
ou para o diabo q~e sob a forma de serpente ten-

Theoiosia

.,
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tara a Eva, diz: «Eu porei inimisades entre ti e a
mulher.; entre a tua posteriflade e a sua d'ella. Ella •
te pizará a cabeça e tu armaras traições ao seu
calcanhar-> .1
Aqui se pronuncia o combate entre dois exercitas, o primeiro dos quaes, que se compõe do diabo
e dos homens maus que são como que a sua semente, será vencido; o segundo, porém, que se compõe da mulher e dos homens de boa vontade, alcançará a victoria, mas não sem ferida. 1
Não se determina claramente se a raça da mulher seja uma certa pessoa ou conectividade, mas
não podendo a multidão vencer senão sob as ordens de algum chefe, atfirma-se implicitamente,
que aJguem, que ha-de vir, é o chefe ou libertador,
sob cujo imperio o gencro humano vencerá o diabo.
241. (8) Esta promessa obscura e geral mais
se determina no vaticínio de Noé, onde se indica a
estirpe especial, da qual ha-de nascer o Salvador ;
pois diz Noe: << Bemdicto o Senhor (Jahve) Deus de
Sem, seja Canaélll seu servo. Dilate Deus a Japhet, e
1 No texto hebreu o pronome /1ú (o mesmo refe-se .:om .:erteza a semente ; os manuscriptos hehraicos, chaldeos, svriacos,
provam que esta lição é authcntica e ate que a palavra te sujennu
tem uma concordancia masculina, e por isso refere-se a semen ;
por outro lado o rronome 1 segundo as re~ras da grammatica, deve
referir-se ao nome immediatamente precedente isto é, a semen, Cf.
,\fa,u, ob. cit. p. 204; Le»esque, L'Authcnticité et les Erreurs de
la Vulgatc ap. Rcvuc du Clcrgé français, 1~r mars 18q5 1 vel Revue
Bibli~ue, 1895, p. 64~\.
·
- nlnimicitias ponam inter te ct mulierem, er semen tuum ct
semen i!lius; ipsa (hebraice ipsm11, i. e. scmcn) contcret caput tuum,
et tu insidiaberis calcaneo cjus ... Ge11. Ili, 16 e scg .
·
3 Objectam os Racionalistas que no texto hebraico, as palavras conterei e insiJiaberis se exprimem pelo mesmo vocabulo, e
. por isso não consta d'aqui se alcançará victoria o semen do diabo
ou da mulher; porem a coisa illucida-se relo texto, pois tracta-se
aqui da maldicçáo contra a serpente-diabo e alem J'isso cabeça da
serpen-te, emquanto o cakanhar da mulher apenas fica terido.

habite nos .tabernaculos de Sem e seja Canaan seu
'
servo.» 1 '
· .· .
. , O sentido d'~stas palavras .é que Deus abençôa
d um modo particular a Sem e á sua posteridade
emqua~to que r~alisará uma allian~ especial co~
os Semitas; porem Japhet, que muito se espalhará
pelo orbe, chegará tempo em que, por Sem . será
.'
participante da sua benção espiritual. '
Logo o libertador nascerá da estirpe semítica.
242. (C) Entre os filhos de Sem, Abrahão é escolhido como pae do povo que Deus escolheu para si, no qual e pelo qual serão aben~oadas todas
as gentes. E, na. verdade, Deus chama-o da região
dos Caldeos e diz-lhe: '' Sahe da tua região, da tua
parentella e da casa do te~ pae, .e vem para a terra que eu te most:r~rei. Farc~ de ti. um grande povo, .abençoar-te-hei e magmficare1 o teu nome e
serás abençoado. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão abençoadas todas as gerafóes da
lerra»._ 3 Na verdade, tres coisas promette aqui a
Abrahao:
(á) que o tornará pae d'um grande povo;
.
(D) que abençoará e magnificará o seu nome ;
(1) que abençoará n'elle todas as outras Gentes,
ou, por outras palavras, Abra hão será a fonte, da
' nBe_nedictus Dominus (Jahve) ~eu~ Sem, sit Chan~an servus elus D1latet Deus Japheth, et hab1tet 1n tabernaculis Sem sitq,ue Chanaan servus ejus.» Gen : T~. 26-27. Cf. Henstenherg: ob.
c1t. vol. 1, p. 20 e seg,; Afaas, oh. ctt. p. 212 e seg.
~ Qu~I o sentido que se obtem mais facilmente se seguirmos
a re~t1tu1çao _d o texto proposto por Loysi: «Benedicat (loco Ben~d1clus), Jahve tabernacula Sem.» Apud Revue d'Hist. et de Lnterat. reh~. 1&17, p. 87.
3
,
«~greáer.e~e de terrà tua et de cognatione tuâ et de domo
patris tm et vem m terram quam monstraho tibi. Faciamque te in
ge?tem magoam ret bene~icam tibi et magnificabo nomen tuum
er1sque hcncdictus. Bened1cam benedicentibus tibi atque in te be~
neJicentur 1111ivers,1c_cog11ation~. terr,te.n Gen. Xfl, 1 e seg , Cf.
Hengstenbcrg, ob . .:rt. vol. I, p . .>b e seg . ; Maas, 1. e. p. 221 e seg,
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qual descerá a benção divina sobre as outras gentes. Logo o libertador promettido nascerá da estirpe de Abrahão. Isaac, se'U filho, recebe a mesma
benção: «E na tua raça serão abençoadas todas as
gentes da terra, por isso que Abrahão obedeceu á
· minha voz,,. 1 Do mesmo modo Jacob é separado
de ls~u e em Bethel ouve estas palavras: 1cE serão
abençoadas em li e na tua raça todas as trihus da
terra". !I Logo o libertador nascerá da estirpe de
Abrahão~ Isaac e Jacob.
243. (0) Jacob estando para morrer chama os
seus filhos, 11para annundar-lhes o que ha-de acontecer nos ultimos dias,,. 3 Prediz a humilhação de
Ruben, a dispersão de Scmcão e Lcvi, por causa
das suas culpas. Quand~ porem chegou a sua vez
a Judá, promettc-lhe um grande poder, a victoria
sobre os seus inimigos e um certo principado entre
os irmãos : «Não será tirado o sccptro (hebr. sohebet)
de Judá, nem General que proceda da sua coxa, menos que não venha aquellc que deve ser enviado
(schiloh); e elle será a expectação das Gentesn. 4
Não deixa com etfeito de encontrar-se dificuldade na explicação d' este vaticínio; mas quanto
maior é a difficuldade, tanto mais admiravel se
manifesta o consenso dos antigos: porquanto não
t •Et benedi..::entur umi11c tuo 0111nes gc11tes terrcie, eo quod
obedierit Abraham voei mcac.u Gcn. XXVf, q ..
z •Et benediccntur in te et i11 semine tuo c1mctae tribus terra.e.• Gen. XXVlll, 14. Cf. Corluy, Spicilegium dogmatico-biblicum, .1884, vol. I, p. 373 e seg.
l «l.Jt annuntiet qune ventura sunt in diebus novissimis.»
t aNon auferetur sceptum (hebr. sohebet) de Juda, et dux de
femore ej_us, don~c veni~t qui mittcndus cst (sc~iloh); et ipse erit
exspectatto Genttum.,, Gen. XLIX, ~-10. -Cf. Corluy, ob. cit. p.
457 e seg.; Hurter, n. 42; P,esch, n. n 1 e seg.; Hengstenberg, vol.
1, p. 47 e seg ; Ma as, ob. cn. p. :i82 e se~.; Hummelauer, S. J. ln
Genesim, in h. loc.; Lagrange, La Prophétie de Jacob, ap. Revue
Biblique,
525 e se$.
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só os christãos mas até os Judeus, o tiveram na
conta de messianico. • Porem o sentido deve determinar-se, não só das palavras, mas tambem das
circumsta'1cias, especialmente do facto d'esta ben:..
ção ser o testamento de Jacob.
E na verdade, entre os Israelitas eram tres os
privilegios dos primogenitos : preeminencia, parte
·
dupla nos bens e o sacerdocio. i
Posto isto, agora já pode entender-se o que esta benção significa.
'
(1) A palavra hebraica schebet aqui significa evidentemente sccptro; porque a palavra paralella
Mahoqeq (bastão) designa uma certa auctoridade
suprema metaphoricamente exprimida pelo sceptro
real, que se tinha entre os joelhos, como se vê nas
pinturas orientaes. Deve portanto regeitar-se a interpretação que dá à Vulgata 1<dux defemore ejuS»
e o texto deve ler-se assim.:
'
O sceptro não será tirado de Juda
l'em o bastão do imperio de entre os seus joelhos.
Porquanto, se olharmos ao texto, Ruben fica
dos privilegios ~e primogenito que são re,..
partidos entre os seus Irmãos : José obtem uma
dupla parte, Levi o sacerdocio, a precmineocia ou
o impe~io é dad<;> a Judá, como consta das palavras acima refendas : <<o sceptro não será tirado de
Judá)) etc.
244. (t) Porém a palavra que entre os Massopriv~do

~ Assim v. gr. escreve Onke/os: «donec veniat messias»; targum ;erosolY'!litanum; «usqu~. ad tempus quo veniat rex Messias•;
Talmud (fr. Sa11;hednm, f. i:>): •Quo~ nomen est Messiae? Schiloh, quomam scrrptum est: donec vemat schiloh.• Cf. Corluy, l. .:.

P· 468.

.
Sobre esta materia, assim como sobre toda a prophecia vê
Léman11, Le Sceptre de Ia tribu de Juda, 188o.
2
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retas ~e escreve schi/oh, apresenta uma grande diffic.uldade. Parec.e c.e~to que a lição da Vulgata, 11qu1
milletidus est>, e v1c1osa, como todos hoje o confessam. Réstam sómente duas explicações a dar sobre as quacs ha djsputa entre os eruditos. Alguns
racionalistas .dizem ql1c aqui se designa o Jogar, a
que Judá· chegou com gloria espccial,-porém uma
tal exposição de maneira nenhuma concorda com
o texto, nem por outro lado póde designar o nome d' este logar: o texto massoretico designa urbem
Silo, mas sem fundamento algum e contra toda a
veresimilharn,:a; d'onde o mesmo Reuss vem a conl:iecer que alli não pódc designar-se esta cidade•.
Resta, por tanto, que a palavra scl1i/oh designe
pessoa e não logar. Realmente as versões orientaes ·
trazem a palavras cheloh ~, isto é, aquelle de quem é
(o sceptro), de modo que o sentido seja, que a auctoridade havia de permanecer cm poder de Judá;
até vir aquelle a quem perte1~cc o sccptro, is cujus
esl sceplrum, ou àquelle príncipe ao qual pertence
a auctoridadc suprema, e o qual será a expectação
d~s Gentes. Este sentido é obvio, daro e ligado log1camente com o contexto, e deve por isso mesmo
odmittir-se.
245. (C) A palavra donec (ad Ki) não significa ·
necessariamente que se havia de tirar o principado a Judá quando vier o Messias, mas ,sómente

Reuss, .L'J}ist~ire Saint e ~t la Loi, I, p . 442-43 .
A esta lacçao sao favorave1s as antigas versões, Targumim
J> P.,, e ~ão poucos auctores modernos como G1nesio na nova ed!
do D1ct1onn. 18g5, J.Velhausen, Lémann, Fillion etc . · A esta junta-se tambem grande auctoridade do facto do; Pad;es da Syrta
que usavam de língua cognatâ, entenderem esta palavra do mesm~
m~do. Cfr . .(.amy,_ L' exégese en Orient au IV• s ~·, ap. Revue Bi/,/1que. 18g3, p. 17is-79..
._
. .. .
t
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que este não havia de cessar antes d'elle vir como
póde averiguar-se pelos Jogares paralellos '·'
Porém quando vier o Messias, já a auctoridade, a que obedecerão todas as Gentes, permanecerá
d' um modo mais perfeito em poder de Judá.
Do que fica dito pódc concluir-se que Jacob
predissera que Ja tribu de Judá havia de nascer o
rei ~o qua~ deviam obedecer todas as Gentes, e que
havia de Vtr antes que Judá perdera o seu principado; e assim cada vez melhor se determina a promessa feita a Abrahão.
24~. (E) Finalmente o mesmo Moysés, legislador e libertador de Israel, prediz qm propheta semelhante a ellc: o Senhor suscitar-te-ha um propheta da tua gente e dos teus irmãos, como eu; ouvilo-has.» 2• Deve ser com certeza extraordinario um tal
p_rop beta, pois será corno Moysés que os Judeus cons1der ª":ªm como Salvador e legislador, e por isso elle
será o libertador em quem e por quem se completarão to das as bençãos. Realmente os Judeus assim entenderam a coisa; porquanto depois da multiplicação
dos pães, exclamaram: ''E' este o verdadeiro prophe~
ta que hadc vir ao mundo>> 3 ; por isso tamhcm os Sa1 . G~n . X VIII, r 5 ; De11t. VII, 14 ; Da11. 1, 2 r ; ,\!,1th . 1, 2 5 .
ToJavm nao poucos auctores sentem o contrario e por aqui querem pr?var que o messias virá r.recisamente no tempo em que Judá havia de perd_er .º J?O<le. r rea . Mas como judiciosamente adverte Pe.~c~, n. 12b, e diffic11 mostrar como então se verificava a
prophec1a tendo sido tirada. a dignidade regia á tribu da Judá J.á
muitos s~culos antes de Chr1sto, isto é, no tempo do captiveir~ e
Babvloma.
• • _2
''.P_rophe.~am de gente tuâ et de fratribus tuis sicut me susc1t~b1t ttbt Dommus Deus tuus ; i('SUm audies» Deut. XVIII, 15.
Mu1tos modernos. querem q~e alh se designe toda a série dos
p~ophe t as; esta mterpretaçao póde admmr-se com tanto que
n~o fique ex.cl~ido da série aquelle que é o propheta por excellen·
eia ou o Messias.
J •Quia hic est \'ere propheta qui venturus est in mundumu
~oan. V}, 14. No texto grego dize-~e emphaticamente ópo~~I'-ªª
«fLx<il.•v•u, ou propheta por excellenc1a, aquelle que deve vir.

http://www.obrascatolicas.com

c.\itnti1.o 11
DA REJ.IGIÁO CHRISTÁ

maritanos, que conheciam sómente o Pentateuco,
tambem elles esperavam firmemente o Messias. 4•
Logo, já no Pentateuco se dão os primeiros traços da ideia messianica sob a fórma de Libertador
e Propheta que ha de nascer da tribu da Judá, e no
qual serão abençoados não só os Judeus, mas tambem todas as Gentes.
2."

