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HISTORIA DA RELIGIAO

LIÇÃO PRELIMINAR
1. Objecto desta historia. - II. Divisão geral. - III. As rontes
da historia sagrada. - IV. O theatro das divinas E scripturas.

l. Objecto da historia da R eligião . - A Religião,
segundo o explica santo Agostinho , une o homem a
Deus. A hi storia da Religião deve portanto ser a
narração das communicações de Deus com a humanidade, desde a origem do mundo até a época em
que estamos. Deus é um, e a verdade r eligiosa é uma,
como o seu autor. Por isso, ella não muda; somente
póde ap erfeiçoar-s e, e, na verdade, Deus quiz que
realmente ella fosse um progredir continuo ; a palavra de São Paulo, porém, fi ca sempre verdadeira :
« Não ha sinão um unico Senhor , uma unica fé religiosa. » (Eph . 1v, 5.) Porquanto os hi storiadores da
Religião e da Igreja consideram a creação do homem
como sendo o inicio da Religião chri stã e catholica.
o facto, a verdadeira Religião con iste e encialmente_.. em.!.adorar um só Deus , creador do universo
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e em accreditar no Redemptor da li umanidade. Esta
fé, que forma o fundo do christiamsmo, sempre tem
sido a parte principal do culto verdadeiro, e o meio
necessario para alcançar a salvação ; ella remonta
até a promessa que foi dada a Adão, logo depois do
seu peccado. As gerações que precederam a vinda
do Salvador, esperavam este Salvador e, pela pratica
da Religião que o anunciava, ellas se preparavam ao
seu advento ; as que seguiram a Incarnação acreditam no Messias, e só podem ter parte na sua Hedempção pela fé nos seus ensinos e .a obediencia
aos seus preceitos : aí está toda a Religião.
II. Diçisão geral da historia da Religião. - Todavia, com este titulo : historia da Religião, contemplamos mais especialmente os tempos decorridos desde
o começo do mundo até Jesus Christo, ou melhor, até
o fim completo da sua missão pessoal que coincide
com a r uína de J erusalem e do templo e põe termo
á religião mosaica pela dispersão dos Judeus. Os factos i'eligiosos ulteriores formam ·a hisíoria da Igreja.
A histo!'ia ecolesiastica, com efieito, considera a Igreja
na sua origem,. e nos dá a conhecer a sua marcha atravez dos seculos, desde a descida do Espírito Santo
sobre os Apostolos até os nossos dias.
Quanto á historia da Religião, dividil-a'-emos em
tres partes, correspondentes ás tres grandes épocas
da historia do povo de Deus, e ás tres principaes manifestações da verdade religiosa. Deus, que concebêra desde toda a eternidade, o plano de uma
religião digna de sua sabedoria infinita, marcou,
como que tres estadios na revelação que della fez ao
mundo .
Houve, primeiro, uma Religi(i,o primítiça, constando das mais puras noções da lei natural e das primeiras revelações que Deus houv e por bem fazer a Adão
e depois aos patriarcas até Moysés, do anno de 4004

até_ 1491 .(1) (ou 4963 até ·1645) antes de Christo :
sera o .º~Jecto. d~ .um primeiro estudo, com o titulo
de Religiao pnmitiCJa ou Lei da natureza
Depois, no intuito de levar a eíTeito ·as suas promessas, de trazer o seu povo na terra de Chanaan
e de ?sc?l~er uma nação fiel, que havia de guarda~
os prmc1p10s da verdadeira Heligião Deus enviou
Moysés e lhe transmit.tiu sua lei. Elle e~arou na pedra
os dez .mandamentos, confiando a Moysés a tarefa
de e~phcal-os. O . Le_?islador obedece o escreve para
os v1~do.uros a rel~çao .das suas communicações com
o Altiss1mo. Os h1stonadores sacros continunm-lhe
o trabal~o ; os prophetas ali trazem igualmente os
s~:is ensm.os e a este conjunto dá-se o nome de Religiao mosaica,, tambem chamada Lei escripta. O estudo
della _formara uma segunda parte, que abrangerá de
Mo~se_s a Jesus Christo, desde 1491 ( 16'Í5) até f\ era
chr1sta.
·
Emfim, cur:ipridos os tempos, e quando 0 mundo,
por quatro mil annos, teve experimentado a sua desgraça e a muita necessidade que tinha do um Salvador, Deus manda á terra seu Filho unico Nosso
Senhor Jesus Christo, E' a luz que deve alumiar todo
o ho~em vmdo neste mundo : elle fala elle nos com1??-~1ca uma Religião inteiramente divina; elle aperleiçoa as crenças, a moral, o culto ; deixa ao genero
humano o legado immortal desta doutrina sublime
que. h~ de durar até ? fim dos seculos : é a Religião
chnsta ou L~i eCJangelica. O exame attento e demorado
que e'.la exige: faz o o.bjecto de uma terceira parte,
re!ui:nmdo a ".'ida e .ºs ensinos de Nosso Senhor, proseºmndo ~a investigação historica até a dispersão
do p~::o JUdeu, facto que terminará a historia da
Religiao. (Do anno 1 até 70 da era christã).
in~~jt~~ 3qu3~ respelta a c~ronolo_gla, para o leitor não ter duvidas ou
mpre co1ocarnmos Junto á data da chronologia vul ar
ue . . , ;
é a g d~

~hro~~7ue_ Bbossu e.t, ,outra data posLa eutrc parenthcsis :

ogia ened1ctma, geralmenLe admiLtida nas Universidades.
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Por entre estas peripecias, é a mesma Religião que
avança e se desdobra. cc Uma mesma luz, diz Bossuet,
aparece em toda a parte ; desponta com os patriarcas ; augmenta com Moysés e os prophetas ; J esus
Christo, maior que os patriarcas, mais autorizado
que Moysés, mais ilustrado que todos os prophetas ,
nol-a mostra em toda a sua plenitude. >)E' es+a Religião que a Igreja recebe das mãos do Filho de Deus,
e que ella terá de transmittir até o fim dos tempos,
alumiando-a com commentarios e difinições, confor me as necessidades dos differentes tempos.
III. As fontes da historia sagrada. - A historia da
Religião tem as fontes nos livros sagrados que chamamos a Escriptura sagrada. Com este nome, designam-se os escriptos deixados pelos homens inspirados por Deus. Constituem a Biblia, ou o livro por
excellencia. A Biblia abrange o Antigo e o No(!o Testamento.
O Antigo Testamento encerra todos os factos da

historia sagrada que se deram desde a creação do
homem até Jesus Christo . Vêm narrados nos livros
inspirados escriptos antes da yinda do Salvador.
São quarenta e cinco os livros do Antigo Testamento e dividem-se em livros historicos, que abrangem a historia propriamente dita da verdàdeira Religião ; livros moraes, que dão os preceitos da moral
revelada; livros propheticos, que relatam as predições inspiradas por Deus aos homens chamados prophetas.
Os livros historicos são : o Génesis, o Éxodo, o Le(!itico, o Deuteronomio e os Numeras. Estes cinco livros,
obra de Moysés, são comprehendidos sob o nome
geral de Pentateuco. Os livros de Josué e dos Juizes
continuam a historia sacra debaixo do successor de
Moysés e debaixo dos chefes que, por quatro seculos,
governaram a nação em nome do Senhor, 1451-1095

(1645-1080) antes de Ch1·isto. Os quatro li(!ros dos
Reis relatam os successos ocorridos nos reinos de

Israel e de Judá, desde o advento: de Saul até o cativeiro de Babylonia, 1095 até 598 (1080-588) A. C. Os
dois li(!ros dos Paralipómenos completam esta historiá
da realeza. Os dois li(!ros de Esdras contam a volta
do cativeiro, a reconstrução de Jerusalem e do templo (536-454. A. C.) Os dois li(!ros dos Machabeus narram a libertação da Judéa sob as ordens destes principes valorosos que fizeram tremer o rei da Syria,
e conseguiram, por algum tempo, restituirá sua nação
o antigo prestigio. (167-135. A. C.) Emfim os livros
de Ruth, de J ob, de Tobias, de Judíth, de Esthér, são
outros tantos episodios interessantes, desligados da
narração historica e cuja data se acha no periodo
que decorreu entre Moys és e a volta do cativeiro.
Os livros moraes ou sapienciaes são : o li(!ro dos
Psalmos, sendo quasi todos de David e alguns de
Salomão ; os livros dos PrMerbios, do Ecclesiastes e
do Cantico dos canticos, atribuídos ao mesmo Salomão ; emfim os livros da Sabedoria, compendio de
maximas e sentenças de um autor desconhecido, e do
Ecclesiastioo que se julga ser obra de Jesus, filho de
Sirach.
Os livros propheticos do Antigo 'Testamento são
em numero de dezeseis e trazem o nome dos seus
autores. Contam-se quatro grandes prophetas e doze
menores. Os grandes prophetas são : Isaías, Jeremias,
em cujo livro se insere a p1·ophecia de Baruch, discípulo e secretario delle, Ezechiel e Daniel. Os prophetas menores são : Osâas, J ocl, Amos, · Abdias, Jonas,
Mi eh eu, Nahttm, Sophonias, Habacuc, Zacharias,
Aggeu e Malachias . Estes prophetas todos viveram
nos tempos decorridos desde a monarchia de Ozias,
rei de Judá, até o regresso do cativeiro de Babylonia, succedendo-se de 800 até 454 A. C.
E' portanto destes livros do Antigo Testamento que
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tiramos os dooumentos relativos á historia da Religião àntes de Jesus Christo. O que respeita a Religião
primítira só se encontra no primeii·o livro de Moysés,
o Génesis. A noção da Religião mosaica acha-se especialmente no Exodo, no Leritico, e no Deuteronomio.
Mas os livros moraes e propheticos a completam vantajosamente no tocante ás regras de proceder correcto
e á ideia que o povo de Israel devia conservar acerca
do Messias promettido e esperado.
Quanto á Religião christã, achamos a t...m tempo
sua origem, sua noção e primeira historia :\}OS livros
do N oro Testamento.
Em numero de vinte e sete, dividem-se estes livros,
como os precedentes, em livros historicos, onde vemos
escripta a historia de Jesus Christo e da sua doutrina ;
em livros moraes, que contêm a moral evangelica
desenvolvida pelos Apostolas ; ha mais um livro prophetico que traz predições sobre a J greja e o fim do
mundo.
Os livros historicos de Novo Testamento são : os
quatro Erangelhos escriptos por são Matheus, são
Marcos, são Lucas e são João. O mais antigo é o
de são Matheus, escripto cerca do anno 42 de Jesus
Christo ; o ultimo composto é o de são João que o
escreveu para o fim do primeiro seculo. - Entre os
livros historicos, devem-se contar ainda os Actos dos
Apostolas , livro escripto por são Lucas para o armo 6!1,
cm que são referidos os primeiros factos succedidos
depois da ascenção do Salvador, os trabalhos e as
viagens dos apostolos, especialmente de são Paulo, de
quem o escriptor sacro era companheiro fiel.
Os livros moraes do Novo Testamento constam de
vinte e uma Epistolas ou cartas dirigidas pelos apostolos ás Igrejas que tinham fundado. - Quatorze
são de são Paulo e fôram enviadas do anno 52 até 66
de Jesus Christo : uma é dirigida aos Romanos ; duas
aos Corinthios, uma aos Galatos, uma aos Ephesos,
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uma aos Philippenses, uma aos Colossos, duas aos
Thessalicos, duas a Timotheu, bispo de Epheso ; uma
a Tito, bispo de Creta ; uma a um personagem por
nome Philemão; e a ultima aos Hebreus. - Uma
epistola é de são Thiago, composta para todo o mundo
catholico. - Duas são de são Pedro, igualmente para
toda a christandade. - Tres são de são João : uma
devia accompanhar o seu Evangelho, e as duas ou
tras são dedicadas a Electa, mãe catholica, e a Caio
discípulo do Apostolo. - Emfim a ultima Epistola
é de são J ude.
O Novo Testamente só tem um livro prophetico :
é o A pocalypse, ou revelação de são João, escripta por
este apostolo, para o anno 94, na ilha de Pathmos,
onde Domiciano o tinha exilado. Ali vêm descriptas
as lutas e perseguições da Igreja, assim como as scenas do fim do mundo e do ultimo juizo.
Rigorosamente falando, os quatro Evangelhos, completados pela Tradição, são as unicas fontes da historia evangelica. Os Actos dos Apostolos, as Epistolas e o Apocalypse formam antes os primeiros monumentos inspirados da historia da Igreia.

•

] V. O theatro das . dirinas Escripturas - Antes de
entrarmos no assumpto da historia sagrada, não será
ocioso determos a vista no paiz onde se desenrolam
os factos religiosos, e onde se produzem as manifestações successivas da verdade que ha de alumiar
todos os povos e todas as intelligencias.
Primeiro a Biblia aponta o centro da Asia como
berço do genero humano. A · Mesopotamia, situada
entre o Tigre e o Euphrates deyia ter sido a região
do Paraisa terreal. Da immen~a varzeà de Sennaar, do
pé da torre de Babel, partiram as familias que povoaram a terra.
Quando Deus escolheu a Abrahão para ser o pae
dos crentes, marcou-lhe a residencia na Terra de
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Chanaan ; é o paiz que foi chamado : Terra promettida, desde a vocação de Abrahão até á entrada de
Josué e do povo santo nesta herança prometti da aos
seus antepassados; Terra de Israel, depois da conquista e da divisão entre as doze tribus ; Reino de
Judá e de Israel, depois do scisma que dividiu o imperio de Salomão. Desde o cativeiro de Babylonia
até o tempo de Nosso Senhor, foi denominado .ludéa;
nas idades christãs, Terra santa; emfim os gcographos designam esta mesma região pelo nome de Palestina, pelo apelido de uns seus antigos habitantes,
. os Philisteus.
Limita-se ao norte pelo Líbano e o Antilibano, duas
serranias que se desprendem dos montes da Syria
e correm parallelas. O Líbano faz fr ente ao Mediterraneo, sem se afastar nunca mais de sete para oito
lcguas da costa ; o Antilibano tem a leste as planícies
de Damasco, terminando, no sul, pelos altos cumes do
Grande Hermon .
Do Líbano, desligam-se muitas rnmificações, uma
das quaes atravessa o centro da Judéa com o nome
~e montes de Ephraim e montes de .! udá, outra forma
o Carmelo, cuja extremidade scptentrional penetra
ao longe no mar. Outros pontos culll).inantes são o
Thabor, os picos Gelboé, Garizim, Silo, o Golgotha ou
Calvario, o monte das Oliveiras, a montanha de Sião,
a de Jl!f oriah.
Do Antilibano, baixam os montes de Galaad, que
ladeiam o Jordão na margem direita. Na fralda destas
montanhas, desdobram-se algumas veigas, ora aridas,
ora uberrimas .
A Palestina só tem um rio, o Jordão, com Lriplice
. nascente no Hermon. Depois de ter atravessado as
aguas do Merom e do mar de Galiléa ou lago de Tiberiades, deslisa no lindo vall e de Aulon até> o mar
Morto em que se lança.
O mar Morto, ou lago Asphaltito, que recebe o J or-

dão, acha-se a um nivel muito inferior ao do mar
Mediterraneo e suas praias apresentam o aspecto de
uma terra silenciosa e maldita.
Antes da conquista de Josué, a T erra promettida era
habitada por sete nações, oriundas todas de Chanaan:
os Hetheus, os J ebuseus, os Amorrheus, os Heveus
os Phereseus, os Chananeus e os Gergeseus. Estes
povos eram idolatras e entregues aos vícios mais
hediondos.
Os povos vizinhos da Terra promettida~ eram : ao
norte, os Pheniceus ou Chananeus, que tinham escapado da conquista, e os Cadé-Syrios, ou Syrios de
Damasco ; a leste, os Ammonitas e os Moabitas, descendentes de Loth, sobrinho de Abrahão ; no meiodia, os JVJ adianitas, descendentes de Abrahão por Madian, filho de Cethura ; ós Idumeus, descendentes de
Esaú ou Edom, irmão de Jaco b, e os Amalecitas descendentes de Amalec, neto de Esaú ; cmfim, no occidente, no litoral, os Philisteus, de origem egypcia.
Estes povos, em guerra longos annos com os Israelitas, foram por fim dominados ou submettidos ao imposto, pelo povo do Deus.
'' Por sua posi ção gcographica no centro do mundo
antigo, cm meio dos grandes imp erios que deviam
subjugal-o antes de serem, cll es proprios, avassalados por sua vez pelo imp erio romano, o povo de Deus
occupava uma situação esplend1da para fazer irradiar nos outros povos a verdadeira Religião, da qual
era ell e o guarda providencial e a qual devia conquistar
o universo inteiro pelo advento de Messias qu e delle
havia de sair ('l). ''
(1 J ALb ad e Canti11, N arraçõ es e <,.!uadru s <.le hisLuria ~agr alia .