Sob David e Salomão anmmcia-se a dignidade
real do Messias

247. A ideia Mcssianica, no tempo dos Reis,
tomou novos incrcmentos. Um certo Judas tinha
obtido um principado no deserto, e por duas vezes tinha sido capitão de guerra il; porém não conseguiu gloria vcrdadcirmncntc real senão por David. Durante o seu reinado, a ideia do futuro Rei
ou Messias, que já fôra revelada, assenhoriou-se
mais plenamente do espirito dos Israelitas. Depois
de longa e laboriosa preparação, David, oriundo
da tribu de Judá, consegue o throno. Por especial
providencia, o impcrio da Assyria soffreu n'aquelle tempo uma grande calamidade, e quasi por dois
scculos esteve sob o poder dos reis da Syria 3 ; porém os Egypcios viviam trabalhados por divisões
intestinas; de maneira que Da•. id poude no entretanto tudo restaurar no seu reino, e preparar o caminho para o reinado magnifico de Salomão.
Por isso, n'este segundo cstadio, o Messias apresenta-se frequentes vezes sob o aspecto de rei un1

Joan. IV, 25.
Num. 1, 26; U, 3, 9; X, 13, q; J11dic. I, 2; XX, 18 .
Isto mesmo attestam-no as inscripções como se pôde ver
em V . G. Smith, Ancient History, Assyria, p. 34; ViKourouxj
La Bible et les Décourvertes, vol. HI, 410 ·412 ; Lenonnant, Manue
d'histoire ancienne, vol. II, p. 63 .
1
2
1
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gido, que por um modo especial é chamado Filho
de Deus.
'.l48. (A) O Chefe e Libertador, antes promettido aos patriarchas, descreve-se como devendo nascer da familia de David, na prophecia de Nathan, que
se relaciona com o grande acontecimento. Na verdade, David queria editi...:ar o templo, por'-lue não podia
tolerar que a arca estivesse debaixo de tendas, morando cllc cm casas de cedro. Porém Deus pela
hocca de Nathan 1 lhe falia assim: 11Por ventura
serás tu quem me edifiques uma casa onde cu habite:'. . . E por toda a parte por onde andaste estive comtigo ... e eu te darei paz com todos os teus
inimigos: e o Senhor te diz desde já que o mesmo
Senhor estabelecerá a tua casa» 1•
Deus por esta promessa responde á generosidade de David. A edificação do templo fica reservada á sua descendcncia ; mas além d'isto o Senhor
promette que ha de edificar a casa de David, isto é,
dando à sua posteridade o throno para sempre; repete muitas vezes a mesma coisa, accrescentando
que o reino não havia de ser tirado aos seus descendentes, não ohstantc a sua malícia.
249. (BJ Porém aqucllcrei, cm muitos Psalmos
que se dizem regios ou mcssianicos, é dcscripto cot
:"lumquid tu acdilicahis mihi domum aJ habitandum? .. .
Fui tccum in omnibus uhicumque ambulasti .. . Requicm dabo tibi
ab omnibus inimicis tuis, prnedicitque tibi l>ominus quod domum
faci:n tihi Dominus. Cumquc completi fuerint dies tu1 et dormieris cum patrihus tuis, susc1tabo semcn tuum post te, quod egredie·
tur de utero tuo et tirmabo regnum ejus. lpse aedificabit domum
nomini meo, et sta~iliam thronum regni ejus us'l.ue in sempiter
num . Ego ero ei in palrem, et ipse erit m1J1i in Jilium: qui si ini~ue aliquid ~esserit • arg_uam . eum in virgâ virorum et in plagis ·fi2
horum hommum. J\11sencord1am autem mcam non auferam ab eo.
Et fidelis erit domus tua et reg11um t11um usi11e in aeternum ante
faciem tuam, et thronus tuus erit jirmus jug1ter• . (Bibl . tom . 1.
pag . 448, desde 11 até 16 ind.)
·
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mo um chefe forte, sujeitando tudo ao jugo da sua
virtude. Assim no Ps. 7 1, Deus judiciwn luum regi da, descreve-se a ex tensão do .seu domínio, ~
equidade do seu .so.verno, a sua candad: para com
os pobres e oppnm1dos, a paz, a prospendade e duração eterna do seu reino: «Nos dias d'elle apparecerá a justiça e abundancia de paz. E dominará
de mar a mar : e desde o rio até aos confins da
terra. . . e adorai-o-hão todos os reis da terra e
servil-hão todas as ~entes"'· :\o Ps. 11 Quarefrenmerunt Gentes, aqucllc rei é chamado messias 2~ é
graphicamentc desaipto como que havendo de vencer a todos os seus inimigos e tendo de receber todas as gentes na sua herança, e os seus dominios
estendendo-se a todos os consfins da terra: e a rasão d'isto é porque elle é vêniadeiramente Filho de
Deus: « E's meu filho; foi hoje que te gerei» 3 Ora,
todas as coisas referem-se ao Messias, a saber, ao rei
ideial em que confiadamente esperavam.
250. (C) ~os outros psalmos descreve-se o sacet·docio d' este rei: «Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Mckhisedech » 4; a sua paixão e sacrijicio : «Eu sou um verme e não um homem ; o
opprobrio dos homens e a abjecção da plebe. Todos os que me vêem, zombaram de mim : fallaram
t
uOrietur in dicbus ejus justitia ct abundantia pacisl.. donec
auferatur tuna. Et dominabitur a mari usque ad mare et a numine
usque ad terminus o~bis tcrrar1;1m . ... Et adorabunt eum omnes
reges terrae omnes (,entes servient c1 "·
.
2 Est~ palavra significa o mesmo que ungido e designa''ª
aquelles que eram ungidos para a missão de rei, secerdott: ou proplieta, e optimamente convcm, por tanto aqueUe q~e ha,v1a de ser
simultaneamente rei sacerdote e propheta. A respi:1to d este _psalmo vê de Verbolncar11. n. 34eseg . ; cfr. Ps. 4:i,Eructavitcor
meum .
.
.
J uFilius meus es tu : ego hod1c genu1 te».
.
.
.
1 •Tu es sacerdos in aeternum secundum ord1nem Melch1sedech» . Ps. 109, Di.rit Dominus,. 4.

1
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com os labios e acenaram com a cabeça. Rasgaram as minhas mãos e os meus pés : contaram todos os meus ossos. . . Repartiram entre si os meus
vestidos e .lançaram sortes sobre a minha tunica •.
E deram-me fé) a comer, e quando ardia em sêde, ·
deram-me a beber vinagre» !i assim como o fructo
d'este sacrificio, -quer com respeito a Israel, quer a
todas as Gentes: «Os pobres comerão e serão saciados ... Recordar-se-hão e converter-se-hão para o Senhor todos os povos da terra e adorarão na
sua presen~a todas as familias das Gentes,, 3 •
25 e. (0) Já antes tinha sido predicto que o
Messias havia de nascer da familia de David; porem Micheas designa o proprio togar do seu nascimento com estas palavras: «E tu Bethlem Efrata, tu és pequenina entre os milhares de Judá ; mas
de ti é que ha-de sahir aquelle que ha-de reinarem Israel cuja geração é desde o principio, de,s de
os dias da eternidade ~
Tracta-se aqui evidentemente do grande prinP.•.

21, De11s, .1Jeus meus, 7-21.
Ego autem sum vcrmis et non homo; opprobrium hominum et ab1ectio plehis. Omnes videntes me, deriserunt me : locuti sunt lahiis et moverunt caput . , Foderunt manus meas et pedes
meus: dinumcraverunt omma ossa mea . . . Diviserunt sihi vestimenta mea et super vestem meam miserunt sortem ... Et dederunt in escam meam fel, et in siti meâ potaverunt me aceto» .
Ps . 68, Salvum me fac, 22.
3 Ps. 21, 24-29.-E' Jifficil determinar quando foram escrip·
tos os psalmos acima citados; mas dado e não concedido, que foram compostos só depois do captiveiro, o argumento não perde a
sua força, pois ainda mesmo n'este caso a prophecia precedeu
muito o Evan~elho. Para mais larga exposição d' estes psalmos vê
Reinke, Mess1an. Psalmem ; Hengstenberg, 1. e, p. 142 et Die
Psalmem; Corluy, vol. II, p . 1)2 e seg.; Fil/ion, La Saiote Bible commentéc, Comment. sur les Psaumes.
4 Et tu Bethlehem Ephrata, parvulus es in milibus Juda : ex
te mihi egredietur qui sit dominator in Israel, et egressus ejus ab
initio, a diebus neternitatis. Mich. V, 2-3.-Estas palavras a diebus
aeternitatis em hebraico não significam desde a eternidade, mas
desde os di.ls m1tigos.
t

2
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cipe que havia de nascer em Bethlem de Judá, cidade de David. Grocio com muitos interpretes Judeus affirma que estas coisas se dizem de Zerobabcl; porem este nasceu em Babilonia e não em Bethlem, e ha duvida se cllc dominara realmente em
Israel.
Por isso os antigos Judeus colligiram d'este logar sem nenhuma hesitação l)UC o Messias havia
de nascer cm Bethlcm, como se vê da sua resposta a Herodes.
3. º Os tempos missianicos de11em ser dirigidos
por especial i11tervençáo de Deus.
2 5 2. Tinha sido tão glorioso o reinado de Salomão, que muitos chegaram a acreditar que fôra
elle o rei messias. Porem, depois da sua morte, as
coisas correram d'um modo bem diverso, e para
que Israel, orgulhoso de tamanha prosperidade, não
quizesse imitar a Syria, o Egypto ou Tyro, com
grande detrimento do monotheismo, Deus permittiu
o scisma entre as dez tribus e Judá. Porque então
o povo reconhecendo de melhor boa vontade a sua
fraqueza, comprehendeu que tinha necessidade de
intervencão divina, deu mais facilmente ouvidos á
voz dos' prophetas e guardou a esperança messianica. E, na verdade, Deus suscitou muitos prophelí,J.s, que conduzissem o pc >vo ao verdadeiro culto,
e simultaneamente annunciasscm mais claramente
o reino do futuro Messias e os seus caracteres.
253. (A) Primeiro que tudo o Messias apresenta-se como pacifico e manso, não obstante ser poderoso: «Porquanto já um pequenino se acha nascido para nós e um filho nos foi dado a nós ; e foi
posto o principado sobre seu hombro; e o nome
com que se chamará será Admiravel, Conselheiro,
Deus forte, Pae do futuro scculo, Principe da pa'{_.

O seu imperio se estenderá cada vez mais e a paz
não terá fim" 1 E n'outro lagar: «Eis aqui o ine~
servo, eu o ampararei, o meu escolhido ... Não
clamará nem fará excepções de pessoas, nem a sua
voz se ouvirá fóra, nem quebrará a canna rachada,
nem apagará torcida que ainda fumegue" 2 • O seu
reino será o reino da pa{ e da justiça: «E sahirá
uma vara do tronco de Jessé, e uma flôr brotará
da sue raiz. E descançará sobre elle o espírito do
Senhor ... Julgará os povos com justiça e arguirá com equidade cm favor dos mansos da terra ...
O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se
deitará ao pé do cabrito; o novilho e o leão, e a
ovelha viverão juntos e o menino pequenino os
conduzirán 3 .
(8) Porem as relações do povo judaico com
Deus descrevem-se muitas vezes sob a imagem de
pacto e de alliança. . . O pacto foi muitas vezes
infringido pelo povo; porém Deus sempre misericordioso o restaura, até que succ.eda uma nova e
mais perfeita alliança á antiga, de que o Messias
-·-··

t Parvulus natus est nobis et filius datus est nobis ; et factus
cst principatus super humerum cjus ; et vocabitur nomen ejus Admirabilis, Consiliarius, Deus fortis, Pater futuri saeculi, Princeps
pacis. Multiplicabitur ejus imperium, ct pacis non erit finis. Isa. IX,
ti e seg. Que este menino é o .Messias e não Ezequias, Filho de
Achaz, consta, quer da auctoridade dos antigos rabbinos (apud Martini, Pugio fidei. foi. 583) quer do N. Test. (Luc. II, 10-14; Matli.
IV, 13-1h) quer do proprio contexto. Cf. De Verbo Incarnai. n. 39.
2 Ecce servus meus, suscipiam eum, electus meus ... Non clamahit neque accipiet personam, nec audietur \'OX ejus foris, calamum quassatum non conteret, et linum fumigans non exstinguet.
Isa. XLII, 1-4. Alli Targo Jonathas diz: •Eccc servus meus messias•. Cf. Zachar. IX, q-10.
l Et egrediet11r virga de radice Jesse, et fios de radice ejus
ascendct. Et requiescet super eum Spiritus Domini ... Judicabit ín
justi~ià i;>auperes et arguet in aequitate pro mansuetis terrae ..•
Hab1tab1t lupus cum agno, et pardus cum haedo accubabít ; vituius
et leo, et ovis simuI morabuntur, et pucr parvulus minabit eos. Isa.
X1, 1-7. Alli, Targo Jonathas accrescenta: «Et egredietur rex de
filiis Jessé, et Messias~ de filiis filio~m ejus ungeti1r».
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~erá

o instaurador. Esta edeia é por muitas vezes
exprimida pelos prophetas. Assim ]saias: «O meu
amado teve uma Vinha plantada. . . e cercou.:.a
d'uma céve e tirou do pé d'ella as pedras; . . e
esperava que déssc uvas e veio a produzir labruscas ». Em seguida applica a comparação aos Judeus :
«Porque a vinha do Senhor é a casa de Israel; e
o varão de Judá o seu renovo deleitavel; e esperei que fizesse juizo; e eis que só ha equida?e; e
que praticasse justiça, e eis que só ha clamor» 1.
Jeremias expõe mais dircctamente a cois!l : descreve os principias d'esta alliança e o prejurio de Israel que compara ao adultcrio :1, e accrescenta depois: «Volta-te, com tudo, para mim, disse o Senhor, e receber-te-hei» l .
254. (C) Este argumento é tractado por muitas
vezes; mas já não havçr{t renovação da antiga alliança ; inicie-se uma 11ova alliança á qual serão
admittidas todas as Gentes . !saias principalmente
insiste na universalidade do reino messianico: este
é o thema dos seus oraculos, e o illustra com varias côres; representa as Gentes correndo e subindo para o monte Sião, para receberem a lei do
Deus de Jacob 4• Prediz com etfcito grandes. calaa Vinea enim IJomini cxcrcituum domus Israel est; et vir Juda germen ejus delectahilc; et exspcctavi ut foceret judicium, ct
ecce iniquitas; et justitiam, et ecce clamor. l.t,1. V, 1-7. Assim tambem Afichaeas VI, 3 e se~.
:t Oseas (1, 2 e seg.) tinha exprimido symbolicamente esta
mesma ideia ; assignttln a rasão da rcReição do povo-o ter-se affastado do conubio espiritual com Deus, para ir fornicar com deuses falsos; comtudo pela segunda vez Israel conseguiu misericordia depois de se ter arrependido no .:aptiveiro : «Et sponsabo te
mihi in sempiternum•. (li, 19).
3 Tamen revertere nd me, dicit Dominus, et ego suscipinm
te. Jerem. Ili, 2. O mesmo ensina E;echiel Sob ''arias allegorias
(XVI-XX~ll) . Cf. !~a. XI; X~Xlll - X;"XIV; XLJ, _8.-10; LIV, 3:
LVI, 4-6, LIX. 21, Jerem. XI, 1·12. XXXJ, 31-3n, XXXII, 40 •
E;edr. XVI ; XX, 5-q; XXXJV, 23-26; XXXVII, 21 -28 etc.
• /s.z. II, z e seg.

midades, mostra porem como todos estes juizos
tendem á conversão dos povos, e a encontrar finalmente a salvação pelo Messias. Exulta, .finalmente, quando descreve os dias do Messias: «Levanta-te e illumina-te~ Jerusalem ; porque chegou
a luz, e a gloria do Senhor brilhou em ti ; porem
sobre ti nascerá o Senhor, e a sua gloria será vista em ti, e as Gentes caminharão á tua luz e os reis
no explendor do teu nascimento» 1•
25 5. (0) Porem esta universalidade suppõe completada a mudança da religião mosaica, a qual só
podia ser'praticada no templo de Jerusalem e sómente pelos sacerdotes da ordem de Aarão, Malachias annuncia isto explicitamente: 1 «0 meu affecto não está em vós, diz o Senhor dos exercitos,
nem eu receberei algum donativo da vossa mão;
porque desde o nascimento do sol até ao poente é
grande o meu nome entre as Gentes e em todo o
logar se offerece ao meu nome urna oblação pura".
Por conseguinte haverá um novo sacrificio e um
novo sacerdocio. E' por isso que os judeus carnaes
poderam persuadir-se que uma tal mudança e restauração sómente podia etfectuar-se senão por meio
das armas d'um guerreiro poderoso.
4.º O Messias e descri'pto como servo de Jehová.
256. Indo porem a monarchia declinando ·sempre para peior, a esperança messianica transfere-se
do rei theocratico para o servo de Jehová, que di1 Surge, illuminarc, Jerusalern, quia venit lumen tuum, et sloria Domini super te orta est. Quia ccce tenebrae operient terram,
et caliMo populos; super te autem orietur Dominus, et gloria ejus·
in te vidcbitur. Et ambulabunt Gentes in luminc tuo, et reges in
splendorc ortus tui. Isa. LX. 1-3.
l Non est mihr voluntas in vobis, cticit Dominus cxercituum,
et munus non sus.:ipium de manu vestrâ . Ah ortu enim solis usque
ad occa~um magnum est nomen meum, et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda. Malach. 11 10-11.
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recta e irnmediatrrnente se concebe, como a parte
melhor e mais santa do povo de Israel, mas em ultimo logar e principalmente como Redemptor pessoal que com a sua obcdicncia, paixão e morte, libertará todo o povo.
As paixões d'cste servo de Deus e os seus effeitos admiraveis descreve-os /saias com côres tão
vivas, que este logar foi, com razão chamado, Paixão de N Senhor J. C. segundo /saias.
(1) Narram-se primeiramente as suas · homilhaçóes: cc Ellc não tem belleza nem formosura, vimolo e não tinha aspe1.:tn do que era ... um objecto
de dcsprcso e o ultimo dos homens, um homem de
dóres e experimentado nos trahalhos; e o seu rosto se achava como irn.:oherto, e parecia desprezível e por isso nhcnhum caso fizemos d'ellen 1.
(l) Depois as suas dôres e a causa d'ellas, a saber, a satisfação pelos homens: «Verdadeiramente
ellc foi o que tornou sohrc si as nossas fraquezas,
e elle mesmo carregou com as nossas dôres; e nós
o reputamos como um leproso, e ferido por Deus
e humilhado. Mas elle foi ferido pelas nossas iniquidades, foi quebrantado pelos nossos crimes: o
castigo que nos devia trazer a paz, cahiu sobre elle, e nós fornos curados pelas suas pisaduras».
(C) Depois a sua morte e sepultura: ccFoi otferecido porque elle mesmo quiz, e não abriu a sua
bocca; elle será levado como uma ovelha ao matadouro e como um cordeiro diante do que o tosqui'a emmudecerá e não abrirá a sua bocca» ...
(f) O seu triumpho e conversão de muitos:
t !'\on est spedes ei, neque decor; et vldimus eum, et non erat
aspcctus . . despectum, et no\'issimum virorum, virum dolorum et
sc1cntem infirm1tatern; ct quasi ahsconditus vultus ejus et despe·
ctus, undc nec reputavimus eum. [s,1. ç. LllI, 2, 3,
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«Se ellc tiver da~o a sua alma pelo peccado, verá
a sua descendencia perduravel e a vontade do Senhor será por sua mão prosperada. Verá o fructo
do que a sua alma trabalhou e se fartará: aquelle
justo, rn~u servo, justificará a muitos com a sciencia, e elle tomará sobre si as suas iniquidades» 1•
Por este capitulo se dava a entender como se
1.:onciliam estas duas coisas, a saber, que o Messias
1 Si posuerit pro pe~'.ª!º animam. suaf!1 videbit semen lon1
gaevum, et ~olunt.as D<?mm.1 m manu eJ,us dmgetur. Pro eo quod
Jab?r~''lt ~mma eius, v1deb1t et saturah1~u.r. .In scientià suâ justificab_it 1pse iustus servus meus muhos, et m1qu1tates eorum ipse portahu. Isa. Llll, 2. e seg.-Ct. !fenç.~ten~herg! Christology, vol. H,
p. 159. e seg; Rem~e. Exeges!s critica m Isa1a cap. 52-53; The fifty·thm.l. ~h. of lsarnh accordmg ~o thc j~wish interpreters, by Ne1thm1el', Dl":ver, Pusey, 2 vol. 187ti·r; Knabenbauer Comment. in
!sa., in h. !.; Corluy, Spidleg. vol. (1, p. 84 e scg. O~ críticos d'ho1c .a ffirmam n~ verdade que esta parte da rrophecia não !ôra escnp_ta por lsa_1as, .mas po_r um propheta !liaas novo, ·no tempo do
cx1ho ~e .Babilonia, ql!as1 no fi!D i. m~s. amda mesmo que tal coisa
se adm1tt1ra nem por isso se d1mmu1ra.a forca do argumento pois
ainda mes.mo n'esta hypothcse, a prophecia 'teria precedido ~uito
o a~ontec1mento. Os Ju~eus d'hojc e os ~acionalistas imaginam
v;mas hypotheses para mterp.reta; este capitulo de algum varão pio
do V. :r~stamento, do povo 1uda1co ou da sua melhor parte ou da
collect1v1dade d~s prophetas: alguma d' estas nota~ convem na verdade á pa~te mais sant.a dos Judeus~ cn:iquanto typicamente figurava o Messias; mas.ª nmguem quer individuo quercollegio convem
todas estas notas s1m11lla11eame11te, tendo todos peccado mais ou
menos, e tendo elle sido pun_ido não pelos seus peccados, mas pe·
los receados dos o~!r.?s, e nmgucm soffrera por todo o seu po,·o e
ltvrara os seus conc1daos pela sua pessoa. Por isso não só o Novo
Testam~11to em m11itos logares [.uc. XXII, 37; Marc. XV, 18; .foa.
XII, 37-J8; :\fatt. VIII, 17 ; XX, zi; ; Act. VIII 18-35 · l Petr. 11
iz.26 etc., o dito capitulo interpreta·se Je Christo r:ias tambe~
os. antig?s rahbi~os assim Midr,1sf1 tanch1mM (foi. 5J) : «Este é o
rei messias que e excelso, exaltado e muito sublime•. Assim tam hem 1iTr!(f> .lonath~s, apesar de, cm seguida, se ex forçar por torcer o sentrd~>. Por isso esta pr~phecia com rasiío diz Brugtire (p.
:n 1, n. 1) foi chamada c,1r11!fic11ur dos .fude11s. E certamente con verteu muitos para Cbristo, entre os quaes o_ celebre José Isaac
Lcvn;1 na sua Defe1,1 da 1 1erda~e hebraica, diz : «Confesso ingenuamente que este mesmo capitulo me conduzira á fé christá. Por
quanto por milhares de vezes que o li e reli ; conferi cuidadosamente c<?m muitas versões, deprehcndi cem vezes mais que no texto hebra1~0 se contem os rnysterios de Christo do que em alguma
outra rasao ...
Theologia Dosmatica-Vol. t.º
26

http://www.obrascatolicas.com

..

;. ·.

;, ·.:,·_-

.

(.

CAPITULO ll

ha~de ser rei potentissimo e ao mesmo tempo sujei-

to a todo o geneto de paixões e humilhações; porquanto Christo, emquanto toma sobre si os nossos
peccados e se offerece a si mesmo como victima
para os expiar, soffrcrá muitos males; mas· é este
o caminho por onde chegará á gloria e á conversão das Gentes, como elle mesmo expôz: u Não
era por ventura conveniente que Christo padecesse e assim entrasse para a sua gloria ? » 1 Mas os
Judeus carnaes não o entenderam assim.

5." A ideia messianica tem connexão com a restauração do templo.
257. (A) Os Judeus conduzidos ao. captiveiro
(586 A. C.), e já um pom:o esquecidos da língua
hebraica em que tinham sido csaiptas as prophecias messianicas, fomentaram a esperança d'uma
restauração nimiamentc material; a prophecia de
Daniel iorna-os a chamar á interpretação da ideia
messianica, annunciando a morte de Christo e a
destruição do templo. O prophcta Daniel vivendo
no captiveiro, revolvendo na sua mente o Vaticínio de Jeremias no qual, depois de setenta annos,
se promettia a libertação, supplica a Deus que accelere o tempo de salvação. E estando elle ainda
em oração, apparecc-lhe o anjo Gabriel, e levantando o espírito do propheta a coisas mais altas,
revela-lhe os tempos do Messias, a sua morte e a
destruição da cidade e do templo de Jerusalem ! :
l Nonne haec oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam
suam? Luc. XXIV, 26. Muitas outras coisas forampredictasda pai ..
xão de Christo, principalmente a traição de Judas, é o preço porque Christo foi Yendido : «Et appenderunt mercedem meam triginta argenteos .. "' Zach. XI, 11
2 Dan. IX, 14-27.

DA RELIGIÃO CHRJSTÁ

11Setenta semanas for~m abreviadas 'a respeito do teu Povo, e a respeito da tua santa Cidade
a fim de que a prevaricação se consumme, t e ~
pec~ad~ tenha o seu. fim, ~ a iniquidade se pague,
e a 1ust1ça eterna se1a trazida, 3 e as visões e Prophecias se cumpram, e o Santo dos Santos se un4
ja. Sabe pois isto, e adverte-o bem: Desde a sahi~a da pala:ra pa~a Jerusalem ser segunda vez
edificada, ate o Chnsto Capitão, passarão sete sema~as, ~ ~essenta e duas semanas: e segunda vez
serao ed1ficadas as ruas, e os muros na angustia
dos tempos. 1 E depois de sessenta e duas semanas se~á moi:o º. Christo : e o Povo que o hade negar, nao sera mais seu Povo. 6 E um Povo com o
seu Capitão; que hade vir, destruirá a Cidade e o
Santuario : e o seu fim será uma ruína total ' e a
de~olação a que ella foi condemnada, lhe virá de-.
pois ,do fim da. guerra. Esse Christo porém confirma~a para mmtos o seu pacto n'uma semana : e no
mem da semana faltará a hostia e o sacrificio : e
vêr-se-ha º? Templo a abominação de desolação:
e a desolaçao perseverará ate a consummaçáo e
até o fim». ;
~ Abrevi~das em h,chr. 11eh~ttak, i. e. cortadas, determinadas.
• - Para por termo a prevaricação pela sua remissão como se
ve dos consequentes.
3
Propriamente como seJa e11cerr.Jda.
4
Hehr. qndesh qodasltim, i. e. Santo dos Santo.:; ou a Santi~ade .das Santl~ades. Muitos :ntendem e;tas palavras da pessoa,
isto e, do Messias, por que nao raras vezes se encontram na Escríptura os nomes abstractos pelos concretos · outros porém entcn d~cm
>
.
- d'
' mas espiritual
'
' ou da
!!St as coisas
n~o
. u~ ~emplo material
Egre1a,_que o Mcs.stas msutu1r:i e ungirá, porque o Santo dos Santos muno se pred1~a de pessoa no Velho Testamento.
Hehr. ahscmdetur, o que sempre se diz da morte violenta .
_ Hehr: e nada lhe re~ta depois da morte ou segundo outros
e nao.havera para elle aqutllo que lhe pertencia .
' Septuagmta hebdomades ahhrevi,1t,u sunt super populum
t~um et super u~b~m sanctam tuam, ut consummetur praevarica uo, et finem a.:..:1p1at pe.:..:atum, et deleatur iniquitas, et adducatur

!
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DA RF.1.JGIÂO CHRISTÁ

Para separarmos as coisas certas das incertas,
temos duas coisas a distinguir n'csta prophecia: o
sentido messianico e a determinação do tempo.
(1) Que este vaticinio é messianico, ao menos
no sentido typico, parece-nos coisa certa, não só
pela auctoridade dos antigos rabbinos 1, ou do proprio Christo ,, mas tambem de todo o contexto ;
porquanto tracta-se do tempo em que será condusida a justiça sempiterna, se completarão as prophecias, será destruído o templo, e por isso succedcrá
á antiga a nova alliança. E, na verdade, pelo que
acima se disse, todas estas coisas descrevem os
tempos messianicos; alem d'isto, a occisão de Chrislo parece commemorar o que Isaías já tinha predito da sua paixão.
Debalde affirmam, pois, os Racionalistas, com
Wieseler 3, que o Christo chefe era exclusivamente o
summo sacerdote Onias, morto no tempo de Anjustitia sempiterna,_ et impleat11r visio, ct prophetia 1 et ungatur San~tw sancto':"m· Sctto ergo, ct animadverte : Ab exitu sermonis, ut
ttcrum aed1ficetur Jerusalem, usque ad Christum ducem, hebdomades seprcm, et hebdomades sexaginta duae erunt, et rursum aedificabitur riatea, et mu~i in an~us.tia temporum, .et post hebdoma:
des sexagmta duas occ1det11r Chr1stus, ct non ent e1us populus,qu1
eum negaturus est. Et ci ~ ita~em et s~nctuarium ,~issipabit .ropulus
cum du.ce venturo : e.t fims e1us vaslltas, et post tinem belh· statuta
d~s~l~t10. Confirm~bll aut~m pact.um multis hchdomada una; et in
d1m1d10 hehdomad1s defic1ct hostia ct sa..:rificium : et erit in templo abominatio desolationis ; ct usque ad consum.m ationem et finem perseverabit desolatio.
·
1 Estes testemunhos ve•OS em ,\f,rrlini, Pugio fidei, p. I, e. 3,

~ ·~· 2

Christo interpreta este vati.:inio da destruição de Jerusalem

.

(lvf,!tt. XXIV, 1.5 ), ':'.. ad\•crtindo alli '?' disdpulos contra os pseudo-

ch~1stos, v~m se vc que h'.1 connllxao entre o advento do verdadefro Messias e esta destrmção.
. • 3 Die íº Woche unc.1. ~lie 63 Jahrwoche Jcs Propheten Dameis. Jul~am alguns catho!1cos que aqui se tracta no sentido Iitter~l de Omas e da profanaçao do Templo que succedeu então, mas
dizem ao mes!11o tempo que ~s~es acontecimentos f?ram typos da
morte de. Christo e .e.la destru1çao do templo. Cfr. (,ard . ,\.feiçnan 1
Les derniers Prophetes d"lsrael, p. 141.

tiocho Epiphanio; porquanto a apparição e a morte de Onias não são de tanta ponderação, para serem assim annunciadas com tanta solemnidade, e
por outro lado a justiça sempiterna de maneira nenhuma vigorou depois da morte de Onias, quando,
pelo contrario, o povo estava de varieis modos affticto, por musa dos seus peccados : por isso mesmo, ao menos typicamente, estas coisas referem-se
em ultimo logar ao .\1essias. Portanto aqui annunciam-se daramente duas coisas : o advento e a
morte do Messias, assim como a destruição da cidade e do templo, que se havia de seguir áquclla
morte.
Pelo que respeita ao fim que temos -em vista, é
absolutamente bastante; porquanto tendo a cidade
e o templo de Jerusalem sido já destruídos no anno
70, com certeza que já pouco antes o Messias tinha vindo.
2S8. ()) Quanto á determinação matliematz"ca do tem-

po, a saber : o que deve entender-se por setenta semanas, se as semanas começam do anno primeiro de Cvro
ou do anno setimo ou vigesimo de Artaxerxes Longimano e qual o termo das mesmas semanas, candidamente confessamos a nossa ignorancia. Nem os Padres
nem os theologos concordam sobre este ponto, e nem
nos parece que nenhum dos varios systhemas até agora
apresentados resolvem a difficuldade.
Segundo Origenes, t as semanas, cada uma das quaes
é de setenta annos, começam desde Adão e terminam
na ruína de Jerusalem no tempo dos Romanos; meia
semana são 35 annos desde o principio da vida publica de Jesus Christo até áquella ruína.
Segundo Ireneo 1 as semanas terminam no fim do
mundo, e meia semana refere-se á perseguicão do An·
'
ti-Christo.
Tertuliano 3 começa do unno primeiro de Dario M.et
l
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Adv. Haeres. 1. V, 25, 3-4.-l Ad. Jud., 8, 11.
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do, depois conta ~nnos 4;37 'li ou .llz 1/t semanas? segundo o seu texto latmo, ate ao nascimento de Chnsto ; finalmente as restantes 7 1/i semanas desde o nascimento de Christo até á destruição de Jerusalem. .
Je,.onymo e Agostinh<? !1~da querem defimr ~ respeitQ dos numeros do vat1cm10, mas teem para s1, q~e
elle descreve d'um modo geral o tempo em que Christo havia de vir e soffrer. •
Os modernos discrepam egualmente ; uns dizem que
o edicto d'onde comecam as semanas e o decreto de
Cyro (~36) em que se· concede a licença de regressar a
Jerusalem e de edificar o templo ; outros o decreto de
Dario (520) onde directamente se tracta do templo ; outros o decreto de Artaxerxes 1 no anno vigesimo do ~eu
reino (445), em que se dil a Nehemias auctorisação de
reedificar a cidade ; outros o decreto de Artaxesxes li, no
setimo annd do seu reinado (398), em q~e E~dras receb~
o grande poder e .ªº mesmo .t~~po o dmhe1ro ,para visitar a Judêa e ofterecer sacritic1os. 1 E nem e menor
à discrepancia quanto ao /en1111m ad quem d'estas semanas.
Posto isto, é melhor, segundo o '?-osso, modo de v!r,
o abstermo-nos n'uma obra apologeuca d estas questoes
chronologica~, e insistir unicament~ sobre o arg~mento
geral acima dedar~do, e tant~ mais que Deus nao costuma, nas prophecias, determinar os tempos rnathema•
ticamente. 3