-

A RELIGIAO PR\MITIVA
OU LEI DE NATUREZA

4004-1491 (4963-1645) antes de J.

e.

. NOÇÕES PRELIMINARES
Idéa geral -

Divisão deste estudo

A Religião primitiva é a que praticaram nossos primeiros paes e os patriarcas, descendentes delles ,
desde Adão até Moysés. Chama-se tambem ás vezes
Lei da natureza. Isto não significa que a Religião
primitiva, baseada na consciencia, somente conheceu e ensinou verdades descobertas ou entendidas
pela razão humana e deveres prescriptos pela lei
natural. Breve havemos de ver o contrario. Não;
mas é porque esta Religião dos primeiros tempos, em
que os dogmas e os preceitos positivos são pouco
numerosos, parece ser antes a expressão da lei natura l
que Deus gravou no coração do homem desde o principio e que fica sendo o alicerce de todas as crenças,
de todos os deveres.
Temos primeiro que estudar esta Religião primitiva durante um período de cerca de mil e quinhentos
annos, em que nada ainda havia sido escripLo atinente
áquillo que o homem deve crer e praticar. A conscien-

1'1 -

eia, o instincto natural das primeiras verdades e dos
grandes principios, a_ tradição fielmente conservada
e transmittida : taes eram os · meios com cujo auxilio
se aprendia e se perpetuava a verdade religiosa nesses
prime iros seculos da humanidade.
Os historiadores da Religião, Bossuet primeiro, dividiram cm idades difTerentes os tempos escoados,
tendo o especial cuidado, para caracterisar cada
época, de escolher a um tempo um homem celebre e
um grande acontecimento para melhor despertar a
attenção. Assim é que o illustre autor da Historia
universal divide seu discurso em doze épocas, desde
Adão e a creação até Carlos Magno e o estabelecimento do novo imperio. Assim tambem, a historia
sagrada vem geralmente dividida em seis épocas, salientando os seis factos magnos da nacionalidade e
da religião judaicas. Neste livro, seguir-se-ão estas
ultimas divisões, geralmente aceitas. Tres dellas quadram com a duração da Religião primitiva : a primeira, desde a· creação até o diluvio, 4004-2348 (ou
Lf963-3308) A. C ; a segunda do diluvio até a vocação
de Abrahão, 2348-1925 (ou 3308-2296) A. C; a terceira desde a vocação de Abrahão até Moysés, 19251491 (ou 2296-1645) A. C. Entretanto, já que tencionamos estudar particularmente a continuidade da Religião, demoraremos mais, nestes tres capitulos, nos
nomes e factos historicos que têm, com nosso fim,
uma relação mais immediata. Estes acontecimentos
levar-nos-ão desde o berço do genero humano até as
fraldas do Sinai, isto é, até a aurora da Lei escripta.
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ARTIGO I

CAPITULO 1

A creação.

Da Creação até o Diluvio

I. Creação em geral. - II. Creação do primeiro homem e da primeira mulher. - III. A Religião no estado de innocencia_

(PRIMEIRA :ÉPOCA)

4.004.-234.8 A. C. (4.963-3308)

Principio da historia sagrada -

ll!aterias deste capitulo

Na primeira pagina do Génesis, deparamos esta
palavra : « No começo, Deus creou o céu e a terra. »
E' a primeira phrase traçada por Moysés, o mais antigo dos historiadores, o mais sublime dos philosophos, o mais sabio dos legisladores. Sinão, veja-se :
nos tempos em que os historiadores profanos nada
têm que relatar a não ser fabulas, ou; quando muito,
factos confusos e meio esquecidos, a Bíblia, isto é,
sem contestação o livro mais antigo do mundo,
lembra-nos o Ser inicial e necessario que tud\) fez,
lembra-nos sua obra, maravilha de poder e sabedoria :
a creação do universo. Presenciamos a origem do
homem, a formação da primeira mulher ; ouvimos
as condições postas pelo Creador para a existencia
perpetua do estado de innocencia e felicidade, a senLença de condemnação pronunciada contra elles, a
promessa de salvação e de redempção ; vemos finalmente as primeiras consequencias o o terriv.el castigo
dos peccados commettidos pela raça decaída.
Neste capitulo, fa1·emos algumas reflexões : 1o sobre a creação em geral, e a do homem em particular ;
2° sobre a queda e os res ultados que traz a respeito
da Religião; sobre a historia dos primeiros homens:
Caim, Abel, Seth e seus descendentes.

I. Creação em geral. - No começo, Deus creou o
céu e a terra. A terra estava informe e nua, as trevas
cobriam o abysmo, e o espírito de Deus adejava sobre
as aguas.
Deus disse : « Que a luz seja ! » e a luz foi. Então,
elle separou a luz das trevas, e assim houve o dia e a
noite. Este foi o primeiro dia, ou, querendo, a primeira época da creação.
No segundo dia, Deus falou: « Estenda-se o firmamento entre as aguas e as separe. »Assim fez Deus
o firmamento, separou as aguas superiores das aguas
inferiores, e deu ao firmamento o nome de céu.
No terceiro dia, Deus falou ainda ·: « Ajuntem-se
as aguas que estão debaixo do céu e apareça o elemento arido. » Logo e para sempre, ficaram a terra
e o mar distintos. Em seguida, mandou que a terra
produzisse plantas e arvores de todas as especies, que
trouxessem sementes e tivessem o poder de reproduzir-se.
No quarto dia, Deus disse : cc Haja no céu corpos
luminosos para separar o dia da noite, sejam elles
signaes que limitem o tempo e as estações, brilhem .
· elles no céu e alumiem a terra.
E assim Deus fez o sol, a lua e as estrellas.
No quinto dia, Deus disse : cc Produzam as aguas
animaes para viver no mar e povôem-se os ares
de aves. » E creou os peixes, maiores e menores,
todos os animaes que vivem e nadam no seio das
aguas ; creou tambem todas as aves, cada uma segundo a sua especie.
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- 14 Emfim, no sexto dia, Deus falou : << Produza a
terra animaes vivos, cada
segundo a sua especie,
animaes domesticos, reptis e bichos selvagens. )> E
desta forma, creou todas as especies de animaes que
deviam habitar a terra.

um

II. Creação do primeiro homcem e da primeira muliier
- Preparado estava o palacio ; mas na creação faltava o rei. Até então, uma palavra é quanto Deus
quiz empregar para tudo crear ; ora, eis que na tarde
deste sexto dia, o Creador, .por assim dizer, entrou
a .reflectir. Adivinha-se que uma cousa maior está
para se fazer. Elle disse: << Façamos o homem á nossa
1r11agem e semelhança ; mande elle ao~ peixes do mar
ás aves do céu, aos bichos e a todos os reptis
que se movem debaixo do sol. n Então, com o barro
da terra, Deus formou o corpo do homem; bafejou
nesta materia ainda inerte um sopro de vída, e o homem levantou-se, alma vivente, e Deui;; o nomeou
Adão, que significa : tirado da terra.
. Mas, em meio de todos estes seres vivos, o homem
estava sozinho, sem creatura algu:(!la da sua especie.
<< Não é bom que fique assim, disse o ?enhor; façamos ao homem uma companheira que lhe seja semelhante. n E elle mandou a Adão um somno profundo
durante o qual lhe tirou uma das costellas para com
ella formar a primeira mulher. Ao accordar, Adão
contemplando este ser novo exclamou : << Eis aqui
o osso de meus ossos, a carne da minha carne. n Eis
desta origem maravilhosa, elle deduz o verdadeiro
principio do matrimonio christão indissoluvel, o qual
une dois seres para formarem um só coração. E Deus, a
esta primeira mulher, chamou Era, isto é, mãe dos vivos.
No setimo dia, Deus tinha acabado a sua obra;
então, descansou, e tendo abençoado este dia, elle
o santificou. Depois, colocou nossos primeiros paes
num lugar de delicias chamado Eden ou paraiso terreal.
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III. A Religião no estado de innocencia. << Não ha
cousa alguma mais antiga entre os homens, diz Bossuet, do que a Religião. )) Com effeito, si nisto atentarmos, veremos logo aparecer nesta mesma primeira
pagina da Biblia, todos os elementes essenciaes e constitutivos da Religião.
·
Primeiro, revela-se-nos · p Ser todo poderoso, eterno
e infinito que chamamos Deus ; é o espirito creador
e soberano mestre de todas as cousas. Não tem somente arranjado o mundo, delle tem criado a propria
materia ; cada planta, cada animal, o homem finalmente, fôram, por sua vez, o objecto de uma creação
directa e immediata. Este Ser infinito e eterno, poderoso e sabio, que vem a .ser elle, na sua natureza? Não
havemos de descortinar a santissima Trindade nesta
palavra, l'esultado do éonselho divino. << Façamos o
homem á nossa imagem? ... n Não será evidente tambem que este Deus é distinto da sua creação, pois
elle a faz surgir, não de .si mesmo, si não do nada?
Emfim não ha de ser o homem um ente pl'ivilegiado
por ser criado á semelhança de Deus?
De facto, mostra-se o homem debaixo do seu aspecto
verdadeiro : é uma alma rirente. Parecido com Deus,
elle ha de ter, como o seu autor, a intelligencia, a vont'ade, a liberdade, a immortalidade.
Entre estes dois seres, o Creador infinito e sua creatura finita e limitada, dotada porém de intelligencia
e liberdade,hão de nascer naturalmente relações reciprocas. Por uma parte, o Deus creador está atraído
para sua creatura predilecta, pela bondade, pelo amor ,
pela communicação de sua palavra de verdade ; por
outra parte, o homem intelligente volve-se para Deus
afim de adoral-o, agl'adecer-lhe, cantar seus louvores e l'econhecer à sua doce autoridade paterna.
Neste primeiro estado de innocenoia, extremavase nisso de algum modo, toda a Religião ; já, porém,
ei~ que a estes deveres naturaes, a divina bondade
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setimo dia, por exemplor e, pouco depois, a ordem
terminante para nossos primeiros paes de n ão com erem da fruta da arvore da sciencia do bem e do
mal.
Tgualmente, na ordem moral, manifesta-se já a
]ei do amor e da caridade : estes dois seres intelligentes, Adão e Eva, devem amar-s e mutuamente, assim
como cada um ama a propria pessôa ; sua união é
indissoluvel e não será licito separar o que Deus u,niu.
Emfim, na creação de Eva divisaram os santos
Padres uma figura prophetica da Igreja, tirada na
cruz do lado de Nosso Senhor Jesus Christo, seu divino
esposo . O somno de Adão, diz santo Agostinho, representava a morte de Christo, e do lado aberto pela
lança do soldado romano, saiu sangue e agua, isto é,
os dois sacramentos que constituem a Igreja.
ARTIGO II
A queda do Homem.

~

O estado de innocencia e seus pri vilegios, - II. A desobedi encia
e suas consequencias. - III. Primeira promessa de um Redemptor.
- IV. A Religião no estado de decadencia.

I. Estado de ínnocencía e seus pririlegios. - Ao
saírem das mãos de Deus, Adão e Eva estavam innocentes e puros; estado esse que se chama de justiça original. Não haviam de soffrer nem de morrer ;
o corpo, isento do trabalho e das miserias da vida,
devia passar desta existencia terrestre para uma vida
sem fim e sempre feliz ; o espirito nada sabia das trevas da ignorancia ; a alma estava inclinada para o
bem. Deus não somente pr esenteára o homem com
uma semelhança de natureza comsigo, mas elle o tinha
mimoseado a'inda com todos os dons da graça : cá na

terra, a sua amizadee c ommunicações er am intimas ;
no céu, a propri a felicidade divina havia de ser o galardão de Adão e Eva e de toda a sua posteridade.
O Senhor, entretanto , usando do seu direito <ln
::;uberano e de mestre, tinha posto uma condição para
a eonsc1·vação desta ventura terrcna e desta felicidade sobrenatural : queria um acto de submissão e
dependencia, e elle diss era : << Pod eis comer das frutas
de todas as arvoreR do jardim, com excepção da fruta
da arvore da sciencia do bem e do mal ; pois, no proprio dia em que della comerdes, cair eis nas garras da
morte. »
» Deus, diz Bossuet, dá um preceito ao homem
para elle saber e sentir que tem um mestre ; um preceito ligado a uma cousa sensível, porque o homem
possuía sentidos ; um preceito facil, pois elle queria
que a vida lh e corresse agradavel, emquanto se
conservasse innocente ».

11. A desobediencia e suas co nsequencias. -Antes do
homem, Deus tinha creado os anjos, puros espiritos
destinados a viver sem que fossem, como a nossa
alma, unidos aos corpos. Elle, cujas obras todas eram
bôas, os creára na santidade, e elles podiam perpetuai-a, obedecendo a seu Creador . Os anjos, igualmente, tiveram que passar por uma provação. Alguns
- foi a maior parte - permaneceram fi eis e foram
confirmados para sempre no seu estado de perfeição
e de felicidade. São os bons anjos que adoram a Deus
no céu, cumprem as suas ordens no uni verso o zelam
pela salvação dos homens. Os outros, com Lucifer
na sua frente, cegos pelo orgulho, negaram a Deus
o acto de submiss ão que elle lhes pedia. O Creador
todo poderoso os castigou atirando-os do céu para os
eternos abysmos do inferno, creado de proposito. São
os. máus anjos ou demonios, inimigos de Deus por
vingança, e tentadores do homem por inveja cont,raelle.
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Devorado de ciumes á vista da ventura do homem
e dos seus altos destinos, o demonio fez tenção de perdel-o. Debaixo da forma da serpente, então inofiensiva,
chegou-se á mulher ; ·lisongeou seu orgutho e sua
independencia, e rematou com a sensualidade a cilada que estava lhe armando. Eva colheu a fruta
prohibida e comeu. Levou-a depois a seu marido
que della tambem comeu, instigado pelo exemplo da
sua companheira. Então, abriram-se-lhes os olhos ;
foram esconder-se depois de têrem encoberto o corpo
com folhagem a vêr si podiam assim occultar a vergçmha e o poccado.
Isto ora apenas o indicio, o signal da mudanç:a que
acabava de produzir-se na sua alma cuja nudez era
muito mais triste e mais para lamentar. O Senhor
todo poderoso presenciára a desobediencia; sentenceou contra os culpados o devido castigo. Amaldiçôou a serpente, primeiro autor da desgraça; depois,
disse a Eva : cc Eu multiplicarei tuas magoas e tuas
dores, o has de ficar sob o poderio do homem ; >> falou
a Adão : cc Maldita será a terre por causa do teu peccado ; ha de produzir sarças e espinhos, o tu comerás
teu pão com o suor do teu rosto até voltares na terra
donde foste tirado ; pois tu és pó , o pó te has do Lornar. ))Deus então expulsou-os do paraíso de delicias.
Foi esta á desobediencia ; deixou na alma e no
corpo dos nossos primeiros paes sulcos lamentaveis ; mas a sentença pronunciada contra os culpados foi tambem a nossa. A alma perdeu a graça, a
amizade de Deus, e o direito á bemaventurança eterna
que havia de ser sua recompensa; as faculdades foram
entibiadas e enfezadas ; o espirifo ha de conhecer
a ignorancia, a vontade propenderá para o mal, u
coração será depravado. O proprio corpo tem que
sofTrer o terrível abalo da queda; não só é condemnado ao trabalho, ao soffrimento e á morte, mas os sentidos fazem-se cumplices da vontade rebelde e a levam

para o mal. Aqui está, com as suas consequencias,
a culpa original que herdamos, nós todos, dr, nossos
primeiros paes.
III. A primeira promessa de um Redemptor. - No
entanto, Deus, que bem podia abandonar os desgracados á sua nefanda sorte, não quiz deixal-os sem
~sperança. Ao lado da justica que pune, surge a misericordia a perdoar, a prometter salvação. Dirigindose á serpente infernal, Deus lhe disse : << Hei de pôr
inimizade entre ti e a mulher, entre sua reça e a tua;
ella esmagar-te-á a cabeça, e debalde forcejarás por
morder-lhe o calcanhar. >> Todos os doutores e interpretes consideraram estas palavras como a promessa
de um Redemptor. A semente abençoada, nascida
da raça humana será Nosso Senhor J osus Christo ;
unico, elle não peccou em Adão, por ter sido conce. _ bido pelo Espírito Santo. Esta mulher mysteriosa, divinamente promettida, que ha de derrubar o imperio
do demonio, é a Virgem Maria, preservada da mancha
original por causa de sua futura maternidade divina.
Nossos primeiros paes, saindo do paraíso terrestre,
levavam esta promessa e esta esperança que passaram para todos os povos da terra com a lembrança
da queda. Em todos os paizes conservou-se a memoria
da idade aurea, fruto do estado de innocencia ; em
toda a parte está a serpente mettida na historia da
desobediencia ; o papel da mulher é o mesmo em todas
as narrações da queda original ; em toda a parte
purificam-se as crianças logo depois do seu nascimento,
-porque se julgam culpadas. Emfim, as nações todas
accreditaram num Redemptor que devia reparar
o mal e restituir á humanidade seus antigos privilegias.