259. (8) Os judeus, apenas voltados do capttveiro começaram a reedificar o templo, porém este .
trabalho foi interrompido por causa dos crimes e
inveja dos Samaritanos; e começaram de novo no
t Podes vêr a exposição da doutrina dos ~adres sobre esta
materia em Reusch, Theologische Quartalschr1ft 1868, p. 535 e
seg., e resumidamente em CorJuy, ob. cit. 1, p. 51 1 e seg. et Maas,
ob. cit. p. 3o; e seg.
·
·
2 Cf. Trochon, Comment. sur Dan. 72; Corluy, !. e. 498 e seg.;
Maas, !. e. p. 316.
.
.
J Quem desejar ler mais co1~as sobre esta prophec1a pode
consultar Pusey,Lectures on Dame!, p. 1?4-233; Hengste'!'berg,
ob. cit. vol. Ilf, p. 97 ~ seg.; .Corl11y, ~b. cu. 1, p. 475 e seg., Knabenbauer, Comment. m Daniel, 1891, m h. loc.; W. Goode, Fulfilled
prophecy, a proof of tbe truth of revealed .

tempo de Zorababel (520 B. C.) e como os Judeus
deplorassem excessivamente a modesta obra começada, o propheta Aggeo consolou-os, predizendo
que a gloria futura d'este templo seria muito maior
que a do primeiro•: uPorque isto diz o Senhor dos
Exerci tos: Ainda falta um pouco, e eu commoverei o Ceu, e a terra, e o mar e todo o Universo. E
moverei todas as Gentes e virá o desejado de todas as Gentes:!; e eu encherei de gloria esta Casa,
diz o Senhor dos Exerdtos. A gloria d'esta ultima
Casa será maior, do que a da primeira, diz o Senhor dos Exercitos : eu darei a paz n'este lJgar,
diz o Senhor dos Exercitos. »
Aqui annunciam-se tres coisas: (1) a commoção universal do céu e da terra ; ()) a commoção
das Gentes que virão com thesouros otferecer-se
ao Senhor; (C) a grande manifestação da gloria do
novo templo e a effusão da paz : ora, todas estas
coisas, segundo o que fica dicto, referem-se ao reino do Messias.
Fiquemos por aqui, e apesar de não innumerarmos todos os vaticínios messianicos, consta comtudo
suffidcntemente que a promessa do futuro Messias e
t
Agg. li, 7-10. Cf. Ma/ac/1. Ili, 1 e seg.,onde tambem se
annuncia o precursor do Senhor. Por quanto, queixando-se os Judeus, Deus, fallando pela bôcca de .Malacbias, insinua-lhes que não
estão ainda preparados para a sua vinda, e por isso promeue-lhcs
que havia de enviar um precursor para lhe preparar o cami11ho :
uEcce ego mitto angelum meum, et praeparabit viam ante faciem
meam. Et statim veniet ad templum suum Dominator, quem \'OS
quaentis, et angelus testamenti quem vos vultis.•
•Haec dicit Dominus exercituurn: . adhuc unum modicum
2
est, et ego commovebo coelum et terram; et mare et aridam. Et
movebo omnes gentes, et veniet desideratus cunctis gentibus ; et
implebo domum istam gloriâ. . . Magna erit gloria domus istius
novissimae plus quam primae, dicit dominus cxercituum ; et in
loco isto dabo pacem ... » Hebr. e verão o desejo de todas as
gentes as coisas desejaveis preciosas riquezas. Assim Knabenbauer
n'este log. dos Setenta versoes syriaca e chaldaica, segundo o contexto . . • e parallecismo com Isa. LX, 5.
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do seu reinado penetra a historia do povoisraelitico,
e que pouco a pouco se fôra explicando cada vez
mais,· até que os caracteres do Messias chegaram
a ser tantos e tão distinctos, que facilmente podesse ser conhecido pelos homens de hoa vontade.
Resta, pois, provar que cllcs manifestamente se encontram cm Christo.

III . Do cumprimento dos vattcini.os em
Christo
260. Quem lê os Evangelhos não póde deixar
de ver com toda a clareza, que Jesus Nazareno ensinára que clle era Christu ou Messias e que os vaticínios do Antigo Testamento se cumpriram n'elle,
como já acima o provamos 1. Mas para que isto conste com maior clareza, diremos algumas poucas palavras sobre o modo porque se cumpriram as prophe.

li

CtaS .

,J

:\ão é nccessario qut: os prophctas tivessem
uma ideia dara e definida das circumstancias exteriores da vida de Christo ou da sua pessoa ou doutrina : muitas das coisas que descrevem ou predizem só typicamente se referem aos tempos messianicos, e por isso mesmo dizem litteralmente respeito aos acontecimentos presentes ou immediatamente futuros. E na verdade o typo não se entende perfeitamente senão quando a propria coisa se realisa.
Por isso não é necessario que as prophecias foram
precisamente cumpridas n'cste tempo, ou precisamente d'aquelle modo porque os prophetas esperavam isto. Por quanto, vendo na mesma visão o typo e
o antitypo, e ao mesmo tempo os factos que só tinham
1. ·•

1
i

Isto mesmo concede Strauss, Vie de Jésus, li, p. 6.
Cfr . Schanz, A Christian Apology, t. II, p. 364-375 .

4oy

de acontecer successivamente, só confusamente poderam distinguir o typo do antit)-pO ou discernir os
tempos. D' aqui póde egualmcnte entender-se, co~no
é que os Judeus, não obstante esp~rarer:i o Messias,
não conheceram logo nem com evidencia que Jesus
era o Messias; por quanto a descripção que d'elle
fizeram os prophctas, não era por tal arte clara e
completa, que logo obrigasse ao assentiment<;>. Por
quanto tracta-sc de um argumento moral, cuia força não é percebida senão por aquellcs q~1e ~om o espírito attento olham para os traços pnnc1paes das
prophecías. .
2 .u E' certo comtudo que a Providencia de Deus,
por meio das prophecias mcssianicas, entendera
mais alguma coisa do que o incremento lento e successivo da nação judaica.
Por quanto o mesmo Christo declarou que viera para dar cumprimento ás prophecias e de fact.o
as cumprira. Além d'isso os Apostolos, e depois
d'elles, os Padres e Doutores usaram do argumento da prophccia como do mais forte.
3." Como succcdcu então que tantos Judeus
não conheceram a Christo? A rasão princip<,11 é porque julgaram de _Jesus pelas apparencias exteriores; e assim foram enganados pel8 erro: esperavam um Libertador temporal, e porque o reino de
Christo era espiritual 1 não quizeram entrar n'clle .
Porém os santos e os homens espirituaes, como Simeão, deram ás prophecias um sentido recto e reconheceram a Jesus Christo como a salvação de Israel, luz para a revelação das Gentes, e gloria do
povo de Israel.
.
Por isso Paulo insiste com todas as suas forças no argumento de que todas as coisas succederam em figuras, que o reino de Deus não é carne
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nem sangue, mas cspirito e vida, e que os verdadeiros inimigos não são os assyrios, mas sim o peccado e os vicias.
, .Por quanto, tudo quanto havia de espiritual nas
prophecias, foi cumprido e continuamente se cumpre no christianismo: as doutrinas que no Velho
Testamento só se continham em germen, floresceram no Evangelho por uma evolução continua, sob
a direcção da divina Providencia que encaminhou
todos os estadias d'esta evolução.
Porém Christo confirmou todas as coisas, recapitulou-as, renovou-as e aperfeiçoou-as ; cumpriu
a lei e os prophetas, e na verdade mais quanto ao
espírito do que quanto á letra. Prégou claramente
a eterna verdade, que os prophetas tinham visto
com luz parcial e obscura, e tornou possível o cumprimento da lei, quer com os seus exemplos, quer
com a sua graça, de maneira que póde dizer-se que
elle é o centro de toda a revelação, o seu ponto culminante e o seu complemento.
26r. Object11m os ad1ersarios que iis prophecias são
algumas vei:es allegadas pelos auctores do Novo Testamento no sentido allegonco, sem fundamento algum, e
que por .isso não tem força nenhuma : v. gr., são applicadas a Christo as palavras que litteralmente foram
dietas a respeite dos Judeus: para que se cump~1sse o
que foi dicto pelo Senhor pelo propheta que diz : Do
Egypto chamei meu filho• 1 .
Confessamos, na verdade, que a cxegetica alle~ori
ca florecera n'aquelle tempo, como se vê pelos escr1ptos
dos rabbinos ; confessamos tambem que ella nã? é co;isentanea com os costumes modernos e que por isso nao
deve ser empregada como argumento sc1ent1fico.
Mas negamos que fosse tomada sem fundamento
algum : por quanto, como diz Paulo : «todas as coisas
t aUt adimpleretur quod dictum esta Domino per prophetam dicentem: Ex .IEgypto voca\·i filium meum• .Matli. li, 15.

:-iA RELÍGIÂO CHRISTÂ.

lhes succediam em figuras» •;a saber, muitos successos,
na Antiga Lei, eram fi~ura dos q_ue haviam de acontecer na Lei Nova; assim o povo Judaico era figura do
Messias, 9ue havia de vir; e o seu chamamento da terra do exi!10 era o typo da vocação de Christo, que, depoi~ do exilio, fo1 chamado da terra do Egypto. Por isto,
uma tal exigetica nada mais é senão a manifestação da
evolução da ideia messianica.
262. Feitas estas observações, percorramos brevemente as principaes prophecias. Muito commodamente pódem reduzir-se a tres pontos, 'genealogia, chronologia e biographia do Messias.
1 ." Pelo que respeita á gencologia, o Messias
havia de nascer da estirpe de Abrahão, da tribu de
Judá e da familia de David. E que em Christo se
cumpriram estas tres coisas collige-se, quer dotestemunho de S. Paulo: uE' manifesto que nosso Senhor nascera de Judá 11 2 ; ((lembra-te bem que o Senhor Jesus Christo, da geração de David, resuscitára
dos mortos» 3 ; quer da dupla genealogia que se lê
em S. Matheus e S. Lucas 4• Isto mesmo o reconheciam os Judeus 3, e nem o negam os adversarias.
263 . 2. Quanto á clwonologia, o Messias havia de vir antes que Judá perdesse a sua preeminencia e pouco antes da destruição do templo e da
cidade de Jerusalem.
E, na verdade, quando Christo veiu, a tribu de
Judá estava por tal arte preeminente entre as outras, que toda a nação era já conhecida com o nome dos Judeus. 6 Por outro lado, todos concedem
0

«Omnia in figuris contingebant illis ...
"Manifestum est enim quod ex Juda ortus sit Dominus
noster .. Hebr. VII, 14.
3
«Memor esto Dominum Jesum Christum resurrexisse a
mortuis ex semi11e David» II Tim. II, 8 ; cf. Rom. 1, 3.
• Math. 1 1-16; Luc. Ili, 23 e seg.
r. Math . X, 47-;18; XXI, 9; Luc. XVIII, 38.
~ Cfr. Revue Bib ique, 18Ç)S, p. 540.
t
2
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~e vivera pouco antes da destruição de Jerusa-

lem.
264. 3.º Quanto á biographia, sómente podemos enumerar as principaes circumstancias : . ·
(1) João ~aptista precedeu a Christo para preparar os cammhos do Senhor, 1 como tinha predicto Malachias (III, 1.)

(t) Jesus 1~asceu em Bethlem de Judá, 2 segundo a prophecaa de Micheias.
(C) Apenas nascido, os Anjos cantavam: «Pa~
aos homens de hoa vontadc11, 3 para d'este modo
se patentear que o reinado da par., tantas vezes annunciado, já começara. Christo deixou do mesmo
modo a paz aos seus Apostolos. 4
(d) Na G~lliI.ea (ter.r~ Za~ulon e Nephtali) exerceu o seu prmc1pal mm1stcno, n como o tinha predicto !saias (IX, 1-2.)
·
(e) ~ompletou ~om tal perfeição a prophecia da
mans1~ao do ~c~stas (XLll, 1 e seg.) que mostrou
a ~~x~ma bcmgmdadc até aos mesmos peccadores
e m1m1gos.
(f) !'I~o só pre?issc mas lambem trabalhou para
a abohçao da antiga allian~a pela instituição do Novo Testamento, 6 e fundou um reino universal para
o qual se ordena que entrem não só os Israelitas mas
tambem todas as Gentes: «Ide, pois, ensinae todas
as Gentes . .. Pregac o Evangelho a toda a creaturall. ·7 Instituiu egualmentc um sacrificio universal

'

! Luc. I, 76; 111,

1 e seg.
- Matt. II, 1; Luc. II, 4 .
nPax hominibus bonac voluntatis.• Luc. II, 1+
Joa. XIV, 27.
r. Matt. IV, u.
~ Matt. XVI, 28.
r
· •E.tJntes ergo, doccte om1ws Gentes ... Praedicate Evangemm 0111111 creatur:ie.u J\fatt. XXVJll, 1q; Marc. XVI, 15 .