.1 V. A Religião no estralo de decadencia. - Podo-se
dizer que a espera de um Salvador e a fó neste Mes-
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- 20 sias promettido foram, a partir da queda, o fnndo
da Religião inteira. Era logico; pois, para o homem
peccador, não havia mais remedio possivel que não
fosse pela mediação do Redemptor que Deus lhe prometteu por uma misericordia completàmente gratuita. Logo, todos os exercícios da Religião, todas
as praticas do culto e da moral, tiveram que esteiarse nos meritos futuros do Messias e só tinham valor
por sua união com elles. A f P, no Redemptor r portanto, na verdade, o alicerce da Religião.
O culto, depois da queda, revesLe um caracter novo;
vem a ser, no mesmo tempo, expiatorio e emblematico,
expiatorio, pois o homem culpado não pode mais contentar-se com tributar a Deus uma simples homenagem de adoração, louvor e agradecimento, como era
seu dever nos dias da sua innocencia, não; dora avante, como expiação acrescentará a ofierta dos produtos da terra, e já que, segundo explica são Paulo,
não ha expiação sem eITusão de sangue, ha de oITrrrcer cm sacrifício os animaes que vivem ao seu lado.
Nisto, o homem confessa ·que é peccador ; concorda
em que não tem mais direito á vida, e para externar
esta disposição, derrama o sangue de uma victima
em lugar do proprio sangue. Esta é a origem dos sacrificios sangrentos que formavam, em todos os povos,
a parte principal do culto' publico.
O culto da Religião primitiva, dissemos mais, era
rmblematico. Com eITeito, o sangue das victimaP,
por si mesmo, não era apto a satisfazer a justiça de
Dous. Todavia, o Senhor não queria o sangue do homem, o qual, aliás, não teria valor para elle. Mas clle
aceita os sacrifícios porque representam e anunciam
o unico sacrificio que devia expiar o peccado, isto é,
a immolação de Jesus Christo no Cal vario.
Esta fé no Redemptor et esta Religião reparadora
fôram o consôlo de nossos primeiros paes...durante
os longos annos de soITrimentos. Adão, nosso pae

- 21 segundo a natureza, mereceu assim ser a figura de
Jesus Christo, nosso pae segundo a graça ; e Eva,
mãe dos vivos, vciu a ser a figura de Maria, a nova
mãe de todos os filhos de Dous.
ARTIGO III
Historia dos primeiros homens.

r. Caim et Abel. - II. A piedade uc Selh e seus dcsccndcnles. III. Corrupção geral, ameaças de castigo.

•

1. Caim e Abel. - O peccado, uma vez entrado no
mundo , causou em pouco tempo estragos medonhos.
A' desobediencia de nossos primeiros paes, seguiu-se
breve um crime horroroso : pela vez primeira o sangue do homem enxovalhou a terra, por um fratricidio. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel.
Caim lavrara a terra. Abel apascentava rebanhos.
Ambo s oITereciam sacrifícios a Deus. Abel, por sua
piedade, prendeu sobre si e sobre seus presentes, os
olhares de Deus ; uma fé robusta vivificava suas
offertas, e, na immolação dos primogenitos do seu
rebanho, havia mais generosidade. Caim apresentava
a Deus os frutos da terra ; mas elle o fazia sem piedade
e com mesquinhez. Deus prezava os dons de Abel
e desviava as vistas de Caim. Este deixou nascer no
coração uma raiva secreta contra o irmão. « Para
que ficares triste assim? lhe disse o Senhor. Si fizeres
o bem, não has de receber o premio í1 E si praticares
o mal, não serás punido? A inclinação que te impele,
está nas tuas mãos ; querendo, podes soITreal-a. ;,
Nestas palavras, vê-se que o homem é livre, mesmo
depois do peccado original ; 1\ por isso que somos
responsaveis por nossos actos, bons ou máus.
• _Caim aferrou-se no odio ; propoz ao irmão um pas- '
se10 no campo, e, quando estiveram soz inhos, preci-
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pitou-se sobre Abel e o matou. A voz de Deus perseguiu o culpado, o remorso entrou-lhe na alma; fugindo
da sociedade, Caim construiu uma cidade no oriente
do Edcn e denominou-a Enoch, como seu primeiro
filho.
Este facto mostra-nos, desde a origem, a virtude
perseguida pelo vicio ; o justo Abel, morto apezar da
·sua innocencia, é viva imagem do Justo por excellencia, que havia de morrer sob os golpes de um odio
cego e violento, aborrecido e crucificado pelos Judeus ,
seus irmãos. Caim, amaldiçoado por Deus, errante,
vagabundo e fugitivo, symbolisa o povo deicida, espalh ado cm todos os paizes, objccto de odio por parLc
de todas as nações.

Desde Abel até Jesus ChrisLo, sempre Deus teve na
Lerra adoradores verdadeiros a quem elle salvou da
corrupção e do erro por effcito da sua gra~·a. Estes
jusLos foram santiJicados pela fé no Messias prorneLtido e pelas obras que praticavam com o auxilio da
sua graça.

J l. A piedade de Seth e seus descendentes. - lh;
descendentes de Caim foram malvados como o pao,
e, para Adão e Eva, tornaram-se uma fonte de nova8
dôrcs. Deus os consolou da perda de Abel dandolhes ouLro filho por nome Scth, que muito se disLinguiu pilr 8Ua piedade. Teve uma poster idade nunw rosa q uc cousct•vou as tradições religios-as e viveu
na innoccncia e a santidade quasi até o diluvio. A
esta l'a~·a pertenciam os homens virtuosos chamados
patriarcas. Muysés fala de dez desde Adão até Noc" :
Adão, Seth, Enos, Cainan, Malaleel, J ared, Hcrweli,
Mathusalem e Lamech, pae de Noé.
A longevidade destes patriarcas é mencionada pela
Bíblia, mas a lembrança deste facto conservou-se por
igual nas tradições de todos os povos antigos da Chaldéa , do Egypto e até da Grêcia.Por esta vida dilatada,
Deus tencionava, num intuito providencial, facilitat·
a conservação, c>m Loda a pureza primitiva, das prom essas divinas.
Deus escolhêra pois, sm'vos fieis, na desccndencia
de Scth, e é para noiat· qu.e u buneficio da nedempção
já produzia seus cffpitos, logo no principio Jo mundo.

11 l. Corrupção geral; ameaças de castigo. - Os descendcnLcs de Caim formaram uma raça perversa e
foram cognominados filhos dos homens. Emquanto a
familia de Seth viveu separada daquella de Caim,
gual'dou a sua innocencia. Seus descendentes tinham
merecido o nome de filhos de Deus. Mas depois da
morLc de Adão, avizinharam-se as duas familias e
ligaram-se com casamentos. Ali se originou a perda
dos l'ilhos de Deus ; breve estavam eivados dos mesmos vicios que deturpavam a descendencia de Caim.
DesLas alianças saiu uma raça de g1:gantes cujas abominações irritaram o Senho1'. No correr do t empo,
a corrupção tomou-se geral. A Laos exLromos chogaram as desordens, que Deus, de eerta maneira, arrrpendeu-se por ter creado o homem. << Hei de cxLorminar, disse elle, o homem que tenho creado e tudo
quanto está na tcrrª-, desde o homem até os animaes. i1 Mas, na sua justii;,a, Deus não se esqueceu da
misericordia. Lembrou-se de que tinha promettido a
Eva um filho que havia de salvar aos homens, e então
quiz conservar um herdeiro desla posteridade donde
sairia o Salvador esperado.
Em meio da depravac,;ão geral, havia um homem
justo, da familia de Seth, de nome Noc". O Senhor
deu-lh e a conhecer o plano que tinha ideiado de submergir a Lcrra por causa dos crimes dos seus habiLantos. )) Deus, diz Bo.ssuet, só pr·ecisava do si proprio
para tlesLruir o que fizera com 'uma palavra, mas
julgou mais convrniontr mar daR suaR rreaturas
-para cllas servirem dr insL1·u 1nr•nto {1 sua vingan~·a,
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-24e elle lançou mão das aguas para assolar a terra coberta de crimes. »Mandou pois a Noé que construisse
uma arca para abrigar-se com a familia delle. Noé
acreditou e obedeceu. Por cem annos foi labutando
neste trabalho, não deixando de pregar a penitencia.
Paciente, por ser eterno, Deus sempre adiava o castigo. Desde Henoch, isto é, durante quasi mil annos,
os avisos tinham sido multiplicados ; mas o abuso das
graças fatalmenté ha de acarretar a punição : desta
feita, será terrivel e deixará uma lembrança immoredoura.

CAPITULO II

Do diluvio até a vocação de Abrahão
(SEGUNDA ÉPOCA)
23~8-1925

antes de J .

Summario desta época. -

e. (3308-2296)

Divisão do capitulo.

A segunda época da historia do mundo é assignalada por 1.lm grande acontecimento que pmífica a
terra e a renova. E ~ este um dos factos que os povos
antigos, nas suas ti'adições, relatam com mais intensidade : os annaes da China nos mostram o primeiro
imperadot' Fohé entretido em fazer escoar as aguas
que cobriam as collinas ; os da India lembram o rei
Sathyavatra salvo das aguas com os tres filhos. A
historia do Egypto e da Chaldéa fala de uma immensa inundação. A memoria do diluvio conservou-se
entre os Gregoseos Romanos na fabula de Deucalião.
Os proprios Mexicanos e todos os povos da America
representaram o diluvio nas suas pinturas ou gravaram-no nos seus hieroglyphos.
Além destes testemunhos historicos, reparemos que
o globo traz os signaes de transtornos e submersõe8
que só se podem atribuir a um cataclysmo da qualidade deste descripto por Moysés.
Um seculo após o diluvio começa a confusão das
línguas e a dispersão dos povos : é outro successo
importante no qual teremos de parar. Neste capitulo,
estudaremos por LanLo : 1o o diluvio e s uas consc quenéias ; 2° Babel e a disp ersão dos povos.
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AllTIGO 1
O diluvio.
I. Narração biblica : ensinos. - II. Revelações e promessas feitas
a Noé. - III. Nova phase da historia do mundo e da' Religião. IV. Os descendentes de Noé.

I. Narração biblica do dilurio : ensinos. - Estavam
ultimados os preparativos ; Noé entrou na arca, elle,
a mulher, os tres filhos e as mulheres delles. Mandou
entrar tarnbern sete casaes de todos os anirnaes puros,
dois casaes dos anirnaes chamados impuros, sete casaes das aves do céu para não perder a etipecie. Depois
ajuntou na arca o passadio indispensavel para o suslento dos homens e dos anirnaes. E então todas as
fontes do grande abysrno rornpcrarn-se, as catarar.Las do c(·u abriram-se, a chuva caiu duranto quanmln
diaH e quarcnla noiLes, . e ,is aguas subiram quinw
cóvados acima dos mais ai 0s píncaros. Tudo pereceu;
a arca sozinha, levada d.e manso pelas aguas, escapava a csLc desas tre aSSL1rnbroso. 2:-Vts (21182). A. e .
.DurauLo ucnto e ciuuoenta dias, as aguas uobriram
a face da t erra. No fim do setirno rnez, ellas entraram
a baixar, e a arca deteve-se no vcrtice do monto Ararat, na Armenia.
Tal é o grande cataclysmo que puritico u a lerra.
Não é urna expiação somente : era tarnbcrn a figura
do bapti smo que lava hoje os nossos peccado s, corno
a agua, d iz são Pedro , limpou das suas rnaoulas a terra
culpada. Noé, salvando a humanidade da deslruiç.ão,
presagia va o futuro H.cdernp tor que purificou elo peccado a raça humana ern peso e a preservou da morto
eterna. A arca era a figura da Igreja fóra da qual
não ha salvação. As vagas que tudo aniquiJavarn, car-

-27regavam a arca, livrando-a dos cachopos ; assim as
tempostades, que deviam assaltar a lgt·oja, levantariam as almas para Deus o dariam um brilho novo
á santificação dos eleitos .
II. Revelações e promessas feitas a Noé. - O primeiro acto de Noé, ao sair da arca, foi urna oração e
urna homenagem do gratidão. Ergueu um altar e,
tomando um casal de todas as aYes e anirnaes
puros, elle os ofTcrcceu ern holocausto, isto é, queimou-os depois de tcl-os irnrnolado. Dous, satisfeito
uom a piedade do sou servo, manifestou-lhe que tinha
por agradavel este sacrifício o disse-lhe : <e Não lançarei mais a minha maldição na terra por causa dos
homens . Não ferirei mais com a morte as creaturas
animadas co mo tenho feito . >>
Então Deus abençôou a Noé e a sous filhos dizendo : << Crescei o multiplicai-vos na terra. Alimentaivos com tudo quanto está vivo e animado ; eu vos
deixo todas estas cousas corno os legumes o as hervas,
por(·rn ou vos prohibo de comer carne de anirnaes
ntfTocados. »Tinha por fim inspirar o horror do sangu<',
pois a torra já fôra por demais conspurcada pela
efTusão do sangue do homem.
Deus ainda disso a Noé : cc Hoje, fa ço a li ança comvusco e vossos descendentes por t0dos o soculos do
porvir. » P, o signal que deu desta aliança nova, foi
o arco-iris que, pela primeira, vez apareceu nas nuvens o cujas côres suaves desp ertam a esperança.

J 11. Nora phase da historia elo mando e da Religião.
- Corn o diluvio iniciou-se por assim dizer, uma nova
ordem de seculos. Segund& investidura do domínio
Lerresll'e está feita a favor de Noé e sua raça; outra
aliança e;elo bra-sc entre Dous o a humanidade. Mas,
conforme repara Bossuet, neste renovo, permanece
uma impressão da vingança divina. A nnl.urrza per. deu uma parto do seu vigor ; as planlas, o sou viço ;
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a vida humana tambem achou-se sensivelmente reduzida, e careceu de uma comida mais substancial :
a carne dos animaes.
« Assim tinham de desaparecer e apagar-se aos
poucos os restos da primeira instituição ; e a natureza modificada dava aviso ao homem de que
Deus, para elle, já não era o mesmo desde que tinha
sido irritado por tantos crimes. ))
Estas novas condições impostas á humanidade marcam uma nova phase na Religião . Vemos o antigo
uso dos sacrificios outra vez posto em vigor por Noé
saindo da arca e confirmado solemnemente por Deus
que aceita esta offerta das victimas, e abonçôa o sacrificador. Nota-se a distinção dos animaes puros,
unicos admittidos nos holocaustos. A efTusão do sangue da victima inculca a idéa de expiação. Emfim,
a lei moral e a lei religiosa recebem ahi sou desenvolvimento em dois preceitos positivos : o primeiro, é a
prohibição de tomar o sangue dos animaes no mesmo
tempo que a carne, e de alimentar-se com a carne
dos animaes chamados impuros ; o segundo é a interdição formal do homicidio, com a sanção de ser o criminoso punido pela ofiusão do proprio sangue>.

feita a nosso primeiro pae. Mas o patriacra nmaldiçôou Cham na pessôa de Chanaan, filho delle, dizendo :
«Seja elle, entre seus irmãos, o escravo dos escravos! il
A posteridade de Cham veiu a ser a raça negra que
ainda parece vergada ao peso desta maldição.