!
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e em todo o logar se sacrifica a Deus uma oblaçáo
pura, como o tinha predicto Malachias.
(t) Quanto á paixão de Christo, as circumstancias mais minuciosas descriptas pelos prophetas foram pontualmente cumpridas: foi vendido por Judas por trinta dinheiros, e o dinheiro foi lançado
no templo e com'elle foi comprado o campo das figueiras, t como Zacharias o tinha annunciado (XI,
12); foi tractado como os scelerados, a saber, ladrões,' e condcmnado á morte foi ferido por causa das nossas iniquidades, segundo o tinha prophetisado lsaias (Lili) ; foi considerado como um
verme e não um homem, o opprobrio dos homens
e a abjecção da plebe; rasgaram as suas mãos e os
seus pés, escarneceram-no e agitariam a cabeça, 3
dividiram os seus vestidos e deitaram sortes sobre
a sua tunica, e deram-lhe a beber vinagre,' segundo tudo aquillo que tinha sido de antemão annunciado pelo Psalmista (Ps. 4 e 68.)
(ll) Nem consta com menos clareza, que o seu
triumpho, annunciado pelos prophetas, se seguira
á sua paixão : <e E' por isso que Deus o exaltou e
lhe deu um nome que está acima de todo o outro
nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se
dobre ce/estiwn, terreslrium et infenzorum. n s
E realmente, rcsuscitado d'entre os mortos, tudo attrahe para si, congregando todas as Gentes e
reinando de mar a mar, e por toda a parte é honrado como Rei, Propheta e Sacerdote.
265. Examinadas convenientemente todas estas
'
1 Matt. XXVIll, 3-10.
2 Mau. XXVII, 16 e seg .
3 Joa. XIX, 1-ó; Matt. XXVII, 27-30, 38, 3q.
· ~ Mau. XXVII, 33-44; Luc. XXII~, ~4; Joa : XIX, 23- 24 .
> "Propter quod et Deus exaltav1t 11Ium, et donavit illi nomem quod est super omne nomen, ut in nomine Jesu omne genu
flectatl1r coelcstium, tcrrestriurn et infernorum.,,
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coisas, prova-se invencivelmente que Chrísto é
verdadeiramente o Messias ou o legado divino,
por tantas vezes annunciado no Antigo Testamento. Porquanto não pode dizer-se que todas estas
coisas foram fortuitamente predictas e fortuitamente
se cumpriram.
Pois, quanto mais se augmentam as predicções fortuitas, tanto mais é improvavel que se
verifiquem. Porquanto para illustrarmos com Pesi:h
(n. 245) este assumpto com o computo ordinario
das mathematicas, supponhamos que se predizem
por acaso vinte acontecimentos e que a probabilidade contra qualquer d'aquellcs acontecimentos é
r o contra I ; já nos dois acontecimentos tomados
simultaneamente, haverá 1 oo contra 1, nos tres r ooo
contra 1, em vinte 1 oo,ooo,ooo,ooo,ooo,ooo,ooo
contra 1; isto é, a probabilidade é moralmente nulJa. • E, com effeito, a respeito de Christo foram
predictos mais de vinte factos claramente determinados e cumpridos.
Logo não ha nenhuma probabilidade moral de
que Q seu cumprimento fóra fortuito, principalmente se se advertir que aqui se tracta d'um assumpto que diz respeito á salvação, sobre a qual a
Providencia divina cuidadosamente nos defende
do erro.
Logo eram verdadeiros vaticinios, inspirados
pelo mesmo Deus, e declarando elles evidentemente que Christo é legado divino, fica provado até á
saciedade a nossa thes,e.

1 Serve-se d'uma comparação semelha.nte Gregory, Evidenccs of the Christian Religion~ r· 123-12-t, Bohn's edit.

•

API. IV. A dhrlndade da Pellgl•o
ohPleta pPova-ae pela oomp•••t•o 001n
•• out•••
266. São principalmente duas as religiões que
conteem numerosos proselytos e que pelos incredu]os são comparadas ou antepostas ao christianismo, a saber: o Budhismo, e o Mahomelismo, sobre
os quaes diremos algumas palavras, para tornar
mais manifesta a divindade da nossa religião e a
sua exccllencia sobrenatural.

r. Do Budhiemo •
267. O Budhismo, o qual, segundo alguns, conta 500,000,000 de sectarios, e mais verosimilmente, segundo outros, 350,000,000, até ao principio
d' este seculo, fôra considerado como mera forma
de polytheismo, com pouca ditfcrença das outras.
Porém descobertos e cuidadosamente examinados
os seus livros sagrados, a sua doutrina pareceu á
primeira vista mais excellentc do que o paganismo, e semelhante ao christianismo.
Todavia o enthusiasmo começou de pouco em
pouco a arrefecer, e hoje em dia ha poucos, ainda
mesmo entre os Racionalistas que se atrevam a di1 Sacrcd Books of the East, cdited by F. 1\la.x Müller, 0:1;ford 1879 etc.; P. Bigandet, The Life or Legend sf Gaudama, the
Budhe of the Burmese, London, r 88o, gallice translat auct. V. Gau1•ain; Bart'ielemy St Hilaire, Lc Boudha et sa religion; Davids
Rhys, Budhism, 1882: Lectun:s on the-Origin and Growth of Religíon, 1881; Budhism, its history and literaturc 18q6; T. S. Berry,
Christinnity and Budhism, lVi/11ams Monier, Budhism, 1889i Legge, A Record of Budhistic kingdoms; Hardwick, Christ aml other
mastcrs, _p. li, e. 1-3 ; W. Lilly, The Claims of Christianity; de
Broglie, Problémes et concl. de l'Hist. des Religions, e. VI; C. de
Harler Budhist sccts in Japan, ap. Dublin Review, jan. 1895, p.
:z5; Oldenherg, Le Boudha, ob. gemonice soriptum et gallice, ver~um auct. Foucher, 18<)4; Bruniàlti~ Biblioteca di scienze politiche,
Torino, 18~p1 t. 81 p. .324-~8 .
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zer que Budha é eg~1al . a Christo. Para ~e poder
emittir um juízo eqmtat1vo, sobre o Budh1smo, exporemos brevemente a sua historia e a sua doutrina.
268. 1 .ºExposição hislorica. O Budhismo nasceu na India onde já estava em vigor o Brahmanismo, ahi pelos fins do seculo V~ a~t~s de Christo. O seu fautor foi Siddarlha, de tam1ha Gautama,
da stirpe regia de Çakiac, que nasceu cerca do an•
•
no 5 57 A. C. 1
E' difficil esboçar a sua vida, por talta de documentos verdadeiramente authcnticos.
Todavia a seu respeito se tem como bastante
certo o seguinte: tendo guasi 17 annos de edade,
abandonou a casa paterna, a mulher e o filho, para ir viver com os solitarios Hrahmanistas e estudar a sabedoria. Mas não se contentando de modo
nenhum com a sua doutrina, retirou-se para a so,...
lidão . e procurou, por meio de meditação assídua
e de ~spcras mortificações, a sabedoria, a qual se
persuadiu encontrar, depois de sete a~nos,. ecomeçou a prégal-a aos outros. Para mais facilmente a disseminar, instituiu a ordem dos monges, os
quaes, seguindo os passos do mestre~ abraças~em ~
celibato e a pobresa, e todos se dedicassem apregação.
. ·~
.
E assim, de pouco a pouco, esta rehg1ao ~e fot
propagando, primeiramente na lndia, ~ dep~ts na
ilha <lo Ceilão (3" scc A. C.), cm Sião, 1mpeno do
Japão e na região Thibetana~ consegu~ ~a ~erda
de attrahir a si muitos sectanos, mas e d1ffic1l contai-os porque muitos Japonezes pertencem simulPl)r isso chama-se co!'n varios nomes Gaudama, G'!utama,
Gotama Fo, Cakya-lvlormi, (i . e . solitario) da ra~a de Cakio,Boudha ou sabio.
t
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taneamente a muitas religiões, isto é, na pratica não
tem nenhuma.
.
269. 2.º Exposição doutrinal. :Aqui não se t.r~c
ta do Budhismo popular que mais ou menos e inclinado á idolatria, nem das doutrinas cspeciaes ensinadas entre os Thibetanos, ·mas do Budhismo
ideia!, que se suppóe ter sido ensinado por Go...,
tama e se encontra nos documentos antigos, que
se chamam Páli-Pitakas, 1 nas inscripç6es do rei
Assoka ou nas imagens de baixo relevo. Pode redusir-se a dois pontos. A vida ou legenda de Budha e a sua doutrina.
(A) Legenda de Budlza. Gotama, que depois foi
chamado Budha ou sabio pelos seus, talvez que
vivesse milhares de annos antes, e foi successivamcnte monge, mendigo, leão, pomba, elephante,
negociante rei etc. já tinha attingido a 5Umma per'
.
feição e podia entrar n.o Nirvana, mas prefer~u a~tes nascer de novo e viver para alcançar a sc1enc1a
perfeita e libertar muitos homens das miserias d'esta vida. · ·
·
Nasce de rainha Maya, que antes era esteril; a
sua .conceição e nascimento são miraculosos, e córos de espiritos saudam com canticos no ceu o seu
nascimento. A sua infancia e adolccencia foi egualmentc admiravcl.
O seu pae Jisp<'>z todas as coisas para que elle
passasse uma vida agradavel e voluptuosa no re~io alcançar; porém voltando as costas a todas as
Jelicias, retirou-se para o deserto onde venceu os
r Se~undo os peritos parece que estes docui;nentos _foram
escriptos 150 annos depois da morte de Budha; as mscnpç<res la pidarias do rei Aroca, 250 .ªº· B. e .; P?rem '.IS obras foram oc..
,'. ultadas, :!<>O an. B.C. (Assim Rli~s V,1,.,d,.muno.vcrsado nas .:01 ~ª" do Budhcismo, oh. cit., e na f. p, a \V. S . S. L11ly, may, i. 1882,
apu1I lF. /.i/lv, Claims of Chrysti ,1nty, p. 27.)
Theologia l>ogmatica-Vol. 1.•
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combates qos espiritos maus, até que afinal .attingiu a sabedoria suprema, que consiste em conhecer as causas supremas dos males e os seus remedio.s. Foi então que praticou muitos milagres, e depois de transfigurado, tornou-se Budha ou illuminado, sabio, o mais perfeito de todos os entes e
bcatissimo.
Seguro do seu destino, applicou-se a manifestar aos outros a sua sabedoria, e por 45 annos ensinou aos homens com as suas palavras e os seus
exemplos, principalmente aos pobres e peccadores, o modo como, despresadas as concupicencias;
podem libertar-se de todos os males e entrar na
nirvana. Finalmente morreu para nunca mais tornar a nascer:
270. (8) Da doutrina de Budha. De tudo isto
se podem colligir os pontos principaes da sua doutrina.
(1) Nada nos diz a respeito da primeira causa,
ou de Deus, ou porque não existe, ou porque da
sua existencia nada pode conhecer-se com certeza,
Todos os entes são essencialmente eguaes; os que
chegaram a maior perfeição, devem-no aos seus
proprios meritos; o mesmo Budha, o mais perfeito
de todos, foi algumas vezes um animal vil.
A metempsicose, ou a tansmigraçáo das almas,
com todas as suas consequencias, é considerada
como dogma fundamental. Um unico é talvez o
ente immutavel, e este é a Le;, por força da qual
as boas acções levam rnxcssariarncntc comsigo a
retribuição, e as más o rnstigo: a este se subrnette
o propr.io Budha.
O homem não diffcrc essencialmente dos outros entes, e por isso é, ao menos logicamente, exduida a espiritualidade e a immortalidade da al-

ma. Qualquer vida é essem:ialmente rriiseravel;
devemos por tanto com todo o exforço livrar-nos da
cxistencia que em si é má e origem de todo o mal;
e entrar em nirvana: eis o fim para que devemos
tender.
~ão é bem certo se a aniquilação é completa ;
é pelo menos um estado de quietação perfeita, no
qual os entes estão immunes de .todo o desejo, trabalho e relação com os outros entes. 1
(t) D' estes princípios se deduz a ethica que consta d'um duplo elemento, negativo e positivo.
Sendo toda a vida miseravcl e a causa das mise~
rias o nascimento, o qual é em si punição de culpas que nascem da concupisccncia, deve renunciarse omnimodamente á concupicencia. Eis a summa
perfeição : separar a alma de todos os desejos e
voluptuosidades que a attrahem. E' então . que o
homem é verdadeiramente beato (arahat), e não
precisa mais nada senão morrer para conseguir a
nirvana.
Para attingir este estado não se requerem mortificações crlleis e excessivas, como entre os Brahmanistas~ mas moderadas~ junctamente com exercidos piedosos, como são a confissão das culpas,
a meditação etc. ; porem a oração não tem valor
nenhum porisso que não ha Deus.
Os Budhistas são de duas cspecies: simples
fieis (upassa kas) aos quacs basta não furtar, nem
mentir, ou embriagar-se, nem commetter adulterio
nem homicidio, para assim~ remotamente, se prepararem para 11irvana; os religiosos (hickus) que
1 Julgam muicos que 11irvana nada mais li, segl.lfldo Boudha,
senão o aniquilamento perfeito de toda a existencia pessoal: po ·
rem temio não pouco horror ao aniquilamento, alguns dos seus
discípulos descrevem 11irv.11rn, como Jogar Je repouso. <.:fr. T. S.
Berr;.y, ob. cit. lcct . IV, p. 85 e se~ .
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tendem immediatamente para isto cultivando o
celibato e a pobresa, e strictissimam'ente como entre nós os Frandscanos.
' ·
. Mas não fü:a ainda aqui a ethica Budhista.
Posto 9ue o principio fundamental seja e11itar a dór,
e por isso mes1!1o egoistico, o proprio Budha deu
exemplo de caridade, permanecendo no meio ·dos
homens, ao passo.que podia entrar na nirvana ·só
.
.
'
para os instruir; e esta compaixão deixou-a como
herança aos seus discipulos.
E na verdade, os fieis devem dar esmola aos
religiosos; mas estes mostram aos homens o caminho pelo qual podem libertar-se das miserias d'esta
vida, e mostram algumas vezes um grande zelo.
27 r . 3. º Critica da Budhismo. Em razão das semelhanças que á primeira vista parece existir entre
o 8udheismo e o Christianismo, 1 julgaram muitos
que um fôra procurar ao outro a doutrina. Porem
hoje,. considerada melhor a coisa, os peritos seguem
unanimemente, que nenhuma doutrina derivou da
outra, porque estas semelhanças são mais appai"enles do que reaes·, ~ como se verificará por um dili~ente exame, e facilmente se explicam sem mutuo
influxo, pelas aspiraç6es communs que vigoram
entre os homens, principalmente quando ólham
dentro para o coração.
(A) ~enhuns verdadeiros milagres ·se encontram

REUCIJ,\o CHRISTÁ

4'2 t

no Budhismo. Porquanto, os que se referem, contem-se nos livros l)Ue sómente foram e~criptos muito tempo depois do fü.:ontl!dmento; e por outro lado~ são tão ridiculos que parecem inteiramente incriveis; assim v. gr. Budha, tendo de peleijar com o
rei das serpentes converteu todo o seu corpo em
fogo; n'óutra occasião correu por todo o firmamento do ccu da parte oriental até á occidentaL
lançando, no entretanto, agua d'um olho, e do outro, fogo. Depois construiu um grande edificio para n'elle fazer milagres contra os ad\'ersario-., e assim se poder julgar quem era o mais poderoso. Por
outro lado, não insinuando clle, sequer, a cxistencia de Deus, tacs milagres nada accusam de divino na sna missão, nem se serve d'elles para algum
d'estes fins, mas sómente para prova de que, por
suas proprias forças, alcançara o poder e a sciencia,
que qualquer homem pode conseguir.
272 . (8) Nem a excellencia da doutria accusa
origem divina. O Dogma é muito deficiente: nada.
se diz de Deus, nem da primeira causa.
Relativamente ao homem, ignora-se qual a sua
natureza, não se dando nenhuma ditferença essencial entre o homem e os brutos; porém o fim ou é o
aniqtúlamento ou alguma coisa semelhante a isto; o
que se accrescenta sobre a metempsicose, assim
i.:omo tambem o principio, segundo o qual a vida
é o mal, com certeza que não foi revelado por
Deus, sendo evidentemente falso tudo isto.
A ethica, na verdade é muito mais perfeita mas
tambe~ está eivada de muitos vícios ; a abenegação que préga, e a caridade, que fomenta, não
nascem do amor para com Deus e para com os
irmãos, mas do amor proprio e do desejo da pro-