IV. A descendencia de Noé. - O patriarca Noé
transmittiu a seus filhos Sem, Cham e J aphot, o
conjunto das verdades o prescripções religiosas, junto
com a tradição da promessa divina de um futuro
Hodemptor. Noé plantou a vinha e descobriu o uso
que so podia fazer da uva, espremendo este benefico
licor que é o vinho. Ello abençôou os dois filhos que
tinham respeitado as suas cans. « Deus, disse elle,
multiplique as posses do J aphet, e more debaixo da
tenda elo Som! )) Essas palavras propheticas indicaram
que J aph:et povoaria as regiões longinquas e que elle
encontraria a grnça do Re<lemrtor- ::>ob a Lenda do Sem
que havia de ser o herdeiro da promessa de salvação

ARTIGO II

A dispersão dos homens.

r. Babel e a confusão das linguas. - II. Formação dos idiomas
cios povos. - III. Decadencia e idolatria geral.
I. Babel e a confusão das linguas. - Os tres filhos
de Noé e seus descendentes habitavam primeiro no
mesmo paiz, situado entro o Tigre e o Euphrates: ora
·a planície de Sennaar, depois Mesopotamia. Quando
se tiveram multiplicado a ponto de não poderem mais
habitar juntos, disseram entre si : <<Edifiquemos uma
cidade e uma torr_e cujo vertice alcance o céu o façamos celebro o nosso nome antes de espalhar-nos por
toda a terra. » Dous não gostou da empreza porque
era signal de um orgulho balofo. Até entãó os homens
tinham falado uma só e mesma lingua. Para baldar
seus projoctos de soberba, o Senhor poz a diversidade
nas linguas, de maneira que não so entendiam mais
uns aos outros. Tiveram que largar o trabalho. O
nome de Babel, significando confusão, ficou posto
nesta torre cujos destroços têm sido achados. Taes
ruinas, trazidas á luz pelos archoologos modernos,
vêm nos dar, depois de tantos seculos, uma confirmação da historia de Moysés. Segundo refere o narrador sagrado, os alicerces estão formados de tijolos
grudados com betume : monumento eterno, proclamando á face do genero humano, que é o orgulho a
font e da divisão e= da perturbação entre os povo s.
·Já que não se comprehendiam mais, os descendentes
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de Noé espalharam-se em todos os paizes d11 mundo.
Esto facto se dava cerca de um scculo depois do di '11vio, 2'2117 (2907) antes de Josus Christo.

IH. Decadenciu e idolatria geral. - Porém, ao pasHo
que se iam afasLando de seu berç.o, os homens peruiam as sãs tradições que tinham recebido dos anLupassados. cc Os filhos teimosos ou malcriados não
queriam mais acreditar os seus avós alquebrados. ,,
(BossuPL.) Este defeito é commum a todos os tempos. A soberba dos homens tambem aLirava os espiritos para os erros mai~ grosseiros ; já os homens ni'io
queriam mais dar fé sinão no que viam: ora a impiedade; não quizeram mais adorar sinão as cousas que podiam contemplar: foi a idolatria. A pouco o pouco, a
posteridade de Some Japhet, soffreu o influxo dos máus
exemplos ; como a descendencia de Cham, foi se esquecendo de Deus o das suas promessas. A corrupção,
com a idolatria que a gera, tornou-se universal. Deus
desconhecido, o culto supremo rebaixado ás croaturas o negado a Deus só ; o fogo, o ar, as estrellas, o sol,
a lua, cl ivinisados ; a cegueira levada até tributar a
adoração a estatuas de ouro, prata ou madeira, as
planLas o os animaes substituindo a divindade : em
resumo cc tudo feito Deus, afóra o proprio Deus '':
ali t emos o espectaculo que apresentava o mundo
outra v oz povoado. Finalmente, o homem foi divinisando as proprias paixões ; abafando o remorso,
chegou a commetter, por principio do 1·eligião, crimes horrorosos que revoltam a natureza.
e< Como o homem parecia. então afasLado da sua
primeira instituição, exclama Bossuet, e a imagem
de Deus estragada nolle! ''
O mal já tão grnnde grassava de um modo espantoso. Para que não invadisse o genero humano om
peso, o Todo poderoso chamou a Abrahão para ello
ser o ch efe de uma raça fiel.

II. Formaç_ão dos idiomas P- dos poros. - Dois grandes facLos historicos foram o resultado desta confusão de Babel: deu origem a idiomas multiplos, e os
homens dispersaram-se para serem os fundadores das
varias nações. O nome de Babel ou co·nfusão, dado
por ~1oysés e consetVado ao monumento erguido na
varzea de Sennaar, nos dá a enLendcr que esta confusão
das linguas antes foi instantanca do que progressiva.
O capitulo dccimo do Gcncsis traz o opigraphc :
Genealogia dos filhos de Noé; podiam denominal-o
igualmente o Li()ro das origens elo genero humano . Ali
aparecem os nomes dos difictentes chefes de familia
que foram os paes dos povos antigos. Encontramos
os filhos de Sem, Cham e Japhet com as raças piimitivas da Asia, da Africa e da Europa.
Importa notar que os homens, ao separarem-se,
levaram por toda a parte as tradições dos acontecimentos anteriores : a idade aurea ou estado de innocencia, a queda do homem, o seculo de ferro, isto é,
uma l'.~1rnca de desordem e desgraça ; a promessa de
um Salvador, a audacia e impiedade dos gigantes,
o diluvio universal, a salvação de um só homem
justo ; e com estas tradições, as do culto devido a
Deus, dos sacrificios, da semana e da santificação
do setimo dia, dos anjos e dos espíritos máus ; numa
palavra, toda a Heligião fundamental : crenças e
culto, moral natural completada por uma revelação
primitiva, e acima de tudo, a idéa de um Deus creador e unico, de um mundo e de um gcnero humano
tirados do nada por sua palavra, conservados por sua
bondade, governados . por sua sabedoria, castigados
por sua justiça, libertados por sua misericordia, e
semp1'e sob o jugo do seu podm•.
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CAPITULO III

Da Vocação de Abrahão até Moysés ou a Lei escripta
(TERCEIBA ÉPOCA)

1925-1491 A. C. (2296-1645)
Descortino geral

d~sta

épocrt. -

Divisão do capitulo . ·

Com Abrahão começa, propriamente falando, a historia do povo de Deus. Depois da escôlha deste patriarca para ser o pae dos crentes, o Senhor indicoulhc a terra que promettia aos seus posteros ; renovou
a favor delle os antigos oraculos e as promessas precedentes. Mas antes de entrar na posse da Terra promettida, o povo hebreu, por varios scculos, teve que
levar uma vida nomade, sofircr o cxilio e a servidão.
No entanto Deus não se descuidava dos seus intuitos;
conservava, na familia de Abrahão, servos fieis, herdeiros de todas as bençams. EsLe período, que se abre
,por uma aliança formal com a familia de Abrahão,
prosegue pelas historias tão instructivas de Isaac,
Jacob e José. Ouvimos ali mais promessas, dêparamos outras figuras do Messias ; com José, penetramos no Egypto, onde a honra e a riqueza, e depois a
servidão, aguardam os filhos de Jacob e seus descendentes. Emfim, Deus prepara a seu povo um libertador na pessôa de Moysés de quem historiaremos a
vida e as obras portentosas até o dia da saída do
Egypto.
Este capitulo dividir-se-á cm quaLro arLigos : 1o a
vocação de Abrahão ; 20 os patriarcas Isaac e Jacob ;
él 0 a historia de José ; LJP Moysés e a libertação.

Emquanto o povo de Deus se aparelha no recolhimento para a Hua missão importanLe, estabelecemse as realezas da hisLoria antiga : é esLa a época em
que Inacho, o mais anLigo rei ela Greci.a, funda o reino
de Argos ; uma colonia que Cécrops Lrouxe do Egypto,
funda as primeiras cidades que hão de formar a monarchia de Athcnas. llcllcn, filho de Deucalião, dá
seu nome á Grecia ; ouLra co lonia de Phenicios, guiados por Cadmus, funda Thebas na Bcocia.

AH'l'WO I

A vocação de Abrahão.
11,.91 (161,.5) antes de J.

e.

I. V0caç<io de AlJrahão; 1nais promeH'~'" - n. O sacl'ificio de
l\Ielchisedech. - III. A ri1·cumcisão; sirrnnl clr aliança. - IV. Deus
pede a Ahrah;1o o sarrifirio do fill10 faaar.

l. Vocaçüo de J\lmilllio; mais fi/'011tessa s. - Ahrahão nasceu cm Ur, na Chald<·a. Descendia ele Sem
por Arphaxad, llcber, primeiro antepassado dos II ebreus, e Tharé. Os bab1tanLcs desLa cidade adoravam
o ·sol. Deus aparecru a 1\ brah ào e disse-lhe : « Sac
de tua tP1Ta, deixa Lua familia e n casa de Leu pae,
e vem no lugar que YOU Lc mosLrar. » Ahrahão obedeceu, levando comsigo Sam, sua esposa, Loth seu
sobrinho, e todos os empregados e rebanhos. Atravessou o Euphrates e veiu no paíz de Chanaan. » Ei:;
aqui, disse o Senhor, a Lerra que darei a tua posteridade. ''Ali Abrahão ergueu um altar e o ll'o1·occu um
sacrificio. Comtuclo Deus lhe predisse que ei;ta promessa só se havia ele realisar na quarta geração, depois
de longa servidão.
« Todas as gerações serão bemditas em ti e naqti'elle que ha de nascer dP tua raça. '' Por esta pala-
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-- 34 vra, Abrahão foi feito pae de todos os crentes e sua
posteridade foi escolhida para ser a fonte donde havia
de brotar a bençam espalhando-se por toda a terra.
Eis aqui o que caracterisa a escôlha e a missão de
Abrahão : a conversão dos gentios, isto é, dos pagãos,
vem sempre mencionada nas Escripturas como obra
distinctiva do M€ssias.
II. O sacrifício de Melchísedech . -Abrahão e Loth,
seu sobrinho, possuiam ambos immensos rebanhos.
Amiudadas rixas entre os pastores constrangeramnos a se separarem. Loth veiu morar em Sodoma, no
valle do Jordão ; Abrahão elegeu morada na planície
de Mambré occupada mais tarde pela cidade de Hebron. Sodoma, Gomorrha, Adama, Seboim o Segor
constituiam as cidades da Pentapole e obedeciam a
Chodorlahomor, ro1 dos Elamitas. Estas cidades, tendo-se rebelado contra seu soberano, este com maiH
dois reis, seus aliados, conquistou Sodoma, fez ricos .
despojos e levou prisioneiros a todos os habitantes. '
Loth e sva familia estavam entre os cativos. Sciento
do occorrido, Abrahão armou seus servos em numero
de trezentos e dezoito, pm seguiu os vencedôres, desba1 atou-os, liVIou Loth e arrebatou os despojos que
os inimigos carregavam.
Como Abrahão regressava desta expedição, íllcl chisedech, rei de Salem e seu aliado, que era sacerdo~e
do Altíssimo, veiu ao encontro delle a felicitai-o por
sua victoria. OITereceu a Deus, em acção de graçaf',
um sacrificio composto de pão e vinho e abençôou
a Abrahão. Em paga, este quiz dar a Melchisedech o
dizimo de tudo quanto ganhára do inimigo derrotado.
Na pessôa deste rer-pontifrce, Abrahão hom ava o futuro Messias, padre para a eternidade, segundo a ordem de Mclchisedcch, como David o p1 ophetisou , e
como o explica são Paulo. Melchisedech, com eIT01to,
é uma das mais empolgantes figuras do Messias. Nãu

r-, r-;
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tendo geração alguma conhecida neste mundo, elle
é rei, é pontifico ; apresenta em sacrific10 o pão e o
vinho, imagens do futuro sacrificio offerecido por Nosso Senhor na vespera da sua morte e diariamente
renovado sobre nossos altares catholicos. Abençôa
a Abrahão e por elle a todas as nações : depois de seu
sacrificio, o Salvador igualmente ha de abençôar e
sanctificar todos os povos da terra e será a realisação
perfeita de tudo quanto Melchisedech somente symbolisava e annunciava.
III. A círcumcísão, sígnal da aliança. - Saia, porém, ainda não dera filhos a Abrahão. O patriarca, de
accordo com a autorisação que Deus concedera aos
primeiros homens, desposou uma escrava por nome
Agar. Della, teve um filho chamado Ismael, que veiu
a ser o pae dos Arabes ; Ismael, porém não devia ser
o herdeiro da promessa, pois as bençams estavam
reservadas para o filho da mulher livre. Deus communicou a Abrahão que Sara lhe daria finalmente o
filho desejado cujo nome seria Isaac. Foi então que
Deus ordenou que praticasse a circumcisão, usasse
este mesmo costume para com todos os filhos que nascessem de seu sangue. Abrahão obedeceu ; e sua raça
toda pe1maneccu fiel ao preceito do Senhor.
Daqui a alguns dias, Abrahão teve a honra de receber debaixo da sua tenda, no valle de Mambré, tres
anjos que iam em Sodoma e Gomorrha desempenhar
as ordens rigorosas da divina justiça. Ali patenteia-se
o poder maravilhoso da oração do justo. Abrahão
supplicou ; elle teria alcançado a salvação da cidade
culpada si em Sodoma houvesse sido possivel encontrar Cinco justos. Mas não se achavam nella, e o fogo
do céu consumm as üldades da Pentapole; no sit10
que occupavam encontra-se hoje uma extensa lagoa
de betume, chamada mai· Morto, apregoando o poder
da maldição que cahiu nesta região , u'm dia opulenta.
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-3b Loth e sua familia, comt udo lograram escapar ao
J.esastrn.

l V. Deu,s pede u Abrahãu u sucrif iciu do f illw Isaac.
- Sara, na sua velhice, viu o cumprimento elas promessas que os anjos lhe tinham feito : teve um fill10.
Abrahão o circumciclou e nomeou Isaac.
O menino cresceu ; mas Deus quiz submetLcr a
fé de Abrahão a out1 a prova mais terrivel. cc Toma
o. filho unico que estremeces, lhe disse ellc, e vac na
terra de Moriah ; ali, tu me o1Ierccerás este filho cm
holocausto sobre um monte que lwi ele mostrar-te. »
Abrahão não discutiu ; tomou o filho logo de manhã,
levou comsigo dois criados, e dirigiu-se para o lugar
que Deus tinha apontado. Isaac carregava nos hombros a lenha do samificio. cc Meu pac, dizia cll c, que
é da victima? - A isto, respond ia o pac, Deus ha
de prover. » Emfim, alcançaram o cume ela montanhE ; armaram a fogueira. cc Filho meu, disse o
ancião, a victima, és tu. )) E ellc colocou o moço Aobre
o altar ; estava para fcril-o. Mas o Senhoe dctrvclhe o braço e falou : cc Conheço agora, que Leme~ a
Deus, pois para obedecer, n.ão poupasLc Leu filho
unico. )) Dando uma volLa, Abrahão v iu um hiJdc
cmmaranhado nas brenhas ; ellc o sacrificou cm holocausto em lugar do filho,.
Em recompensa de tanta fé, ouviu Abrahão, da
bocca do Eterno, esta promessa renovada : cc Como
tu obedeceste á minha voz, abençôar-te-ei e multiplicarei tua raça como as estrellas do céu, como a
areia do mar, e cm ti serão abençoadas todas as nações da terra. ))
O sacrifício que Deus acaba de exigir de Abrnhão
é uma imagem do sacrifício futuro de Jesus Clll'isLo .
E' tão parecida a figura com a verdade, que se torna
ohvio explicar a semelhança. Isaac carrega a lenha
do sacrifício ; Jesus . ha de carrég·ar a cruz, instru-

mento do seu supplicio. O mesmo rnonLc será o altar
de ambos. Isaac consr.ntc na propria immolac:<'ío, Jesus
se offerccc ú morL<!. Abrahão, não obstante seu
affecto, está prompto para ferir a victima innocente;
Deus Pae, não obsLanLe seu amor, fere ao Filho, a
mesma innocencia. Jsaac e Jesus ficam vivos depois
do sacrifício . Isaac não rstá immolado e ni\o ressuscita sinão figuradamenLn; Jr•R11s rlú rnnlmnnte a vida
que recupera na rrsnrrPiçiio.