1
... .Porquanto !:!'uma e outra doutrina,_ alguns principios d'Et.h11..a par.ece 9ue .sao ?s mes.mos : ~ cons'!cncia profunda do pecdado ~ d~s m1ser~s d esta vida, a d1fficuldade da virtude, o desejo ·
e ~ttmg1r o uh~mo fim, o de~prcso. do mundo, que se apresenta
c heio de . ~ent~çoes e laços perigosos, a ahenegaçao de si mesmo
e a mort1~caçao da carne, a pobresa voluntaria e a continencía, ~
estabelecimento de monges, a benevolencia para com todos os homens.e<c. (Berry , ob. cit. p. 216e seg . )
.
. ; f~to mesmo de boamente o concede Rhy.~ Dai•ids, in Ep .
~d \\: · L11ly, oh • .:u. p. 3~ e seg . Cfr. Abbe de Broglie, ob. cit . ,
1..h · IX, onde se apresenta uma opuma razão d'estas semelhanças .
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pria bemaventurança; 1 invoca-se a soberba não a
humildade, podendo qualquer conseguir por'si mesmo a salvação.
Quanto aos seusfruclos, são bem manifestos: entre os Budhistas vigoram a polygamia, o divorcio ou
até mesmo a polvandria . E não se encontra no meio
d'elles coisa que.possa comparar-se com as obras innumcravcis da caridade christã. E nem é para admirar, quando é certo que ainda os discipulos mais
per!eitos de Budha 1. isto é, os monges, entregam-se
muitas vezes, ao torpor e preguiça. Por conseguin·te no Budhismo não ha coisa nenhuma que exceda
a rasão natural.
. ~7 3 . (C) Quanto á sua propagação seja-nos perm1tt1do notar o seguinte: o budhismo difundiu-se,
na verdade, largamente, e, depois de vinte seculo~
conscr~a ainda muitos proselytos: porém isto pode exphc~r-se, quando não perfeitamente, 'pelo menos suffic1en tementc 1 pelas qualidades e dcfei tos d' esta r~ligião. As verdades que continha, poderam attrahir os homens, a cujas aspirações innatas correspondia, e tanto mais que na lndia vigorava então sómente o bramanismo, o qual, quer por causa
da sua obscuridade quer por causa da soberba dos
sacerdotes, de maneira nenhuma agradava ao po1 Isto mesmo admittcm·no por outro lado os adversarios, v.
gr. 0/detiberg, grande admirador do Redhismo, o qual escre\'C
tLe ~uddha, p. 2!l8): «La langue du bouJhisme n'a aucun mot pour
expru1?er la poés1~ de l'amour chrétien, de cctte charité décrite
par samt Paul, qm est plus grande que la foi ct l'espt!rance sans
Jaquelle <:elui q~1 r.arlerait coutes les lan~ucs des anges et des'hommes s~raJt un airam sonnant et une cymbale retentissante . .. Le
bo.~d.h1.sme C?rdonne mo~ns d'airl!er S?~ ennemi qu~ de ne le point
h_a1r, 11 excne et nournt une d1spos1t1on de bontc ct de compass1on pour to~s les êtres, mais ce sentimcnt n'est pas l'etfet spon·
tané, mys.tér1e~x · et non raiso~né de J'amour, c'est bien plutôt une
sagesse. reflé.chie, une persuas1on que tout ira mieux par l'etfet de
cette b1enve1llance et l'attente que la loi de la nature procurera
une ~écompense á ceux qui se conduisent ainsi... .
,
.

vo. Por outro lado o Budheismo não se oppunha
essencialmente ás paixões, sendo pcrmittido a cada
um seguir os preceitos que lhe agradem.
E' por isso mesmo que elle se tornou agradaYel aos reis e foi por clles propagado, por nada conter que fosse nocivo á sua auctoridade suprema, á
qual estão sujcit<?s os príncipes ~cr.ren.os. Por conseguinte está muito longe do chnsuamsmo que dedara abertamente guerra ás paixões.
(•) Tamhcm a sua longa duraç~o não tr.°.':ª a
sua verdade ; . porquanto o Budhe1smo nao ficou
aquillo que era desde o principio; por quanto o
atheismo ou o agnosticismo que professava, converteu-se em Polytheismo, idolatria e magia. Adora-se o mesmo Sàkia-Muni com outros innumeraveis. Budhis, um dos quaes se crê que encarn~ra ~o
grande Thibcti Lama; adoram-se ~s suas r:hquias
e imagens, ás qu~es tambem se attn~uem milagres.
O culto está cheio de formulas magicas, ás quaes
se attribuc uma virtude quasi omnipotente. Nirv~
na já cedeu o logar a um certo ceu, onde. os ele~
tos gosam delicias p~r seculo~. E' porém 1mp.oss1vcl doscrcver as varias doutrinas dos Budhe1stas,
por estarem divididos em ~citas i~n~~ncravc.is, e.pprque adulteraram a doutrina pnm1ttva com mm~as
superstições. E assim o Bud.heismo.quc era .no prmcipio um mero systema ph1losoph K_o e ate mesmo
atheistico se converteu cm polythctsmo.
Por :onseguintc, não é uma religião divinai
mas um parto do engenho hu~ano! ~om? se vê· dos
erros que contem, e da sua msuffic1en~1a para levantar os homens a alto grau de morahdade. Nem
póde equiparar-se ao christianismo, o qual cont~{ll
eminentemente tudo quanto ha de bom no Budhei~
mo ' e muitas outras coisas que. este. des~oQhece.

http://www.obrascatolicas.com

CAIUTUl.O li

..

II. Do Mahometismo

llA RF.l.l<:t\o CllRISTÂ

1

274. 1.º Historia. Esta religião, assim chamada
do nome do seu auctor Mahomet (em arabe Mohammed), teve a ~ua origem na Arabia, e. depois
propa~ou-se pela torça das armas em parte da Asia,
da Afnca cate da mesma Europa. Os Arabes, descendentes dos antigos patriar\.:has, Hebcr e Abrahão 2
dotados especi_almentc de instincto religioso, guar~
c.iaram por multo tempo a religião patrian.:hal · mas
pouco a pouco foram cahir no polytheismo · ~enc
ravam mui~os dcu~es, a todos os qt.1acs presidia Alp~h; todavia, prat~cam~nte, tributavam o culto princ1p?l aos ~euses mfenores, os quaes por estarem
~ais pr~x1mos dos homens, podiam exercer .maior
mfiuenc1a sobre a sua vida.
. Além dos Arabes viviam n'csta região não poucos. J~deus e Christãos : os primeiros depois da des~nuçao ?e Jcrusalcm, t~nham vindo para as partes
s~pt~ntnonaes. da Arabia~ o~ segundos, da Abyssirna, tmham-se JUtltado, prmc1palmcntc na região do
,

1

.:

G · Sale, The Koran, translated into cnglisa ed.

1865 ·

<.t;iussm de ferceval, Essai sur. l'Histoirc dcs Arnhes ~\·ant . l'lsla:

m1sme, Pans 184X-48; W. Aluir, Thc l.ifc of Mahomet and His-

~ory Mfhlslam, 18 8-61. ; A. _Sp!e11ger. Das Lebcn and die Lebre

es •. o . •mmad, Berl!n, 1861 .(>)

Alli Seed A11teer, A. Criticai
of Mohammed, 18 73; J .
&rtlrelem.Y St H1la1re, Mahomet et le Corno Paris 1865 · Abhê
/Jr_ogl1e, Les Origenes de l'lslamisme, in P,eriodi~o Rev~e des
e1g1ons •. 1889-901 n . 1, 3, 5; Problcmesde 1 Hist. des Relig. e.
VII; Doefmge;, Or1.genes du Christianisme, tom. li, e. 16, e se .;
H .: de Castries, L Islam. lmpressio_nset Etudes, Paris, 18g6; ifevu_e des Deu.x Mondes, 1 sept. 1890. Un nouvcau livre sur l'lslaV1sme; Encyclop. Britannica, verbo Mohamedamism· Garra de
. aux, Fragments d'Eschatologie musulmane ap. Congres fCient
1111.ernal_. .cathol. 1894t Sciences Relig. p. S e seg.; lVa;hhur 11 ••
~he. P?m.ts ofcomact and constrat betwecn Mahommedanism and
Ch rist1amtr., apud !/istorx of tlie H'orld'.~ Parliament o• Re/;.D"ions
1 1'p. 505-582.
'J
"
'
2
Gen. X, 25; XVI, 15; XXI, 18.
:

cxam1~auon of th~ l~1fe and Tcachings

'J:

"º .

Synai : mas eram pot11.:0:0;, e nem eram doutos nem
estavam unidos e por isso não gosavam de 0arandc at11.:toridadc.
Porém Mahomet, da familia dos Koreishitas
nasceu a 27 de agosto de 570, foi por muito tempo pastor de gado ; depois foi negociante e namorou-se J'umn viuva rica, chamada Kadisca, cujos
ncgoi:ios administrava e esposou-a. Amante .d o silencio e da solidão, cheio de ambição e admirador
da civilisação christã, apesar de conhecer pouco os.
seus dogmas, applicou-se a promover uma revolução religiosa Fingindo que lhe apparecera o Archanjo Gabriel, ou crendo talvez que era um propheta divinamente enviado, affirmou que ia restaurar a primitiva religião dos patrian:has. Prégou primeiramente em segredo, mas depois publicamente;
como porém os seus conddadãos se opposesse:n maximamente á sua doutrina, emigrou de noite com
os _amigos, de Mekka para Medina (622); depois
o dia em que fugiu, foi o principio da éra mahometana. Hem depressa attrahiu a si os Medincnses, e
com o seu auxilio, á força de armas, prégou a sua
rdigião p'.Jr t~>da a Arahia, dcixa~do aos kal~ffas
ou seus v1ganos, a tarefa de sub1ugar as outras
partes do mundo, e folleccu a 3 de julho de 63 2 .
Hoje muitos admittcm a sua sinceridade, ao
passo que antigamente era havido por um impostor. Mas, se fôra sincero desde o principio, não o
foi c?m certeza ao depois, quando se serviu de pretendidas revelações para favor.ecer as suas paixões,
e casar com muitas mulheres 1• Alguns louvam-no
por se não ter declarado impeccavel; seria na ver ..
dade difficil que acceitassem uma tal mentira os
1 J. Bi.t"bv, Mahommed and the Coran in periodico The
Are11<1. march 1 ~5, p. 29.
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que foram testemunhas da sua crueldade e libertinagem.
275. 2.º Exposiçãudadoulri11a. OmesmoMaho~ct deu á suu religião o nome de Islam (que se
interpreta submissão), ensinou leis simultaneamente
P.oliticas e religiosas, não separando o poder espiritual do temporal.
(A) O dogma fundamental, é a existencia d'um
Deus Creador, que só deve ser adorado, ficando
• completamente exduida a trindade das pessoas ;
ha, comtudo, espíritos crcados que são legados de
Deus e guardas dos homens.
Muitos prophctas foram enviados para manifestar a vontade de Allah; porém Mahomet é o maior
de to~ós, é até mesmo ll propheta por excellencia:
d'aqu1 o aphorismo: ~ão ha ncnlrnm outro Deus
senão Allah e Mahomet seu prophcta. O livro sagrado, que se chama Korão(lic~ão), é eterno e em1'.lanente em Deus, mas comtu<lo foi escripto por ult_imo, e dado ao propheta, e está muito acima dos
ltvros. sagrado? dos patriardrns. Ensina cgualmentc a 11nmortaltdade da alma e a rcsurreição . dos
corpos j ~11as ~ paraizo que promcttc é o Jogar onde o.s heis mais. se. abandonan1o a todas as voluptuos1dadcs sens1ve1s e carnaes, do que á visão de
Deus.
Algumas vezes ensina claramente o fatalismo, outr!ls apenas o ensinua; 1 e apesar de n'outra
parte .affirmar algumas vezes a liberdade humana,
a maior parte dos textos indinam-se ao fatalismo, e realmente os Mahomctanos assim os entendem.
(8) A Elhica abraça preceitos negativos e po~i-

tivos. S..1o prohibidas as danças, a musica, o vinho~
a carne de porco, as imagens eh:. As obras principacs que se prescrevem, são : a re{a d'um certo
symbolo cm gue se diz: ~ão ha Deus senão Deus
e Mahomet é seu propheta; orações cinco vezes
ao dia, que muitas vezes são acompanhadas de
abluções; jeju11s, que algumas vezes se impõem por
modo de penitencia, principalmente o jejum Rhomadam, que se prolonga por um mc1-; e consiste
na abstinencia de toda a com ida e bebida desde o
nascer do sol até ao seu occaso; esmolas, peregri11açúes piedosas principalmente a Caaba, cm Mekka 1: A Cfrcumcisão, apesar de não ser absolutamente obrigatoria, é, comtudo observada por muitos. Porem o que sobretudo se rccommenda é a
guerra saneia contra os Infieis, que Deus, pelo ministerio dos seus soldados, 4uer .converter ou punir: os que n'ella morrem vão l9go direitos ao paraizo, e já por aqui se pode entender o fanatismo
mussulmano. Como se vê d'csta breve exposição,
o Korão importa-se pow.:o das disposições interiores, mas todo se occupa das prescripçócs exteriores. ~ada diz da satisfação pelos pcccados, nem
ha nenhum rito de sacrificio, senão como acção de
graças pelos bencficios recebidos.
A polygamia e o divorcio são pcrmittidos a
hcll'prazcr do marido. Commummcntc é permittido
aos Mahometanos ter sómente quatro mulheres~
porem a estas podem juntar um numero illimitado
de concubinas.
Parece que realmente foi abolida a escravatura
por se prodamar a egualdade entre os fieis ; porem

'. Cfr. Carra de Vaux, ap. Revuc Jes Questions historiques, 1an . 1897, L'lslam, à propos J'un livre récent, p. 1G .
.

peregri~açíio, ~rincipalmente

No anno 1894 300:000 Mahometanos vier.aro a Mekka em
da lndi:i, Java e Sumatra. Cf. Revue
d(•s Re/ig1ons, 1ul. 1895.
. ,
1
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os Infieis podem ser reduzidos á escravi'1ão, e a
desenfreada voluptuosidade dos ..\1.ahometanos foi
causa de serem raptadas e vendidas mulheres: é
por isso que ainda hoje na Africa os Arabes se occupam incessantemente no negocio nefando de vender e comprar escravos e até cm raptos violentos. 1
Pode tamhem notar-se que são tres as seitas
principaes dos 1\fahomctanos: os Schiitas ou secta:..
rios de Ali, que querem adhcrir sómente ao Corão,
e dominam na Persia ; os Srmnilas que accrescentam ao Corão a swmam ou a tradição · e os Ka,.i..
'
pias, que protestam contra a regra orthodoxa, como nimiamcntc taxa.
276. 3. º Critica do Ma/101111.'lismo 2 •
. (A) Mahomet affirma que a sua religião é divma, porque não é outra coisa mais senão a restauração do monotheismo de Abrahão. Porem entre Abrahão e o novo propheta succederam dois
factos, a instituição do Judaísmo e do Christianismo: os judeus esperam ainda por um Messias vent~1ro, ~s- C~ristãos adoram o Messias que crêem ter
vmdo Jª· E, na verdade, Mahomet não podia dizer
que era o Messias ou o precursor, porque os Arabcs não queriam acccitar o judaísmo; confessou
portanto, que Christo fôra o verdàdeiro Messias,
mas que a sua doutrina fôra adulterada como se
via pela divisão das seitas ~hristãs, e ~ue a elle,
como ao maior dos prophetas, tocara o cuidado,
de purificar esta doutrina dos erros e de fundar a
religião definitiva. Todos podem . ver muito bem
quanto é debil este fundamento.
Porquanto se o Mahometismo é a restauração
.

1

g1ste.
2

Cf. CarJ. Lavigerie, Documents sur l'oeuvre anti-esclava·
Cfr. Abbé de Brog/ie, Histoire des Relig., p. 216 e seg.

do christianismo e a sua continuação, deve conservar ao menos a sua essencia. E, na verdade, a
cssencia do dogma christão é o m)'sterio da Trindade e da Encarnação, que Mahomet nega absolutamente; cm segundo logar o christianismo procura a unidade e a santidade do matrimonio, aboliu gradualmente a escravidão, ao passo que o Islamismo defende a polygamia, os divorcios e a escravidão; alem d'isso Jesus quer que a sua religião
seja propagada pela prégação e pela persuasão, ao
passo que Mahomet usa da espada.
Por conseguinte, se Christo é o verdadeiro messias, Mahomet não é senão um impostor, não se
podendo oppõr o verdadeiro ao verdadeiro.
277. (8) A Propagação do Mahometanismo foi,
na verdade, admiravel, porém como já o notamos
no n. º 2 1 3, pode explicar-se por causas naturacs:
(1) Pela astuciosa associação de varios elementos, que podiam agradar simultaneamente éJOS Judeus, aos Arianos e aos Arabcs, e corresponder ás
aspirações do povo. Porquanto o dogma simplicíssimo da unidade divina, sem mystcrios, não humilha a rasão e ao mesmo tempo fornece alimento ás
propensões nobres da mente humana. Por outro lado a ethica não se oppõe <is paixões, ao passo que
propõe algumas obras boas, que tranquillisam a
consciencia ; o paraíso sensual promettido a todos
aquelles que morrem na guerra santa, attrahiu não
poucos principalmente d'aqucllcs povos que se deleitavam na guerra. •
t O Mahometismo deve, na verdade, julgar-se, como a ohra
principal do espirito malefi.;o. Elle satisfez, umas vezcs,:is aspirações
mais elevadas, outras, aos mais \'ÍS instinctos da natureza, e assim
traz o homem ligado em todas ~s suas potencias. Pe~a fé em. l~eus
uno, pelos prem1os e penas da nda eterna, pela oraçao e religiosa
~ontcmrlac;ão, !Tlui'a~ vezes ard~ntiss!ma e exaltadi~sima: satisfe,
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(•) Pela força das armas os mahometános submetteram pela violcncia muitos povos á nova religião ; matavam christãos, bispos e presbyteros ;
ameaçavam com a morte e com onerosos tributos
os que não abraçassem o mahometismo, ao mesmo tempo que promettiam muitos bens aos que se
convertessem; por isso o povo, orpháo de pastores
e abatido pêlo medo, passava para o Irlamismo;
os novos convertidos usavam de outros meios para converter os outros, e assim a nova religião se
ditfundiu por um modo humano.
.
(C) ~ahomet prohibindo toda a controversia
e toda a investigação sobre religião, fechou o caminho a todos os argumentos por meio dos quaes
os seus proselytos podesscm voltar á ':erdade. A
isto deve accrescentar-se que a organisação patriarchal da familia que se mantem entre os mahometanos, favorece naturalmente a stricta adhesão ás
antigas tradicções acceitas pelos paes, de maneira
que é coisa difficillima o converterem:..se para ou-.
tras religiões.
(d) O mesmo Mahomet confessou primeiramente que não podia operar milagres, accrescentando,
comtudo, que elles não são um signal certo da re-:.

velação, tendo antes havido prophetas que teem
feito milagres, sem que, todavia, com elles os incredulos se tenham convertido. Disse certamente
que recebera as revelações, porém isto é uma at:..
firmação que nunca foi provada ; e até mesmo tendendo algumas d'estas revelações a permittirem
não só o divorcio e a polygamia, mas tambem a libertinagem, 1 com justa razão se infere que não foram divinas. Bem poucos milagres lhe são attribuidos pelos seus discipulos, porém são inteiramente
ridiculos; narram v. gr. que elle dividira a lua em
duas partes, e que a obrigara a passar pela sua
manga e que depois unira as duas partes n'uma !
Seria inteiramente ocioso discutir sériamente taes
asserções.
278. (C) Conhecendo-se bem a arvore pelos
fructos, ·examinaremos brevemente os effeitos d'esta religião. Não negamos na verdade que possam
attribuir-se-Jhe alguns fructos bons, principalmente a propagação do monothcismo entre os povos
mais ou menos barharos, e por isso um certo progresso não só nas sóencias e artes, mas tambem na
philosophia, principalmente na versão arabica e 11a
interpretação das obras de Aristoteles: nem isso é
para admirar, sendo a fé em Deus uno destinada a
produzir optimos fructos. Porém a civilisação mahometana não durou por muito tempo, contendo
em si muitos gcrmens de corrupção.
-----

a esta aspiração da nossa natureza, pela qual tendemos para o nosso auctor, como fo_ntc da vida super!or ; pela fac~lidade dos precei•
tos, plena e larga hberdade dos sentados, pela lei da guerra ·santa: ·
que ratificou a oppressão, o despovoamento, a mortandade á 011trance e precisamente ordenada para todos os que não abracavam
o Alcorão, o mahomctismo, digo, liga todos os seus sectarios com
cadeias, que humanamente foliando, niio podem despedaçar-se. Se
se dissolve, é por si proprio, isto é, por causa dos seus principios,
<lo seu fatalismo e da sua corrup~· iio, todos os quaes geram preguiça incuravel, dissoluçifo e morte. E' este pensamento que exrrime um proverbio oriental : «A somhra d'um turco torna esteril por cein annos o campo por onde passa• . (Card. Lavigerie,
Lettre sur les Missions de Tunisie, Annalcs de la Propagation de
la Foi, Mai 1885. Cfr. L'Esdavagc Africain, Confor. par Je Card.
Lavigerie, Paris, 1888.)

' E assim, posto que já tivesse nove mulheres e .muitas concuhinas, teve commercio carnal corr. uma joven escrava captiva, e
para abrandar as rixas das mulheres, affirmou que recehera uma
revelação que lhe ordenava despresar as rixas <l'estas mulheres. Cf.
Sacred. Books oj the East, 6, XL ; 9, 2~)0; Pesch, n. 207.
2 Deduzem isto das palavras do Korão : •Está proxima a hora em que a lua se dividirá em duas partes. Mas os que virem este
signal lhe voltarão as costas e dirão : Magia transcendente ! n; ( Sura .' q, 1) ; porem estas palavras, segundo a explica~ão commum,
referem· se aos sisnaes do juizo.
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CAPITULOU

l>A RELIGIÃO CHRISTÁ

(1) Realmente prejudicou muito o aperfeiçoamento dos indivíduos, prohibindo toda a discussão
religiosa e por isso mesmo todo o progresso legitimo da theologia, prostrando a vontade pela doutrina do fatalismo, e enervando-a pela voluptuosidade.
(t) Dissolveu os vi11cu/os das familias ; porquanto a polygamia e o divorcio, extinguem de pouco
a pouco o verdadeiro amor, reduzem as mulheres á
condição de escravas, perturbam a paz e obstam a
boa educação dos filhos .
(C) Destroe os fundamen.tos da sociedade; porque o fatalismo bem depressa fomenta a preguiça
e suspende o progresso da industria, além d'isso,
corrompidas as familias, fica jü enervada a sociedade inteira ; a compra e a venda dos escravos,
assim como o odio ao nome christão, são causa da
morte de muitos; a junc11ão do mesmo poder, espiritual e temporal no mesmo prin<.:ipe, é fomento de
tyrannia incuravel, e tira pouco a pouco toda a liberdade, D'aqui resultou que o imperio dos Turcos, que por poucos seculos floresceu de maneira
que pude fazer guerra ás nações christãs ainda
mesmo todas unidas, depois pelo proprio pezo da
corrupção afastou-se da sua antiga gloria, e hoje
apenas pódc manter-se de pé apoiado nas suas proprias forças, ao passo que, pelo contrario, o christianismo apesar de ser mais antigo do que o mahometismo, todos os dias rcflorece por uma nova juventude, ·apresenta novos fructos, quer naturaes
quer sobrenaturaes.
Podcmos 1 portanto, conduir com bom fundamento, que o Mahomctismo, assim como o Budhcismo, não contem cm _si senão fragmentos da verdade, que foi pedir de cmprestimo, quer á ra-

são natural quer á revelação primitiva; .P?rém um
e outro systema abundam em erros permc1osos, em
virtude dos quaes se tornou inha~il para r.emir
verdadeiramente o genero humano do seu misero
estado; porém a verdade plena, i~e~pta de to~9 o
erro sómente se encontra na rehgiao de Chnsto,
a qt;al só contém cm si a virtud7 de curar quer: os
homens particulares quer as sociedades.

Conclusão d'este segundo capitulo: a divindade da religião primitiva e mosayca
279. Demonstrümos a divindade do christianismo propriamente dicto C?~11 todo o ~enero de argumentos; porém como Jª o advertimos (n. 92),
são duas .as rcli"iõcs que precederam o advento de
Christo e o prcl~araram, a saber, a religião primitiva ou patriarchal e a religião mosayca; ~ na verdade, do que se disse n'estc, segund~ c.ay1tulo, podemos inferir a divindade d estas rchg1ocs e mostrar
em poucas palavras como ellas substanc~almente
concordam com a religião do mesmo Chnst~,
2 80. 1.º Pelo testemunho do mesmo Christo e
dos Aposto/os prova-se que a religião pr~mitiva ~
mosayca proclama legitimamente a sua o_n gem di.
.
,
vina.
(A) Primeiro que tudo os livros do v,elho 1 c~tamento onde se contém uma e outra d estas rchgiõcs, são aprc~e!1tados po~ C~risto e pelos Apostolos, corno lcg1t1mamente msp1rados.
.
(a) E assim o Senhor chai:iia a estes livros escriptura ou simplesn_iente escrrpturas, como sendo
livros por excellenc1a, e ~cdara ao mc;mo tempo
que clles contém a doutrina da s~lvaçao e !alla?1
de si mesmo: "Perscrutae as escnpluras, pois vos
Thcoloi;ia Doi;matica-Vol.
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estaes persúadidos que n'ellas está a vida eterna,
e são ellas que dão testemunho de mim" 1• !\'outro
Jogar refere algumas palavras do Exodo, e attribue-as a Deus: «'Kão tendes lido o que foi dito por
Deus que vos disse: ''Eu sou o Deus de Abrahão n 1 ••• ; cita egualmente algumas palavras do
Deuteronomio sob esta formula solcmne «Scriptum
esl» 3, a qual n'aquellc tempo era tomada pelos j~
deus, para designar as Esaipturas inspiradas. Finalmente, n'outro Jogar, sob o nome de Escriptura
abraça a lei e os Prophetas ', isto é, ao menos toda a
substancia do Velho Testamento.
()) E nem de outro modo faliam os Apostolos:
S. Pedro declara abertamente que os prophetas,
pelo menos, foram inspirados : .. Pois não foi por
vontade humana que foram fcitas as prophedas,
p ..>rém aquelles santos homens de Deus falla_ram
inspirados pelo Espírito Santo .. 5; o mesmo dtz o
Apostolo relativamente a toda a Escriptura, isto é,
com relação a todos os livros, que n'aqucllc tempo
eram tidos como sagrados pelos judeus: <<Toda a
Escriptura diJJi11ame11/e i11spirada 6 é util para ensinarn s E' portanto certo pela propria auctoridaJe
do Novo Tcstamc'nto que os livros sagrados dos
Judeus devem ser tidos como inspirados.
18 1 • (8) Tambem Christo approvou muitas

;.. -.

t Scrutamini scriptur.1s, quia vos putatis in. ipsis vitam
aetem11m habere, ct illac sunt quac tcstimonium perh1bcnt de me ..,
Joan. V, 3q; d. Joan . VII, 38, 42; X, :>.:i .
.
2
aNon lcgitis quod \lictum cst a /ko dict•111e \'?bis: Ego
sum lleus Abraham» .. . Math . XXII, :h; Marc. XII, 2() .
3
aScriptum est» Math . IV, 5, 7, 10.
4
Luc. XVI, 16; Math. XI. 13; XXll,40
~ ~Non enim voluntate human;I aliam cst aliqu:mdo prophetial...sed Spiritu saneio mspirali locuti rnnt rnncli Dei homines».
li Pct . 1, '.! t .
5 •On.nis Scriptura divinitus i11spimt.1 utilis çst ad docendum .. "' li Tim. Ili, 16 .

vezes as coisas que estão contidas n'estes livros a
saber, tres coisas é permittido encontrar n'eH~s:
factos historkos, a lei mosayca, as prophecias. Na
verdade, o Senhor ao menos substancialmente confirmou estas tres coisas com a sua auctoridade.
(1) Recorda alguns factos como indubitaveis l
v. gr. a mo~tc de Abel e Zacharias, o diluvio, as.
promessas. fettas a Abrahão, a destruição de Sodoma, a apparição de Deus a Moysés, o manná no
deserto, a serpente de bronze, os milagres de Elias
e Eliseo 1 etc. E na verdade, se estes factos não foram verdadeiramente historicos, seria difficil que
os podesse commcmorar d'esta maneira, sem alguma correcção. Por outro lado, ensinando d'um.
modo geral que os livros do Velho Testamento foram divinamenie inspirados, affirma implicitamente a sua veracidade.
()) Appr<?v~ claramente a lei de Moysés, qu.ando no prmc1p10 do sermão da montanha, diz solemnemente: <•Não julgueis que vim destruir a Lei,
ou os Prophetas: não vim a dcstruil-os, mas sim,
dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos affirmo, que emquanto não passar o Ceu e a terra
não passará da lei um só i, ou um til, sem que tu~
do seja cumpridoii 1.
Realmente não destruiu a lei mosayca senão
n'aquclla parte cerimonial que dizia respeito aos
Judeus, em rasão das cin.:umstancias particulares
1
Math •. XXlll, 35; Lu.: . XI, 51; Math. XXIV, Jic s~g.:
Luc . XVII, 211 e sei;.; Math. XXII, 31 e seg . ; Mftrc. XII 2 6 e
scg.;~ . uc: XX'. ~7 e seg.;.Joan. VJ, 4q, 5~; Joan. IH, 14;' Luc.
IV •. 211. Cf. f.lhcott, Christus comprohator, 1.ondon 18<12 p.
151, e sei-;.
'
· '
2
u:\oli.te putare quonia.m veni solverc Leuem aut Prophetas ; non \' COI solvcre, sed ad1mpl~rc. Amcn qu1ppe dico vobis ;
donec .tr~nscat coelllln ct terra, iota unum, aut unus apex non
practenbtt a ferre done~· omnia fiant» ;\lath. V, 17, 18.
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IM R[J.IGIÂO CllRISTÁ

em que viviam, mas completou-a e libertou-a das
falsas interpretações dos phariseus. N'outro Jogar,
declara que a lei tora dada por Moysés ', para assim tornar bem patente que a lei de que falia é verdadeiramente a mosavca.
1\em com menos ~larcza confirmou com a sua
auctoridade os testemunhos dos Prophetas ; e assim approva a propheda de Moysés, que. acima referimos dizendo : «Pois se crerdes cm Moysés, crereis talvez tambcm em mim, pois clle escreveu a
meu respeito,,'· N'outro logar commcm?ra as promessas, feitas a Abrahão ái..:cn.:a do Messias que havia de nascer da sua dc!-iccndcncia 3 ; d'um modo geral faz a resenha de todosos prophctas que desde
Moysés escreveram a seu respeito; do mesmo modo Matheus declara que o Senhor foliara pela bocca dos Prophctas '· Mas para que dizer mais, tendo provado em these especial, que se contém verdadeiros vaticínios, desde o prinripio do Geriesis
até á prophecia de Malachias, e. que se realisara~
cm Christo? Logo é ponto averiguado que a religião primitiva contida n'cstcs livros, e verdadeiramente divina.
282. 2.º A religião primitiva e mosayca concordam substa11cialmente com a religião do mesmo
Chrislo e devem considerar-se como preparação p:zra
e/la.
(A) J..Vão dijferem s11bsla11cia/me11/e do christianismo. Isto se patenteará pela cxposii;ão breve dos
dogmas e preceitos d'uma e outra.
(8) Eis a summa da religião primitiva : Um só

Deus, Creador do. ceu e da tcrra 2 e Senhor supremo de todas as coisas 1; todos os bens que fez existiam desde o principio~, e assim se exdue a existencia do principio mau, ou o erro dos Manicheus ;
governa todas as coisas pela sua providencia, porquanto des1ribuc premios aos bons, ao passo que
commina e inflige penas aos maus 3 . O homem foi
feito á imagem e semclhan.,:a de Deus\ isto é,... não
só adornado dos dons da natureza mas tambem dos
da graça ; dotado de uma alma espiritual e immorta l, livre, era capaz do bem e 'do mal. Transgrediu
infelizmente o preceito que Deus lhe tinha imposto",
e po.r isso com rasão foi desapossado dos dons sobrenaturaes 6 ; foi-lhe promettido um libertador, por
meio do qual vencerá, finalmente, a seu tempo, o
demonio 7• li() matrimonio foi cgualmente institui.do desde o principio como contracto sagrado, religioso e indissoluvel d'u'm com uma 8 . Além dos
preceitos naturaes que a mesma rasão claramente
manifesta~ havia tambem algu~s preceitos positivos,
e assim, já no tempo de Abel, existiam ·Os sacrificios 9, que tornavam a Deus propricio. Depois no
tempo de Abraháo, foi instituída u circumcisáo como signal da alliança entre Deus e o povo escolhido 10• Provavelmente jü então se gm:rdava o sabbado, apesar de nada se lêr explicitame11/e na Escriptura a este respeito 11 •
····-

!