ARTIGO II

Os patriarcas Isaac e Jacob.
I. O casamenlo de Isaac. - U. Esaú e Jacoh: a ullima bençam de
I saac e as prr,mrssas clivinas são concccli clas
Jacob.

v

r. O cas(/mrmto dP Tsaac. - Ahrahi\o pordeu a virtuo sa esposa Sara r, deu-lho honrosa sepultura no
tumulo de Machprlah, que comprou dos filhos de
Heth. Sentindo a ve lhi ce a aproximar-se, ellc resolveu lar ao filho uma esposa escolhida na familia do
seu irmão Nachor que morava na Mcsopotamia. Confiou este negocio ao antigo servo Eliezer, que partiu
com os camelos carregados ele presentes. El iezer fizera
o juramento de cumprir as ordens do dono. Chegado
na terra ele Nachor, clle pára junLo de uma fonte
em que as moças soiam "·r buscar agua, o invoca a
, Deus, testemunha do seu juramento, para que elle
o ajude a conhecer q uai (• aqo olla que Jw. de sor a cspG,,Sa de sou mesLro . Mal acabava a oraçüo, vem para
o poço uma moça, carregando t..ma urna no hombro.
P ede-lhe ele beber. cc Aqui está, meu Senhor, diz clla,
tambem vou dar agua aos camelos. )) NcsLa fale, Eliezer reconhrr.rn a mulhr>r dr>st.inarla a lsaan . Chamavase Rebecca, e era neta de Nachor. O pedido foi aceito ;
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ricos mimos foram o sollo da união planejada, e Eliezer poz-se a caminho trazendo comsigo a noiva de
Isaac. O santo patriarca Abrahão uniu os dois esposos,
em nome de Dous, e esta união feliz, modelo commovento das alianças christãs, miLigou a dor quo
o pae e o filho sentiam pela morto do Sara. Abrahão
morreu em idade provr.eta e foi sepulLado ao lado da
rsposa querida.

caminho do exílio. De viagem, precisava descançar.
Poz uma pedra a modo de travesseiro e adormeceu.
Viu então, no sonho, uma escada mysteriosa cujo pé
tocava no solo, indo o vorLico até alcançar o ·~éu.
Anjos de Dous iam subindo o descendv, revelando
assim sua missão sublimo : elles levavam no céu nossas
homenagens, e de lá traziam-nos os beneficios divinos.
No topo estava J oovah, quo fez Jacob ouvir esta nova
e consoladora promessa : << Sou eu o Senhor, o Deus
de Abrahão e de Isaac, teu pae. Eu te darei, a ti o a
t oda a tua raça, a terra onde dormiste. Tua posteridade será numerosa como o. pó da terra e todas as
nações serão bemditas naquelle que ha de sair de ti. »
Estas palavras mostravam, com evidencia, quo o Messias promcttido sairia da familia de Jacob. Ao despertar, Jacob, reconhecendo que o lugar onde repousára era santo, erigiu em monumento a pedra om quo
descansára
cabeça ; clle a consagrou ao Senhor
derramando oleo nella. Era o preludio da bençam
de nossas igrejas e da consagração do nossos
altares.
Jacob acolheu-se em Mesopotamia na casa de Laban seu tio, cujas filhas ambas, Rachel e Lia, ollc
desposou, junto com as escravas dellas, Zolpha e
Bala. Destas differentes uniões, elle teve doze filhos,
chamados os doze patriarcas que vieram a ser os
chefes das doze tribus do Israel : Rubens, Simeão,
Levi, Judá, lssachar o Zabulão, filhos de Lia ; Dan
e Naphtali, nascidos de Bala, criada de Rachel : Gad
e Azer nascidos de Zelpha criada de Lia; José e Benjamin, filhos de Rachel, a esposa preferida.
Passados vinte annos de desterro, Jacob voltou á
sua patria. O proprio Deus tinha preparado, para os
dois irmãos, uma reconciliação que foi completa, sincera. Jacob tinha tido o prenuncio deste accordo na
luta vir.torioRa que travou com o anjo. Depois deste
combate, o anjo lhe disse : cc Dora em diante, vosso

l r. Esaú e Jacob : ultima bençarn de 1saac e promessas
di!Jinas concedidas a Jacob. - Rebecca deu a luz a
dois filhos: o primeiro recebeu o nome de Esaú, o segundo o de Jacob. Esaú era ruivo o coberto de pelo,
e veiu a ser um caçador traquejado. O manso Jacob
vivia retirado debaixo da tenda e era o predilecto do
Hcbccca. Um dia cm quo Esaú regressava dos campm:,
prostrado de cansaço o apertado pela fome, ello vendeu a Jacob, por um prato de lentilhas, seu direito
de primogenito. Este tornava-se então o chefe da
familia, e entrava no gozo das respectivas regalias.
Isaac agora estava velho e cego. Ao sentir-se proximo da morte, pediu a Esaú que mais uma vez lho
dr.ssc a provar alguma caça que fizera, antes de receber a bençam paterna. Rebecca ouvíra estas palavras .
Ás pressas, mata um cabrito o cozinha-o. Manda
.Jacob vestir o fato do Esaú e encobre-lhe as mãos
e o pescoço com a pelle do cabrito ; Jacob assim se
apresentou ao par. o recebeu a bouçam : « Meu filho,
disse-lhe o patriarca, que Deus te dê o orvalho do
céu e os frutos da terra, o trigo o o vinho com abundancia. Sirvam-te os povos, receiem-te as nações. Sê
o mostre de teus irmãos, e humilhem-se diante de.ti
os filhos de tua mãe ! >> Era toda a herança do mais
velho e as hençams do Senhor que passavam para
Jacob.
P1:ira furtar-se á eolera de Esaú, a conselho da mãe
e segundo o parecer de Isaac, Jacob teve que tomar

0
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nome não será mais Jacob; chamar-vos-eis Israel,
ou forte contra Drus. >> Dalti vem dr.nominarcm-sc os
descendentes do patriarca israelitas.

ARTIGO III

Historia de José.
J. .Tosé venrlido por seus irmãos. - IL Eslach1 no Egyplo, elevação ele José. - III. Jacob com su:l l'amilia no Egypto. - IV. Prophccias e morte ele Jacob e rlc Jos<'. - V. D11as figuras frisantes do
Messias. - VI. A postrrirla<le de Jaroh na terra rir ~Tr s ra im .

T. .! osé fJendido por sens irmãos. - 1728 (209R) A.C.
- José era o filho querido de Jacob. Tudo o fazia
digno desta prefercncia que não deixou r.orn Ludo do
r.xcitar a inveja de seus irmãos. O ciume suj)iu cln
ponto ainda, quando ouviram a narração de um sonlio
que .José fizera e no qual estava vaticinada a sua
futura grandeza : '' Nós estavamos num campo, ccmtou ellc, occupados a ligar feixes de Lrigo. O meu fir.ava
em pé emquanto os seus, inclinados em rerlor do meu,
o adoravam . » Outra vez, Linha visto o sol, a lua e
as estrellas prestando-lhe a mesma homenagem.
« Qual ! deixa de historias, diziam seus irmãos, então
julgas que has de ser o nosso rei? Pensas que vamos
te adorar? »
Um dia cm que os irmãos de .José tinham ido todos
na região de Dothaim para seus rebanhos pastarem,
.Jacob, que ficára cm cas_a com o fi l110 l'Strcmccido,
mandou-o para saber delles. Quando c~Lcs n avistaram, ao longe, fizcl'am proposito do dcscmbara~«lr-se
clolle : alguns queriam matal-o ; FlubC'n:> pC'rliu que
o atirassem numa cisterna. Mas acontocPu passarem
por ali negociantes lsmaelitas . .Judá disse aos seus
irmi'ios : (( Vamos vrnnrr .T osr a rs[.rs mrrranorPS , r.
assim ficarão nossas mãos limpas do sangt.IJ dPllc. »

-
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Com offeito por trinta moedas de prata, fechou-se
0 negoc.io ; José tinha dr. st:r levado ao Egypto. Depois, ensopando :ma Luuiea uo sangue ele um cabrito
mandaram-na a .J ar.ob dizcnao : <e Acha.mos esta
roupa ; não será a de .Jos('? » .Jacob julgou que
uma fera tivesse devorado seu filho ; ollo chorou amargamentr, e não aceitava conso lo algum. A morte de
Isaac veiu pôr o cumulo á sua dôr.

11. Hstr1da de José no Egypto; sua elfvação. - Os
Ismaelitas levaram .Josó ao Egypto e venderam-no
a Putiphar 2 ministro do rei Pharaó. EsLo gostou dellr
e confiou-lhe a intendoncia da sua casa. Dous a abencôou por causa de José. Mas a mulhrr de Putiphar
pr ocura abalat• a sua virtudn. Para ver-sr livre, J os(•
fo go deixando nas mãos dolla o manto que cl la segurava. Esta mulher perversa usou deste manto para
accusar o intendente que Putiphar mandou encerrar
no calabouço. Dous que velava pelo jovon r.ativo,
communicou-lhe o dom de interpretar os son ho s; foi
o instrumento providencial da sua rehabili1 ação . .J os(~
anunciou a um copeiro do rei, prisioneiro tambem,
que brovr seria solto. Uma voz livre, lembrou-se do
antigo companheiro. O proprio Pharaó anelava perturbado com um sonho que tivera : sete vaccas gordas,
anafadas , saiam do Nilo o pasLavam nos pantanos ;
sete outras vaccas magras o disformes sa1ram depois
e devoraram as pr imeiras. Depois, em outro sonh0,
sete espigas enfezadas e retorcidas, devoraram sete
espigas pesarias, cheias, q1,e hroLavam da mesma planta. José foi consultado para interpretar esta visão;
olle explicou que Deus reservava ao Egyplo sete
anno s de abunclancia aos q uaes seguir-se-iam sete
annos de esterilidade, e elJe animou o rei a escolher
um ministro prudente, que ai·mazenasso o trigo nos
celeiros do Eg,vpLo duranLr. os annos clr. almfül:rnr.ia ;
para remediar aos annos de penuria.
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Pharaó entendeu que ninguem podia desempenhar
melhor este papel do que José ; elle o fez primeiro
ministro, deu-lhe intendencia sobre todo o Egypto,
e mandou que casasse com a filha do summo sacerdote de Heliopolis, de quem teve dois filhos, Ephraim
e Manassés.

Ao saber da faustosa noticia, Jacob com tudo quanto possuía deixou a terra de Chanaan. Chegado em
Bersabéa, nas fronteiras do Egypto, teve uma visão
na qual o Senhor dizia : cc Não receies descer ao Egypto
com teus filhos : eu mandarei sair dentre vós um
grande povo, e eu vos conduzirei outra vez aqui ;
José cerrar-te-á os olhos. n O encontro foi em extremo
commovente, suave, para o pae e o filho que julgavam perdido. cc Posso morrer em paz, agora que tornei
a ver teu rosto, n dizia o patriarca. Pharaó deu a
Jacob e a seus filhos, como residencia, a terra de Gessen, na margem oriental do Nilo. A familia de Jacob
se compunha então de setenta membros, que viveram nesta região a sua vida de pastores,

III. Jacob e sua familia no Egypto. - A fome anunciada por José, foi terrivel no Egypto e em toda a
terra. Mais intensa ainda foi ella no paiz de Chanaan
onde morava Jacob com seus filhos. Ao saber da
abundancia que reinava no Egypto, o patriarca enviou
os dez filhos mais velhos a comprar trigo, e não guardou comsigo sinão a Benjamin, por ser muito moço
e por medo que lhe succedesse algum desastre.
Os dez filhos de Jacob dirigiram seu pedido ao primeiro ministro qu.e os reconheceu sem custo ; porém
elle disfarçou, e fez de quem queria tratal-os como
espias. Ficou com Simeão como refens e mandou que
os outros fossem buscar Benjamin.
De volta na sua terra, ficaram assombrados, quando,
nas saccas de trigo, deram com o dinheiro que tinham
levado para pagal-o. Jacob negava-se a deixar partir Benjamin ; porém a fome ainda apertava, não
havia resistir. José recebeu os viajantes com bondade, cumulou de afagos a seu irmãozinho Benjamin
e mandou preparar um banquete para seus irmãos
sem comtudo dar-se a conhecer. Propositalmente elle
os provou de varias maneiras, colocando outra vez
todo o dinheiro nas saccas, escondendo seu cahce de
ouro na sacca de Benjamm. Depois, elle os deixou
prender como ladrões e fingiu que queria guardar
Benjamin como escravo. Mas ao presenciar a dôr de
seus irmãos, elle viu que estavam sinceros e não pôde
mais sopitar sua emoção ; elle exclamou : cc Eu sou
José! vive ainda nosso pae? Voltem lá; digam-lhe
minha gloria, meu poder; tragam-no aqui junto de mim!>>

IV. Prophecias e morte de Jacob e de José. - Opatriarca Jacob viveu ainda dezesete annos. Quando
viu chegar a morte, chamou á José e exigiu delle a
promessa, com juramento, que levaria suas cinzas em
Machpelah, no tumulo de seus paes; abençôou os
filho s de José, Ephraim e Manassés ; depois, dirigindo-se a cada um dos seus filhos, elle os abençôou
anunciando-lhes o seu destino. Quando foi a vez de
Judá, que era o quarto por ordem de nascimento,
Jacob pronunciou estas nota veis palavras, que encerram uma prophecia solemne : cc Judá, teus irmãos
louvar-te-ão, os filhos de teu pai prosternar-se-ão
diante de ti, e tua mão ha de pesar sobre a cabeça
de teus inimigos... O sceptro não sairá de Judá, e
ver-se-ão sempre chefes desta raça até chegar Aquelle
que deve ser enviado, que é a expectativa das nações. n
Dois são os ensinos que nos revela esta predição
admiravel, a respeito do Messias : a primeira é que
ha de nascer de Judá. cc Este Christo que devia sair
de Abrahão, de Isaac e Jacob, como sabíamos, agora
tem de ser o fruto da tribu de Judá. Veremos depois
que desta mesma tribu1 David é escolhido para vir a
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ser· o pae, para qur Jesus - filho de lJavid, auLoe
da familia rr.al, - filho de .Judá que fica sempre a
l'abeça do povo de Deu8, - filho de Abrahão com
r1uem fôra celebrada a aliança, e para remontar mais
alto ainda, - filho do Sem, abenç.ôado mais que seus
iemãos - reunisse, ajuntassr em si mesmo, prla
mais bella herança, todos os titulas de distinção r dn
brn\am que tinham jamais existido e saisse do mais
puro e mais nobre sangue que houvesse no mundo (1 ). >>
O segundo facto determinado pela prophecia <lr
.Jacob, é a época cm que deve aparecer o Messias.
A. tribu de Judá dará reis e chefes ao povo judeu e
quando ella não tiver mais o scepLro da autoridade,
quando Israel passar solb a dominação ostrangoir·a,
rnUio é que ha de vie o Libertador esperado.
Jacob morreu. Fizeram-lhe exequias magnificas
e .José levou seus despojos no tumulo de seus paes,
depois voltou ao EgypLo. Seus irmãos o acompanharam o foram vivendo felizes debaixo da proteção dellr.
.J osf> faleceu por sua vez aos cento e dez annoK dn
idadr, 163fi A. C. (1770). Antes de morrer, reuniu
seus irmãos em rrdor do seu lei Lo e falou : « Eston
para morrer, mas Deus vos visitará; elle vos conduzirú desta terra para aquella que promeLteu de dae
a Abrahão, Isaac e Jacob, e então levareis comvosco
os meus ossos. » Seu corpo foi embalsamado e foi
posto num feretro, ficando no Egypto até o dia em
que seus descendentes o levaram em Sichem.

\ ·. Dnas figur(ls frisantes do Jlessias. - Jacob e
José, na sua pessôa e na sua Yida, aprqsontam noLaveis caracteres el e semelhança com o i\lessias que
nasceria da sua raça. Jacob, manso e virtuoso, é alvo
<las perseguições de seu irmão por causa elas Lern;a m.H
que recebeu do pae ; .J csus, a mansidão e a santidade
será perseguido pelo odio dos Judeus, seus innãos,
(1) Bossuet, Elévations sur /es m11stdres, l Q• srmaine, 1" élév.

portei· recebido do Deus, seu pae , a vir Ludo e o poder.
Jacob vê sua união abcn~·oada pelo Senhor ; Hachel
lho Já filhos que hão de ser paes de uni grande povo.
Nosso Senhor vê a sua união com a Igreja receber
uma beni,;am muito maior ; esta esposa immaculacla
1110 dá filhos sem numeeo . Por seus doze filhos, Jacob
vem a ser chefe de um povo numeroso ; por sous doze
apostolas, .Jesus ChrisLo conquista o mundo inLmro.
Emfim, Jacob vence todas es difficuldadcs e volta
á sua paLria, junto de seu pac ; assim ao Salvador do
mundo vencedor dos sous inimigos, volta no céu,
junto ele seu pae, trazendo como sequiLo as a lmas
toda s que elle salvou.
i\lais frisante ainda é a semelhança de José com o
Salvador que elle representa e anuncia. Este filho
innor:rntr, prrdilecto do pac e invejado dos irmãos,
não é Jesus, a propria santidade, o bem amado do
Pae et<•rno, odiado por sous irmãos, os .Judeus, po1
causo de sr.us meritos e porque elle lhes prediz as
suas futuras grandezas ! Por trinta moedas de prata,
J osr <; wndi r!o a negociantes estrangeiros, assim .Jesus
será rnlregur a sous inimigos pelo apostolo .J nelas;
mas Lambem, como o patriarca levado no EgypLo,
vem a ser o salvador ele sous irmãos, assim Nosso
Senhor, tendo sido condenmado por sua innocencia,
ha de salrnr Loda a nação de Israel. Da prisão , José
passa parn u apicc da gloria; J csus ClH·isto passa1·á
da crnz e elo Lumulo para u Lriumpho da rmmrreição.
Atraiçoado e vendido, José perdôa aos irmãos e os
traz na term onde elle é vice-rei; Nosso Senhor, entregue e supliciado, ora por seus perseguidores, perdôa a seus algozes e promette-lhes um luga1· no seu
reino com a unica condição do arrependimento. E'
deste modo 11ue Deus, entretido com o grande plano
que cogitava, parecia, <lo alguma maneira, experimental-o, delineando de ante·m ão os bosquejas.
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VI. A posteridade de Jacob na terra de M esraim.
Depois da morte de José, o numero dos Hebreus avultou rapidamente, e, passado algum tempo, enclua
todo o paiz. Então reinava um Pharaó, ou rei, que
não conhecera a José e olvidou os serviços relevantes
que este tinha prestado á nação. Assustado ao ver
esta copia immcnsa de estrangeiros que não tinham
o culto nem os costumes dos Egypc1os, olle formou
o proposito do opprimil-os. Neste intuito mandou a
este povo governadores que os carregaram com penosos traba!l10s. O historiador J osephe narra que os
Pharaós mandaram os Israelitas construir cliques
para deter as aguas do Nilo, canacs para dilatar a
fertilidade, muralhas para cercar as cidades, o cmfim
pyramides de uma altura prodigiosa. Os Hebreus ,
porém, máu grado a opprcssão, multiplicavam-se ainda. O Pharaó ordenou de atirar ao Nilo todas as cria nças do sexo masculino que nascessem deste povo :
esperava assim dar cabo ele sua raça.
O povo de Deus permaneceu cerca de duzentos
annos no Egypto, depois da morte de Jacob. << Deus,
diz Bossuet, queria acostumar os elriLos a confiar
na sua promessa, certo de que mais dia, menos dia, sempre se realisaria, e sempre no tempo determinado por
sua eterna Providencia. Era preciso dar ao povo
escolhido o tempo devido para ollc proliferar o tornarso capaz do povoar o solo que lho oradesLmado e do
conquistai-o á força, oxtormmando sous habitantes,
que Dous tinha amaldiçoado. Ello queria que sofTressom, no Egypto, um cati veirn dlll'O o insuporta vol,
para que, uma vez liberLados, mornô de prod1g1os mauclitos, amassem seu salvador e celebrassem eternamente as suas misericorclias. E' esta a razão elas providencias que Deus toma, conforme ello proprio o
revelou, para ensinar-nos a temel-o, a adorai-o . a
amai-o, a esperai-o com fé o pacioncia. »

ARTIGO IV

Moysés e a libertação.
I. Nascimento e vocação tle Moysés. - II. As dez pragas do Egypto
- III. A primeira Pascoa e a passagem do mar Vermelho. IV.
Episodio de Job.
·

1. Nascimento e rocação de Moysés. - No anno ele
1571 (1725) antes do Christo, nasceu uma criança na
casa ele Arnram, descendente do Lovi. Durante tres
mezes, sua mãe J ocabed conseguiu furtal-o a todas
as pesquizas dos Egypcios. Porém, desesperada por
não poder ocultal-o mais tempo, deixou-o exposto
numa cesta ele junco, na margem elo Nilo. A filha elo
Pharaó, que viera ali tomarb anho, compadeceu-se
do menimo e salvou-lho a vida. Ella o chamou Moysés,
isto é, salvo das aguas, adoptou-o o mandou-o educar
na côrte real. Instrmclo cm todas as sc1onc1as eles
sacerdotes egypc10s, Moysés foi crescendo em força
e sabedoria. Comtuclo, em mo10 destas honras, melmdrava-o a opressão que posava . sobre seus irmãos.
Um dia, matou um Egypc10 que maltratava um Israelita. Receianclo a ira de Pharaó, fugiu para o paiz de
Madian. Contava então quarenta annos. J ethro, prmcipe e &acerdote nessa região, entregou-lho o cmdado
de seus rebanhos.
cc A iclvlatria, diz Bossuot, cobria a Lerra. Tudo era
Deus, menos o propr10 Dous, o o mundo, que Deus
Ct eára para manLfestar a sua omnipc toncia, parecia
t er -se tornado um templo do iclolos. Tresmalhou-se
.o gell9rn humano até adorar suas paixões e seus viciso.
Impurezas incriveis foram intr0mettidas nos sacrifüios. A crueldade andava de envolta com ellos.
O homem culpado, que considerava a divindade como
mu:~1ga, julgou que não poderia daLisfazel-a com as
v1ct1mas 01 diuarias. Poz-~e u clon·amar o songue
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os pacs a immolar sous filhos. No me10 do tant~i ignoro11cia, o homem chegou a adorar os mesmos objccLos
que Linha feito. Pensou que podia prender o espi11Lo
divmt o cncerral-o nas cstatuas ... Tmha dado a hora
cm que a verdade, mal conservada na memoria dos
homens, havia do obliterar-se si não fosso escripLu,
e Deus, que aliás tencionava formar seu povo pa ra
a virtude por meio de leis mais cxplicrtas e m21s numerosas, resolveu dai-as por escripto. Moysés foi destinado a esta missão. »
Um dia, no sopé do monLe Horcb, o Senhor lhe 8poreceu numa sarça ardente e deu-lho ordens do ir libertar seu povo. Moysés hesitava. Em nome de quem
falana clle com o rei !1 O librrtador c1:1recia do uma
delegação legitima. Deus a dará ; o já que sua missão
ha do ser iestabeleccr a verdade no mundo , Dous comrç.8 revelando-lhe a noção mau· sto.b lnne que tenha
communicado até agora : « Eu sou Aquelle que t' !
Tu d1r;\s fi< s filhoE de Israel : Aquolle que e' me mnn. dou para vós. »
AL( esta c'poca Dous tmha fo lado com os patriarcas
som praticar prodigio algum que o desse a conhccrr .
Mas <lopois do ter escolhido Moysés para ensinar a
Religião que devia perdurar até a vinda do Messias,
ollc deu um mo10 duplo para abonar a veracidade da
sua delegação : a prophecia o o milagre.
l l. As dez pragas do Egypto. - Moys és e seu -irmão
apresentaram-se diante do rei, o, em nome do Dous
de Israel, pediram a licença de levar o seu povo ao
closcrto para ali ofierecerem o sacrifício. O rei indeferiu o pedido. Então Moysés anuncia ao Pharaó os
castigos que successivament e hão de afiligir o povo
egypcio. Dez flagellos, que chamaram as dez pragas
do bgypto, abateram-se, a pedido de ::Vloysés, sobrH a
nação rebelde ás ordens do Deus.

19-

1

1o As aguas do Nilo foram mudadas em sangue.
2º Hãs sem conta sairam do rio e peneLraram nas
casas dos Egypeio s.
30 Nuvens do mosquitos apegaram-se aos homens
e aos animaes e os apoquentaram com morcleclmas
inatur aveis.
40 Enxames de grossas moscas invadiram o palacio
do Pharaó e Lodo o Egypto com excepção da terra
de Gessen, causando crne-is turmcntos.
50 A peste dizimou todos os rebanhos dos Egypcios sem que os dos Hebreus tivessem de so!Trer.
6° Ulceras horrendas cobriram homens o animacs.
70 Medonha chuva de pedras de golo aniquilou
todas as colheitas, e matou Egypcios e animaes qu e
estavam nos campos.
go Uma terrivel apar ição de gafanhotos veiu roer
a pouca folhagem que a chuva elo pedras Linha poupado.
go Densas trevas envolveram o Egypto por trcs
dias ; ninguem podia deixar o lugar cm que se achava ;
só os Hebreus é que estavam alumiados .
Pharaó e sou povo, espantados com estas catastrop hes , muitas vezes estiveram para deixar os 1sraolitas seguir para o deserto ; mas sempre o rigor o a
teima prevaleciam. A decima chaga, com que Moysés
ameaçou o principc empedernido, foi a exLermina ção
de todos os filhos primogénitos dos Egy.pc10s.

Ill. A primeim Pascoa e a passagem do mar Vermelho. - Antes do infligir este ultimo castigo, Deus
mandou a l\Iuysés que dissesse aos Israelitas. << Nu
decimo .quarto dia deste mez, os filhos de Israel hão
de t omar cm cada familia um cordoirinho de um ann.u,
sem mancha; hão de sacrifical-o; depois, com o sangue, marcarão suas portas e na mesma noite, comerão a narne assada do cordeiro com pão azymo e hot'vas amarga:>. !~ueimar-~c-á o llU G 11üo huu 1 er siJ.u
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calçado de viagem nos pés, e, na müo, o bordão de
romeiro; pois é a Pascoa, isto é, a passagem do Senhor.»
<<Nesta mesma noite, proscguiu o ELerno, atrnvessarei
a terra do Egypto, hei de ferir todos os prmogcnitos,
desde o homem até os animacs, e pouparei unica mente as casas que estiverem marcadas com o sangue
do cordeiro. » Emfim, para perpetuar cLcrnamcnte
entre os Hebreus a lembrança deste acontcqimcnto ,
o Senhor disse mais : « Não perdereis a memoria deste
dia ; seu aniversario ser á sempre uma festa que celebrareis de geração cm geração. » Pela manducação
do cordeiro pascal e pela instiLuição da Pascoa, o
povo vae inaugurar sua nova existcncia.
Os Israelitas cumpriram o que lhes fôra prescripto .
No meio da noiLe, passou o anjo exterminador, e, sem
tocar nas casas dos H ebreus, deu a morte a Lodos os
primogenitos dos Egypcios ; houve um imrncnso grito
de dôr. O Pharaó chamou a Moysés e ordenou-lhe de
partir com seu povo.
Os filhos do Israel sairam de Hhamcssés cm numero
de sciscenLos mil homens capazes de levar armas.
Formavam, com as mulheres e as crianças, um povo
de um milhão de habiLantcs que se dirigia para o
mar Vermelho, milagrosamcnLo conduzido pelo Senhor; pois. uma columna de fogo, de noite, e de dia,
uma columna do nevoeiro, norteava sua marcha. No
emtanto, os Egypcios scnLindo ter deixado sair Lanta
gente, já andavam no cncalç·o dcllcs para prcndcl-os. ·
Estes vinham chegando cm frpntc do mar Vermelho,
e Pharaó, com seu exc1·ei to Lodo, estava atraz dclles.
A mandado de Deus, Moys<'s csLcnd ou a mão sobre as
aguas ; ellas então se separaram deixando um caminho
enxuto por onde conseguiram passar todos os fil hos
de Israel. Os Egypcios teimaram cm pcrseguil-os ;
mas, quando estiveram mettidos nessa estrada aberta
em meio das vagas, Moysés, da outra margem, csten·

-51deu de novo a müo e as aguas, caindo, afogaram o
Pharaó com todo seu exercito. Moysés o seu povo
entoaram o cantico da liberLaç·ão: « Cantemos ao Senhor, pois elle manifestou gloriosamenLe o seu poder:
precipitou no mar o cava lo e o eavalciro. "
Era isto somente o começo dos prodígios. Paro alimentar seu povo no deserLo, Deus fez brotar uma
fonte de agua doce, mandou ingente copia de ca lhandras que tombaram .n.o campo, e, no dia immediato,
o solo achava-se atapeLado com grãozinho s redondos,
miudos como pedrinhas elo gelo : era o pão que 1)eus,
por. quarenta annos, havia de ministrar aos l sraclitas.
Chamaram-no maná. Todas as noiLes caia cm farta
quantidade, e tinham que apanhai-o antes do levantar do sol. Em dia de Sabhado, não aparecia o maná.
Amassava-se esLa subsLancia ; tinha o gostr> da mais
pura farinha misturado com olco e mel. Moysés mandou encher um vaso com este pão maravilhoso e foi
conservado na arca de aliança, e depois, no templo,
entre as cousas sanLas de 1sracl.
Qual o cordeiro pascal a figurar J csus Chr isLo, a
victima santa e innoccnLe do sacrifício, o fTerccida
para apagar os pcccados do mundo, ass im o maná
era o presagio da divina Eucharistia, Ycrdadciro pão
de vida descido do Céu.