6

Joan. \'li, 1q.
i
oSi nim crederetis Moysi, credereti~ forsitan et mihi : de
me cnim ille scripsit ... Joan. V, 41).
J Joan . VIII, 56.
• i\lath. 11 n.
1
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Gen. J, 1 e scg.
Gen. 1, 10, 12, 18, :1.1 et,.
<!en. li, 1_ti, •i; Ili, 14 e scg.; IV, 4, 5, 11 e seg . etc.
(1en. 1, 2h-2 i.
Gcn . Ili, 6-i ·
Gen. Ili, 1tÍ-2.J.
Gen . 111; 1 5 .
Gen. li, 23-2.J.
Gen. IV, 3-4; VIII, :w et.::.
Gen. XVH, w e seg.
E' isto o que os thcologos detluzem commummente d'cs·

•

e,\ PITUl.O

li

bA RELIGl.~O CHRISTÂ

ta) Porém a religião mosayca, além dos dogmas
e pr~ceitos da religião primitiva, abraçava muitos
outros explicativos da antiga revelação, assim co1116 muitos cerimoniaes, que eram como muros de
defeza para se conservar inteiro o verdadeiro culto de Deus. Dedara mais lucidamcntc a unidade
de Deus e a sua natureza e infinita perfeição•, elimina absolutamente toda a idolatria e superstição,
inculca o temor e o amor de Deus, como fundamento de toda a perfeição!. Explica com bastante
clareza a natureza ao homem composta d'alma e
corpo, e apesar de insistir nas sancções temporaes,
porque fazia leis para toda a gente que, como gente, difficilmente era capaz de comprehender uma
outra sancção, não ignora comtudo a immortalidade da alma, mas suppõe-na implidtfimente: por
quanto Moysés prohibe absolutamente que se interroguem os mortos. 3 E na verdade, os mortos
não são interrogados, se se não julgasse que sobreviviam depois da morte.
Porém os preceitos moraes, quer pertençam á
justiça quer á caridade, dimanam do amor de Deus
e do proximo, devem amar-se não sómente os concidadãos mas tambcm os estranhos; 4 estes deveres
em:ontram-se no Decalogu, o qual é como que o
compendio de toda a lei moral, e versa sobre os
actos não só exteriores, mas tambem interiores. 5
tas palavras do Decalogo : «Lembra-te de san~·titkar o dia de sabXX, 8), Je cujas palavras se entende que o preceito Já ex1st1a; comtudo o argumento não é inteiramente convincen~e, . t<?ma!1do-se algum.as vezes estas formulas simplesmente para
ms1sur n algum preceito.
. 1 Principalmente n'estas palavras : «Ego sum qui sum"
(r.xod . IH, 14), as quaes ainda hoje são consideradas como optima descripção da Divindade.
2
Deut. VI e alibi passim.
Deut . XVIII, 11 .
4
Levit. XIX, 33-34.-' Exod. XX, 17 .
ba~o" <!!~od.

•

O culto é determinado minuciosissimamente
já quanto aos sacrifü:ios, já quanto aos sacramen~
tos e outros ritos. acdde1.1taes, afim de que, pelo
seu explendor, mms perfeitamente se conhecesse a
suprema magestade de Deus, se consolidassl! a fé
?os fie~s, e assim mais facilmente se afastassem da
idolatria e do culto dos Gentios.
·
O matrimonio não foi absolutamente recondusido á primitiva unidade e indissolubilidade, por
causa da dureza do coração dos Judeus mas o divorcio foi l~mitado por muitas rcstricçõds, e a mulher protegida contra a inconstanda do marido. A
escravidão foi tolerada, mas profundamente mitigada.
2~3: (8) Feit~s estas dcdarações, . é desde . já
pe.rm1tt1do .~onclrnr que os mesmos dogmas e preceitos que Jª se encontravam na religião primitiva
e mosayca, foram mais clara e ditfusamente explicados por Christo, e que foram por Elle revelados
outros novos que, rcctamente considerados, parece. completarem a revelação que antigamente foi
fctta.
. J?~aqui se segue egualmente que uma e outra
reh~1~0 9ue descrevemos, fôra preparação para o
chnst1~_msmo, como por outro lado já largamente
º. pr?''amos, quando tractámos das prophecias mess1amcas. Deus, por tanto, querendo accommodarse á fraqueza dJl mente humana~ foi manifestando
pouc~ a poúc.o ª. sua vontade aos homens, mas de
maneira que Já tmha revelado aos homens as coisas. que lhes são necessarias por necessidade de
meio para a salvação.
(1) Aos n?ssos proto-parentes e aos pattiarchas
revelou a religião primitiva, que todos eram obrigados a observar até á promulgação da lei cvangcli-
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cà. ·Foram então poucos os dogmas, poucos os
preceitos positivos, e não houve nenhuma constituição especial para conservar a unidade do culto.
D'aqui resultou o adulterar-se bem depressa a rev'clação primitiva e o inventarem-se varias supersti~õcs a que os Philosophos não poderam dar remcdio.
(•) Para que, no meio de tantos erros, n'alguma parte ao menos, subsistisse a verdade, Deus escolheu a familia especial de Abrahão e o povo hebraico como guarda da revelação; cm seguida nasceu a re'ligião mosayca que, alem dos dogmas e
preccito·s da religião primitiva, abraçava muitas
coisas proprias do povo judaico que haviam de
durar até Christo. t
(C) Porem quando veio a plenitude dos tempos,
Deus que, por muitas vezes e por muitos modos,
tinha faltado nos prophetas, novissimamente fallou
em seu Filho, e por clle completou uma e outra ret Annunciarnm o> prophctas que n rcligi;ío mosay.:a devia
ser já ahrogada na parte cerimonial, como ar:ima dissemos (cfr .
J,•rem. XXXI, J 1-32; Alalaclt. I, w, 1 1 i:!.: ·li e que ella já fôra <l'ha
muito tempo nhrogada consta principalmente do facto .de, destruido o tempo e tirada a distincçiío das tribus, se tornar já impossivcl aos Judeus o observar a sua lei quanto aos sacrilicios e outras
coisas assim. O que por outro lado se averiguará pelo que diremos
da obrigação de abraçar a religifo prégada por Christo. Tudo
quanto dissemos sobre a divina missão de Christo, prova que o
Judaísmo era. já um systhema antiquado, e que a actual situncão
dos Judeus dispersos pelo orbe, mostra claramente que as prophecias fornm cumpridas e que a religião fora mudada para melhor.
P.o rém, para serem attrahidos para a nossa religião, e com·eniente
que se reconheça ·tudo o que ha 'de bom e divino flo"seu culto, accrescentando que a religião christú não é outra coísa mais senão
o complemento da revelação mosav.:a, muitas vezes &nnunciada
pelos seus prophetas. Cfr. Tertull .• Adv. Judaeos; S. Chry1ostom.,
Oratio VI• adv. Judaeos; Samuel .Uaroc/1ianus, De Ad\'entu Messi~e, ap . .Mig11e, P. L. t. 149; Petrus Alplronsus, Dialog. ·11, in Bi.bltoth. Patrum, ed. Lugddun. t. XXI ; H1eronym. a S. Fide, Contra Judaeorum perfidiam et Talmuth, in Bibl. Patrum, t . XXVI ;
·nort, Judaistic Christianity, London, 1884; Ottiger, ob. cit. p.
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velação~ estabelecendo a religião christã, que é si-

multaneamente universal e ha-Jc durar para sempre : 11 Ide, por tanto, ensinae todas as gentes ....
eis que cu estou convosco até á consurnmação do
scculo» . 1
O christianismo e por tanto a consummação
dos conselhos de Deus, e Christo é o legado divino e o Messias, e para prepararem o seu advento
concorreram os Patrian.:has, a Lei e os Prophctas.
Isto já n<'>s largamente o exposcmos quando foliamos dos vaticinios messiani1:os; isto ensinaram-no
nbertamcnte os Evangclistns, assim como os Apostolos nas suas epistolas, e com cllcs já é pcrmittido dizer: Jesus Chrislo existiu hontem, e hoje, e p<w
todos os seculos; !i a saber: Christo é verdadeiramente o centro e a cabeça, donde todas as coisas
partem e ao qual todas voltam; Christo honlem, por
que desde o principio foi annunciado e esperado;
Christo hoje, porque a verdadeira religião que prégou e fundou, reina tamhcm nos nossos dias; Christo pelos seculos) porque o seu reino não terá tim .

Conclusão de todo o Tractado :
A Religião christã deve ser abraçada por todos
284. Porquanto provamos (acima, n. 9) que alguma religião era absolutamente ncccssaria a todos os homens; e depois (n. So)~ que alguma revelação era moralmente nccessaria ao gcnero humano, e finalmente, que o christianismo era hoje a
unica religião revelada~ por meio dá qual o homem
pode attingir o seu fim ; logo tem 1:ada qual obrigação de a abraçar.
1 o E untes ergo doce te 011111es gentes... ecce ego vobiscum
sum usqll_e ad consummationem sae~uli.u
r Hebr. xm, 8 .
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Para que isto se torne mais patente empreguemos o seguinte argumento : demonstrámos com
todo o genero de provas, que Christo era verdadeimente o Messias e o divino legado enviado com o
fim de nos manifestar a vontade de Deus; mas
Christo clara e distinctamentc affirmou que a religião qt'e prégava devia ser abraçada por todos, sob
pena de eterna condemnação.
(1) Isto ensinou desde o principio no sermão a
Nii..:odcmos: «Quem crêr n 'cllc, não scrü julgado:
porem aque/Je que não cré, já foi julgado, porque
não crê no nome do unigcnito Filho de Deus». t
O mesmo declarou mais abertamente antes de subir para seu Pae; porque cnt<'ío, por força do poder que lhe foi dado, mandou os Apostolos por todo o mundo a prégarcm o Evangelho a toda a
creatura, ensinando-os a crêr todos os dogmas e
a observar todos os preceitos que tinha dado, e
isto, sob pena de condemm1ção : «Foi-me dado todo o poder no ceu e na terra; ide, por tanto, ensinae todas as gentes, ensinando-as a observar tudo quanto vos mandei».!
Logo todo aquelle que scicntcmcntc e por sua
vontade rcpcllc a religião christJ, é réo d'um grande crime e réo da sua propria condemnação, por
isso que rcgcita por sua propria culpa o unico meio
de salvação que lhe é offcrccido.
(t) E assim o entenderam os Apostolos: por1 «Qui credit in eum, non judi.:atur: qui autem 110~1.~redit,
jam judicatus est, quia non credit in nomine unigeniti Fil11 Dei.o
Joa. III, 18.
.
z «Data est mihi omnis potestas in coelo et in terrâ; euntes
ergo do.:ete omnes gentes ... do.:cntcs eos servare omnia quaecumque mandavi vobis . .. E untes in mundum universum, praedicatc
Evangelium omni creaiurac. Q11i crediderit et baptiratus fuerit,
salvus erit: quí vero 11011 credíderit, co11den111abitur11. J.1att. X'XVlll,
19-20; Jvlarc. XVI, 15-16.

quanto Pedro, depois do Pentcco;tcs, falland~ para
os Judeus, diz-lhes assim: «E nao ha salvaçao em
ne,nhum outro. Porque não foi dado. aos home~s
debaixo do ccu outro nome no qual se)a necessano
que nos salvcmosn; t e nem d' outro m~do_f~lla
lo: <•Porem sabendo que o homem nao e 1ust1fic~
do pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Chr1s-

!'a11-

/o 1J.'

Logo aquelle que, scientcmente e por sua vontade, 'repelle a Christo não pode ser salvo.
285. (C) Nem admira; P'?rquanto D7u.s, em razão do seu supremo dom1mo, pode ex1g1r um pleno ob3equio do entendimento e da vontade, e por
isso pode ordenar a todos que abracem a rev7lação feita, e observem, um po~. um, os ~rccc1tos
positivos sufficientcmcntc mamtcstados. Mas da~
auctoridades allegadas consta claramente que a fc
nas verdades reveladas e o cumprimento dos preceitos é uma das condições necessarias para a salvação'; logo o homem não pode racionalmente negar o seu obsequio á revelação.
. . .
".'Je~ se diga que a revelação é um. prrvzlegzo,
de que qualquer pode ou nãc;> .usa.r ltvre°!ente:
porqumtto, algumas vezes os pr~v1leg1os se .dao por
modo de lei, principalmente se sao nccess~r.1os .rara
o bem commum; mas a revela~ão é um prtvtleg10 ~e
tal natureza que sem cllc o gcnero humano nao
pode moralmente attingir o seu fim.
,
~ada é pois para admirar, qu<: fôra dado por
modo de lei, á qual todos são obrigados a obede- .. 1 «Et non est in alio aliquo salus. Non cnim aliud non:ien est
sub coelo dotum hominibus, in quo oportcat nos salvos fier1». Act.

IV, 12.z nSciente!' autc:m quod

'ti
h
operibus
!1-~n ju!U catur .º~º ex
.
1 22 e
lcgis, nisiper/idem Jesu Chr1st1». Galai. li, 16, cl. Rom. 11,
:28.
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cer; aliás, se assim não tôrn, seriam poucós os que
usariam d'ellc, e assim se frnstaria o conselho de
Deus.
•
Para abraçar esta revelação, deve mover-nos
apropria gratidão : porquanto se Deus foi tão bom
que quiz auxiliar o nosso entendimento com a luz
da revelação e a nossa vontade com um auxilio
que lhe não era devido, e dirigir os nossos passos
para o caminho da justiça, assim como elcvarnos para um estado mais alto, seria na vérdade
indicio de ingratidão o desprcsar estes bens e regeital-os. Com razão, pois, disse o Condlio do Vaticano (sess. Ili. e. :~ ): "Dependendo o homem todo de
Deus 1 como de seu Creador e Senhor e estando a
razão creada inteiramente sujeita á verdade increada, somos obrigados a prestar pela fé obsequio pleno do intendimento e da vontade a Deus revelante,,. 1 Isto mesmo foi ddinido no can. 1 Da Fe:
((Se algucm disser que a razão humana é por tal
arte independente de maneira que il fé não pode
ser mandada por Deus, seja anathema". i
Resta, por tanto, que com todas as nossas forças condusamos a Christo com as nossas palavras, com os nossos exemplos e com as nossas
orações, aquelles que estilo sentados á sombra, para que elles mesmos glorifiquem a Deus por Christo, e assim 1:umpram perfeitamente estas palavras:
CHRISTO VENCE, CHHISTO REINA, CHRISTO IMP~:RA .
1 •Quum homo a D!.!o tanquam Crcatore et Domino suo totus dcpendcat, l.!t rat io .::rl.!ata in..:reatac Vcri ta ti p enitus subjecta
sit, plenum r~lcvanti Dco intelle..:tus ct voluntatis o bsequium fide
praestare tenemur.»
z «Si quis dixerit, rationcm humanam ita independentem essl.!, ut fides ei a Oeo imperari non possit; annthema sit.»

Fim do Traotado da rellglao Ohrl•tA
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