JV. Episodio de Job.- Numa época que não é facíl
determinar, mas parece que era cmquanLo a posteridade
de Jacob se ia multiplicando no Egypto, vivia na
Iduméa um patriarca que ficou celebre. Job era seu
nome, e este homem era justo e temcnLc a Deus.
Tinha sete filhos, tres filhas e possuía avultados bens.
Ora o demonio pediu e alcançou do Senhor a licença
de tentar este patriarca fiel. « Pois não, disse o Senho1,
consinto cm abandonai-o em tuas mãos comquanto
respeites sua vida. ,,
Logo começou a provação : úmn tribu de Arabes
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-52 lhe arrebata os bois e os jumentos ; o fogo do céu•
reduz a cinzas os seus rebanhos ; cavaleiros lhe roubam os tres mil camelos ; um vento furioso, soprando
do deserto, derruba a casa em que seus filhos estavam
reunidos e sepulta-os debaixo dos escombros. J ob,
recebendo de pancada estas infaustas noticias, não
murmura : « O Senhor tinha me dado tudo, disse ellc,
e tudo me tirou ; bemdito seja o nome do Senhor !
Satanaz atacou depois a propria pessôa de Job.
Coberto de chagas e de ulceras, deitado num monturo,
vilipendiado e amaldiçôado por sua mulher, o patriarca chega a limpar, com uns cacos, o humor fetido que
lhe corre das feridas. Tres amigos Beus que tinham
vindo de longe para consolai-o teimam em ver nestes
horrendos soffrimentos um castigo do céu por crimes
occultos. Então trava-se entre o homem af!licto e
seus amigos um dialogo cheio de ensinamentos.
A primeira questão que vem a terreiro é a da
origem do bem e do mal, sua repartição desigual
sob o governo de um Deus justo e sabio. Job resolve
magistralmente estas difficuldades : esteia-se no peccado de Adão que passou a toda a posteridade ; exprime sua fé profunda na resurroição e sua esperança
no Redemptor.
<< Tomára que estivessem · os meus discursos gra vados no chumbo com um buril de aço ou esculpidos
na pedra com um estylete. Sim, eu bem o sei, meu
Redemptor é vivo. Hei de ressuscitar e sair da terr a
no ultimo dia ; ainda terei este mesmo corpo, e verei
meu Deus na minha carne ; vel-o-ei eu proprio, e
não algum outro, e o contemplarei com meus pro prios olhos : é esta a esperança que me consola; hei
do conservai-a sempre no meu coração. >>
Quem terá ensinado estes dogmas profundos a um
homem que não pertence ao povo de Israel? E' evidente t[Uc Lae~ verdades não so originavam sinã.o na
Revelação primitiva.

- 53Job dobra a corviz perante os mysteriosos decretos
da Providencia. Deus perdôa : elle cura os seus males;
devolve-lhe dobrado tudo quanto tem perdido, riquezas e familia.
Job é uma das mais expressivas figuras de Christo.
Da mesma maneira, o Justo por excellencia ha de ser
despojado de tudo, abandonado pelos seus amigos,
todo chagado, dos pés á cabeça, ultrajado pelo povo,
blasphemado na cruz ; mas não abrirá a bocca para
queixar· se, e, si falar, será para .confessar e publicar
a sua humilde submissão á vontade de seu Pae. E
Deus ha de premiar esta paciencia sublime, devolvendo-lhe, na sua carne rePsuscitada, todas as riquezas e todas as glorias. - Por emquanto, Moysés, segundo repara Bossuet, não podia dar aos filhos de
Israel saindo do cativeiro e aflictos no deserto, mais
util exemplo de coragem e de paciencia do que o do
patriarca da Iduméa.
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A REL[GIÃO MOSAICA
O !J

LEI

F.SCRTPTA

1491 (1645) anLes de .J. C. at é o anno 1 da era chrislã.

NOÇÕES PRELIMINARES
l(lén gl~ral -

Divis ão <leste eRtudo

ALé agora, os homens, para se governar, só Lmham
a razão natural e as tradições de seus antepassados :
Deus, pm escripto, não dera nada que pudesse servir
de norma. As crenças se perpetuavam pelo ensino
dos paes aos filhos, e os principaes dever es da moral
estavam baseados na consciencia e na l~ei natnral,
já comentada, na verdade, pelo ensino verbal de
Deus a nossos primeiros paes e aos patriarcas. Quanto ás ceremonias e ao culto, além do uso dos sacrificios commum a todos os povos, os filhos de Abrahão
tinham mais a circumcisão como signal da aliança que
Deus tinha formado com esta raça eleita.
O Senhor não quiz por mais tempo deixar enLregue
á unica memoria do s homens , o mysterio da religião e
de sua aliança. Tinha chegado a hora de oppôr um
baluaetr mais forte á idolatria que grassava no genero
humano e i · apagando os ultimos vestígios oa luz
natural. É isto que Deus fez dando a seu povo, po r

intrrmedio dr. \loysós, uma lei escripta, li30 annos
depois da vocaçiío- de Abrahão, 856 annos depois do
diluvio e no mesmo anno em que o povo hebreu saiu
do Egypto. Esta data é importantíssima : lembra um
acontecimento memoravel na historia da Religião e
de seu desenvolvimento ; serve tambem para designar
todo o tempo que corre desde Moysés até Nosso Se~
nhor, do anno 1491 (164fi) A. C. atr o começo da era
christi'i .
Demos o bosquejo deste longo prriodo : O proprio
Deus o abre exarando o Decalogo ou os dez mandamenLos. Moysés faz os comentarios nos livros de Pentateuco. Elle conduz seu povo até os limites da Terra
prometida; morre, porém, sem nella entrar. Josué assume a autoridade e o mando ; a el le compute introduzir a nação de [srael no paiz prometido a seus paes,
firmar a conquista, e dividil-a entre as doze tribus.
Depois de Josué, Deus reserva para si a autoridade
suprema. Israel não tem outro rei sinão o todo poderoso J ehovah. Todavia, quando os ·1sraelitas caem
debaixo do jugo dos povos visinhos, IJcus envia chefes
para dirigir os exercitos e fazer justiça á na ção :
são os Juizes. 1lt3i:í-1.095 (1580-1080) A. e.
Mas os Isra elitas manifestaram o desejo de serem
governados por um rei como os povos visinhos, Samuel ungiu a Saul que veiu a ser o p1·imeiro rei da
nação judaica. David lhe succede e prnpara os esplendores do reino de Salomão .
Sob o mando de Roboam, successor deste, dez tribus se separam e constituem o reino de Jsracl que só
dura 25tt annos, acabando com o cativeiro de Niniva,
721 (718) A. C. O rnino de Judá foi mais longo . Entretanto, após uma oxistencia de 387 annos, acabou
igualmente com o cativeiro de Babylonia (606 antes
de J. C.). Durante setenta annos, rsracl não teve
mais nacionalidade, nem templo, nem culto publico.
No entanto a Lei escrita se aperfeiçoa e se desen-
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volve polos ensinos dos p1·ophetas. Teremos de lembrar seus importantes oraculos a respeito do Hodomptor esperado.
Nunca os Judeus foram mais fieis a Deus do que
clepois de seu regresso do cativeiro. Não se entregaram mais á idolatria. Da reconstrução do templo a
esta parte, emmudecem os oraculos, e não se ou vo
mais a voz dos prophetas. A nação, rlurantc 450 annos, recolhe-se e propara-sc para a vinda do Salvador, governada pelos summos saccrdoLos, debaixo
da soberania benevolente dos reis da Persia. Os quatro
grandes imperios prophctisados por Daniel succedemsc e, cada um, de modo di fferentc, vac preparando
as vias ao Messias prometido. Os Judeus, opprimidos
algum tempo pelos i·eis da Syria, recuperam sua
independencia e seu antigo resplendor com os Machabcus. A realeza asmonermse nos leva á inLcrvenç.ão
dos Romanos nos negocios da Judéa : esta região ó
reduzida a provincia romana ; ó rei Herodes da l duméa e o Messias nasce em Belém.
·
Aí temos os multiplos acontecimentos que enchem
o :intervalo de cerca de mil e quinhentos a,nnos, r.hamado a Lei escrita.
Os historiadores têm dividido esta longa duração
em tres periodos : a primeira, a qual cm relação á
historia geral do mundo ó a quarla época, abange desde
a promulgação da lei até a dedicação do templo por
Salomão , 1490-1003. (1645-991) A. C.; o segundo pcriodo ou quinta época vae desde Salomão até o cativeiro de Babylonia, 1003-606 (962-606), A. C. ; o terceiro periodo ou sexta época da historia consta elo
tempo decorrido desde o cativeiro de Babylonia até
.Jesus Christo, do anuo 606 antes de Nosso Senhor
até o anno 1 da era christã.
Consoante o plano anteriormente exposto : evi derciar acima de tudo a continuidade da Religião, o primeiro capitulo será consagrado a um estudo especial

ela lei ele Moysrs, co nsiderando-se as crenças, a moral
e o culto. Depois, seguindo de novo a ordem historica,
dar-se-ão, om Lrrs r.apitulos correspondentes ás tres
épocas supra-mencionadas, os factos que mais intimamente se relacionam co m o d ese 1wolvimcnto ela
verdade religiosa.
Será facil averigual-o, a lei de Moys és ia des bravando o caminho para uma lei mais augusta : a lei do
~\íessias. Por .isso quando ha do ararreer esto outro
propheta maior que Moysós, a religiiío mosaica terá
preench ido seu papel, e o brilho quo a Linha cArcado,
ha de empanar-se, quaes no levantar do sol, as estrellas a sumirr.m e apagarem-se.

~
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CAPITULO l

A Lei do Sinai
149'1 (164.5) antes de .T.

e.

I. A promulgação <lo Decalogo sohrc o Si.nai. - II. Moys(·s recebe
a missão <lr explicar n. l<'i ; divis:1o deste capitulo.

J. .1 promulgação do /)ecalogo sobre o Sinai. - Dopois do terem atravessado o mar Vermelho, os .lsraolitas entraram no desorLo do Sur. Passados alguns
dias, acharam-se na presença dos Amalecitas descendonLcs de Esaú ; foi preciso travar combate. Moysés
subiu ao monte Horeb com o irmão Aarão e o cunhado Ilur. Emquanto lutavam os Israelitas na plan.icie,
Moysós orava sobre o mon'Lc. EfTeito prodigioso da
prece! sempre que Moyscs ficava de mãos erguidas para
, o Cfo, o povo vencia, mas Jogo que Moysés fraquejava, Amaleco levava a vantagem. Aarão e TTur
ampararam-lhe os braços até de noite, e a v1cLori.a
foi completa.
Quarenta e seis dias depois da saída do Egypto,
os [sraclitas chegaram na fralda do Sinai. Moysrs
ascendeu ao cume e ordenou que o povo se espalhasse
cm redor, na base. No quadragcsimo dia, ao arrcbol,
o Sinai cobriu-se com uma nuvem densa; os rolampagos coriscavam, o Lrovão roncava estrondosamente;
ouviu-se então uma voz formidanda que promulgou,
nos seguintes termos, o /)ecalogo, alicerce do toda
a l0i:
1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tem tirado
da torra do Egypto e da casa de servidão. Não Lereis
ou Lros deuses sinão cu. Não fareis ido los esculpidos,

nem imagem algnma daquillo que está no d•11 ou na
terra para adornl-os.
n. Niio jura1·niR nm vi\o com o nomn do SrmhM, vosso
Deus ; pois o Senhor nüo deixará impune aquolle que
jurar seu nome cm vão.
III. Lembrai-vos do sanctificar o dia do Sabbado.
Trabalhareis duranLe sois dias, fazendo tudo quanto
tiverdes rl0 fazor ; mas o setimo r\ o p.ia do drscanso
do SonJ ,or vosso Jim1.s . Não fareis naquollc dia. trabailio
algum, nem vós, nnrn vosso filho, nem vossa f1 l lrn,
nem vosso criado, nem vossa criada, nem vossos animaos domosLicos, nem o estrangeiro que esLivrr hospedado cnmvol'>eo. Pois o Senhor, em sei!'> dias, l'oz r1
cru, a Lnrra e o mar, n tudo quanto ollci; encenam,
e no sotimo, descansou. Por isso é que ellc nbunçôou
e sanct1ficoi.. o dia do Sabbado.
[\i. Honrai vosso pao e vossa mãe, pnrn viv01·<ks
muiLo s annos na terra que Deus vos ha de dar.
Y. Não maLarms.
VJ. Não cometcrms o peccado de impuroza.
VII. Não furta1·eis.
VTTf. Não <lcsojareis a mulher de vosso proximo.
X. Não eubi<:arris a sua casa, nem seu criado, nem
sua criada, nem sou boi , nem seu jumento, nem cousa
alguma que lho p0rLcnce.
Facil é notar que estes dez preceitos não são mais
do que uma nc-va publicação da Jci natural insculpida por Dous, no coração rle todos os homens, mas
falseada prlas paixões. Deus quiz promulgal-a em
meio uo um aparai.o torribilissimo, para Lornar bem
patente quo t; cllo o mestre, e que o raio esLá nas suas
mãos prestes n fo1·ir os dolinquenLos. Para porpotualos, Deus gravou os rloz mandamentos cm duas taboas
de pPu1·a que ent rogou a Moysés. No onLanto, o
povo, insoffrido, Linha-se deixado afrastar para a idolatria : srguindo o exemplo do Egypto, fabricára um
bezerro do ouro. o adorava-o.
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Com tal cspectaculo, ~[oys és entrou numa santa
ira e despedaçou no rochedo as taboas da lei. Mandou
aos filhos da tribu de Lev i, que linham permanec ido
fieis, que degolassem os mais culpados dentre os Tsracli las. Depois penet1 ou no campo, derrubou o ido lo ,
que reduziu a pó , e deu de b eber este pó, como
Higna l de proteslo, para que não ficasse vesligio da
irlolalria.
Cumprido eslÓ c-as Ligo, Moysl1S intercedeu por seu
povo arrependid o. Ucu s consentiu cm perdoai e deu
a seu sm vo duas novas taboas em que tinha gravado
os dez mandamentos.
11. Jfoysés recebe a rnissâo de explicar a lei; difJisüo
1/!>ste capitulo. - Al em dos dez preceitos, Deus fizera

a .\loysfls varias co muni caçõcf. que devia transimilir
a Hcu povo. Podem se consid erar como exphce ção o
cc mentario adm1rav cl do Decalgo . O legislador as oscrov1a na oraem em qu e as r ecebia de Dous ; nós as achamos nos diversos livros do Pc•1tateuco. Porém um
esLuno acurado nos mosJ-ra que os livros de Moysrs
Hiio ac:ima de tudo hvros de Rc lig1ão, embora o legislador lenha inserido ncllcs , para o povo judaico , leis
r'ivis, politicas, e até hygicnicéls . Com efieito, para a
na ção de Israel e1w a Lei Ludo. Quanto a nós, importa
os tudarmos a parte religiosa. Ora, qualqu.er religião
consta de cren ças, moral e culio. H.efer1r -se-ú nosso
es tn::lo succinto as es tas trcs cli visões nos tres artigos
que seguem.
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ARTIGO I

As crenças ou dogmas da Religião mosaica.

r. Noção exacLa de 11111 D eus unico. espiriLual e creador . - II. A
alm a humana. subsLancia espi rHual e imm orLal. - III. O dog ma
do :\fessias ruLuro.
I. Noção exacla de wn Deus nnico, esp 1:ritual e creador. ·- Era mister, antes de tudo, acautelar o povo

. de Israel contra a idolatria, crime de todas as nações
visinhas. E' por se ter 3 idolatria p~opagado cm toda
a terra que Deus formula no Sinai es ta primeira verdade : cc Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tem
tirado da teri·a do Egypto ; não tereis outros deuses
sinão cu. >> Israel nunca esqueceu por comp leto es te
dogma. Porquanto os inimigos dos J udcus lh es pr estavam cs la homenagem: cc Não se encontram ídolos
em Jacob. )) (N um. xxm, 21). Para mai s indelevelmente imprimir nos espíritos a unidade de Deus, a
lei oxigo que haja um só templo, um unico luga1· ele
sacrific10 e somente um cu lto ; e para rrmover todo
o perigo de idol atria, não quer que se ponha no templo
imagem alguma da divindade.
Mas es te 11eus unico, quem 6 i1 Já Moys{•s o dru a
conhecer ao povo segundo a defini ção que o proprio
Senhor lhe parti cip ára : cc Elle é Aqtiellc que 6 n, portanto o Ser por cxcellencia, invisível na sua natur eza ,
espírito, razão. intclligencia, fazendo tudo com a sua
palavr a, paLenleando-sc wúcamenLe por suas obras,
mais visivelmcn lc amda por seus milagres .
Desejamos por ventura conhecer as pcrl'cições do
sua natureza divina r Moysés no:-; dirá que u Senhor
é um poder eterno , infinito, um JJ eus miserrnurdio so
e clemente, justo e bom, severo, mas não incxoravel.
E' santo, " u tudos os sacrifi cws, p1·<'fere u pmezu da
alma (Dcut . v i e x); Hão faz accepi;ão J c rungucm;
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aLtendc aos direitos <la viuva e do orpham; gosta de·
estrangeiro e alimenta-o. (Ib. x, 12). Estas ultimas
palavras nos mostram que o Deus dos Jsraelitas não
é somente um Deus nacional, como alguem pretenclcu: ó o Deus de todos o& povos e de Loda a terra.
E de facto, é este Deus unico e soberano que tudo
crcou e tudo governa. Não narrou Moysós, no começo
de seu primeiro livrú, o Genesis, todos os pormenores
da obra creadora? E que ó a historia toda, cscripta
por elle, desde a creação de Adão até a passagem do
mar Vet melho e a promulgação da lei, smão o governo
do mundo e da humanidade por sua misericordiosa
Providencia?

terrenos que dos futuros de além tumulo ; mas isto
era neccssario para lidar com um povo tão maLerial
e grosseiro. Porém as mais fagueiras esperanças dos
Israelitas eram acharem-se reunidos com sous pa os
no outro mundo, e acreditavam, como J ob, quo os
corpos ressuscitariam para partilharem, com a alma,
8. felicidade do céu.

11 . . l alma l11un11uu, snbsluncia. espirilaal e. immorlal. - O ·que difTerencoia o homem dos mais seres da
crca<,:ão, é sua alma. O Legislador dos 11 cbreus o
lembra e o prova, relatando a origem de nossos primeiros paes ; este sopro divino que infunde a vida,
e~ nossa alma, espirito como Deus, menos perfeito do
que ellc, mas possuindo, em certo grá u os mesmos
atributos : a inteligencia, a liberdade, a imortalidade.
Quando l\Ioysés afiança que o homem foi crea do á
imagem de Deus, é evidente que não fala de nosso
corpo, pois Deus é o Ser espiritual e invis1vel; tratasr de nossa alma. Dimanando de um sopro d1vmo,
nunea dla poderá julgar-se da mesma natureza que
os corpos. Ao propor-lhe um galardão por sua fidelidade e um castigo por seus desmandos, o legislador
claramente lhe reconhece a liberdade. Verdade é que
esta condição da alma humana, assim como as maravilhas da •vida futura, não foram então desenvolvidas. Era no dia do Messias que os arcanos desta luz
deslumbrante desvendar-se-iam. Mas os patriatcas
viveram na esperança da imortalidade ; é o que asseveram t odas as tradições judaicas. Verdadc é tambcm
que l?eus fala mais a miudo dos premios o dos castigos

III. O dogma do Messias futuro. - Entre as verdades religiosas que fazem parte da crença judaica,
occupa proeminente lugar a expectativa de um Libertador ou Messias prometido. Esta fé fôra a fé commum
de todos os patriarcas ; Moysés porém, insiRte mais
ainda nclla, no seu comcntario da lei. Os filhos de
Israel não queriam que Deus lhes falasse, com rcr.cio
de morrerem. (( Elles pediram um medianeiro, disse
o Senhor a Moysés; pois bem, farei surgir, do meio
de seus irmãos, um prophcLa como tu, hei de pôr as
minh as palavras na bocca dellc, e elle comun icarlhes-á tudo quanto eu lhes ordenar. Si algucm não
quizer atenLar no que este propheta anunciar da
minh a parte, cu tirarei desforra. >> (Dent. xxxrv, 9).
Lembrando as promessas feitas aos patrarcas, Abrahão , Jsaac e Jacob, e acrescentando esta palavra do
proprio Deus, Moysés tencionava arraigar na sua nação
esta firme esperança. O culto mosaico, ali ás como
t ambem o tabernaculo, o templo, a arca de aliança,
ós sacrificios, o sacerdocio, as festas, tudo, mima palavra, era a figura de Christo e SE'u presagio.
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-64ARTIGO II

A Moral na Religião mosaica.
llíoral individual. - II. Familia e propriedade. - Ill. Deveres
soeiaes. - IV. Poderes publicos e leis pcnaes.

Não se mencionam aqui as outras verdades dogmaticas que compunham a crença judaica. Já foram
indicadas ao tratar-se da Religião primitiva. Mas
Moysés as conservou para as idades vindouras, escrevendo-as no seu livro do Genesis.

I. Jloral iJl,(/irúlual. - Durante os dias cm que
privou a sós com Deus, na montanha, Moysés rcucbcu
uma explicação succinta de cada um dos dez preceitos milagrosamente revelados ao povo. Trcs capitulos
do Exodo (xx, xxr, xx1v) formam o comentario
abreviado da Jci, completado depois pelo Legislador
no Deuteronomio. Aqui não daremos a explicação
elo Decalogo, seja o bastante salientarmos as pr incipaes disposições de lei: primeiro, no tocante ó.
moral iniclvidual.
O primeiro dever do homem é reconhecer e adorar
seu Creaclor ; é o objecto do primeiro prccciLo :
cc Tu não adorarás sinão ao Senhor teu Deus ; e tambem o amarás, com todo o coração, com toda a alma,
com todas as tuas forças. n (Deut. VI}.
O segundo dever é levar uma vida santa e pura,
i\Ioysés insiste nisso : cc Sede santos, diz o Senhor,
porque cu mesmo sou santo. >> (Deul. 1v, 9; x, 1G ;
LcviL. xx, 7). Mas cm que ha de consistir esta santidade? Aqui não mingôam pormenores : é preciso amar
ao proximo e não nutrir contra elle odio ou desejo
de vingança ; ser hcneYolcnte para com os cstrangciI os
e até para .com os inimigos, ter caridade vara uum a

-65viuva, o pobre, o orpham. Todavia a lei mosaica não
atinge as raias da perfeição da caridade, pois mantem a pena do talião : olhos por olhos, dente por dente,
vida por vida. A injustiça, a mentira, o falso testemunho, são vícios profligados e condenados. O roubo
reparar-se-á pela restituição dupla, quadrupla e mesmo quíntupla. (Ex. xxm).
O terceira dever da moral inidividual é o respeito
_ de si propr.io e da virtude dos outros : ao Evangelho
comp etia dar a esta lei a suprema per foição. Sempre
Moysés prohibe severamente a seu povo qualquer
offensa á virtude ; determina as condições quo são a
honra do matrimonio ; scntenccia as mais tcrrivcis
penas contra o vicio que deshonra, (Ex. xx1, xxu ;
LeC!. xrx, xx).
Quanta perfeição já se nos depai'a nesla moral
mosaica, si a comparamos com a dos philosophos
m ais falados da Grecia e de Roma !
II. Familia e propriedade. - A familia tinha como
chefe natural o pae cuja autoridade era absoluta na
antiguidade. Na lei mosaica, ainda goza de extensos
direitos sobre seus filhos, pois podia empenhar sua
familia como escrava por algum tempo ; mas Moysés
lhe tirou o direito de vida e de morte. (Deut. XXI,
18·21). Não havia lei que regulasse a educação ; somente se prescrevia aos paes que dessem aos filhos
a instrucção religiosa. (Deut. IV, 9-10.) O poder paterno cessava para as moças na época do casamento ;
para os mo ços, permanecia sempre. Só com a morte
do pae, podiam os filhos entrar de posse dos bens,
e o mais velho tinha uma parte dupla. ( Deut, XXI, L7.)
A r evolta dos filhos contra a autoridade pat.crna era
punida severamente, e os actos de violcn.cia. castigado s com a morte. (Deut. xxI, 15.)
A p olygamiu, uu11w fôra p1·aticada pelos patriarcas, não é absolui,amen.te prohibida na lei ,judaica ;
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vae destacando mais nítido com a obrigação da divisão igual entre todos os filhos. A mulher escrava tor- nava-se livre e igual do esposo. A perpetuidade da
união era a propria condição do matrimonio, e si
Moysés autorisou cc o livro do divorcio n para a esposa
infiel, elle o fez com varias modificações e saudaveis
corre,;tivos. (Deut. xxn, 13-21.)
A propriedade, em Israel, descansava num alicerce
diviilo. Deus, na realidade, é o unico proprietario ;
elle dá o usufructo por delegação, e determina as
condições de gozo : dahi as instituições do anno sabbatico e do jubileu. Todos os setimos annos, ficavam
as terras sem amanho, e os productos, que o solo desse
ePpontaneamente, pertenciam aos pobres. Passadas sete
semanas de annos, isto é, todos os quinquagenarios,
havia o jubileu; todos os bens alienados eram devolvidos aos antigos donos; si, no intervalo, o Judeu
tivesse feito alguma venda, ou perdido a liberdade
entregando-se como escravo, com o anuo de jubileu
recuperava o gozo de seus haveres e de sua liberdade,
e suas dividas eram remitidas. (Ler. xxv; Nam. xxv1).

lll. Dereres sociaes. - Leis a um tempo religiosas
e civis, determinavam todos os deveres dos cidadãos
entre si e com os estrangeiros. Moysés não se contentou
em zelar pela segurança dos indivíduos, pela paz e
ordem nas relações de familia. O povo judaico em
peso formava uma sociedade da qual J ehovah era o
mestre e o pae. Moysés entretanto deixou que vigorasse o regimem patriarcal e a divisão do povo em
tribus, familias e casas. Mas elle exigiu a perfeita
igualdade dos cidadãos perante Deus e perante a lei.
O ingresso no templo, a aptidão para os mais elevados cargos, o direito a uma justiça igual, são parte
essencial da lei mosaica.
As relações dos Israelitas entre si firmam-se na
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paginas, no dever que tem o magistrado de ser integro e imparcial, e naquelle que tem todo o cidadão
de não prejudicar em nada o direito do proximo. Na
verdade, a lei mosaica não suprimo a escravidão ;
aprova mesmo du~s e~pecie~ : a dos ~ebreus e a dos
estrangeiros. Os pr1m01ros sao antes criados que escravos ; voltam a ser livres, querendo, depois de seis
annos, ou, quando menos, no anno de jubileu. Os estrangeiros vinham a ser escravos por compra, por
herança, ou como prisioneiros de guerra ; mas era
prohibido tratai-os com dureza, e elles gozavam de
certos privilegios da nação.
Os viajantes e os estrangeiros deviam ser tratados
como os indigenas, e Deus queria que os filhos de
Israel se lembrassem que elles proprios tinham sido
estrangeiros e viajantes no Egypto. Todavia, a lei
fazia excepção para os Chananeus, por causa do perigo
de corrupção, e tambem para os Moabitas e os Ammonitas, por sua dureza.
O direito de guerra tinha, como os demais, as suas
normas na lei de Moysés. O chefe militar só podia
aceitar nas fileiras do exercito voluntarios corajosos
e livres. Antes de marchar contra o inimigo, cumpria
apresentar-lhe offertas de paz. Caso annuisso, tinha
que pagar ·m tributo ; do contrario podiam-sr, matar
todos os guerreiros, mas deviam-se respeitar as mulheres, as crianças, os velhos e os rebanhos . O soldado
vencedor tinha de purificar-se antes de apertar a
mão de um irmão e de um amigo; o proprio codigo
militar todo tendia a inspirar o horror do sangue.
(Num. xx11.)
IV. Poderes publicas e leis penaes. - Os mais antigos
philosophos da antiguidade, Platão, Aristotoles, Cicero, dissrram que o governo mais perfciLo é aquello
em que a monarchia, a oligarchia e a democracia
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destes regimens prevalece de modo exclusivo e absoluto .
Santo Thornaz e os theologos da idade media tinham
o mesmo sentimento. Ora foi justamente este govern o
que Moysés estabeleceu em Israel. Durante varia s
seculos, debaixo dos J uizes, Deus era o unico soberano. Mas Moysés tinha previsto e legislado a realeza.
A Deus assistia a escolha do rei oujo poder era hereditario. Abaixo deste chefe havia um Conselho,
mas tarde chamado Sanhedrim, constando de setenta
velhos escolhidos entre os mais sabios o os mais virtuosos da nação. Este Conselho representava o elemento oligarchico. Todos os cidadãos oram eleitores
e elegiveis, e, por outra parte, o chefe devia convocar·
a assembléa de povo sempre que se tratava de um
interesse nacional ; logo a democracia tambem exercia
certa influencia.
No ponto de vista religioso, uma grande preponderancia era concedida aos sacerdotes e aos levitas.
Achavam-se dispersos por entre as tribus, não rece biam terras na partilha, e cobravam o dizimo das
mais tribus. Estas prescripções os mantinham numa
dependencia que punha embargos ao desenvolvimento
excef'sivo da sua autoridade ; facultava-lhes igualmente os meios de mais cabalmente desempenharem
suas funções .
O poder judiciario estava nas mãos dos escribas ou
doutores, escolhidos em cada cidade entre os homens
influentes e conceituados. Reuniam-se nas portas das
cidades e muitas vezes eram tomados entre os sacerdotes. Moysés fixou as leis penaes. No codigo divino,
encontra-se assaz frequente a pena de morte. Para
os Judeus, como entre todas as nações civihsadas, o
maior crime é o de lesa majestade. Mas no povo de
Israel, a soberano é Deus. Por isso é que a pena de
morte é o castigo da idolatria, da blasphemia, da violação do Sabbado, da magia, etc. O suplicio, de ordi-
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merecia o crime de ofiensa aos paes, os atentados ás
leis da natureza e aos costumes publicas, assim como
~ homicidio voluntario.
A favor do homicidio involuntario, cometido por
imprudencia, Moysés, a mandado de Deus, estabelece
cidades de refugio em numero de seis, por toda a zona
da Terra prometida. O assassino encontrava nellas
um asylo inviolavel onde a vingança não o podia alcançar.
Outra pena afflictiva muitas vezes infligida, era
a do talião importando em mutilação, multa, restituição de um objecto igual, para aquelle que tinha
molestado o proximo, causado algum prejuizo nos
·seus bens, danificado o que lhe pertencia. Emfim a
lei sentenciava o desterro ou interdicção contra os
transgressores, ás vezes tambom a flagelação limitada a trinta e nove bordoadas. A prisão não existia na
lei mosaica.
ARTIGO III

O culto na lei mosaica.
I. O tabernaculo e a arca de aliança. - II. O sacerdocio. -· III
Os sacriiicios. - IV. Sabbado e festas. - V. Prescripções religiosas
part iculares.

I. O tabernaculo e a arca de aliança. - Na espern do
t emplo, que mais tarde se havia de construir em J erusalem, o centro do culto, para o povo de Israel, ora
o tabernaculo . Era uma tenda portatil, amparada por
quarenta espessas taboas de setim ou acacia. Era de
form a rectangular e dividia-se em duas partes separadas por um véu ou cortina de rica fazenda. A parte
unterior, na qual se entrava primeiro, era chamad::i o
o Santo ou lugar santo; a segunda, occulta atraz do
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véu, era o santuario ou o Santo dos santos; ali é que
se depositava a arca de aliança.
Na parte do t abernaculo chamada o Santo, via-se,
de um lado, um eastiçal de ouro com sete ramos, destinado a alumiar o tabernaculo ; do outro, uma meza
de ouro com doze pães que se renovavam todas as
semanas, e chamados pães de proposição. No meio
desta primeira parte estava um altar de ouro onde
se queimava, de dia e de noite, em honra de Deus, um
incenso especial composto de vinte e quatro aromas.
O altar era denominado altar dos perfumes.
Na frente do tabernaculo estava o adro, ospecie de
pateo onde se offereciam os sacril'icios e se ajun tava
o povo. O adro estava limitado por uma cerca feita
com cortinas de linho dependuradas ontl'e eolumnas
de bronze. E' neste recinto que se achava o altar dos
holocaustos, destinado á imolação das victimas : era
de acacia fonado de bronze ; ali o fogo divia arder
sem interrupção. Junto do altar estava colocado o
mar de bronze, vasta bacia donde os sacerdotes tiravam agua para lavar as mãos e os pés antes de se
chegarem ao altar, em signal da pureza interior que
devia adornar suas almas.
Quando o tabernaculo se erigiu pela primeira vez,
Moysós o consagrou com o ofoo santo. Da mesm3:
forma consagrou o castiçal, a mesa de OUt'o, os dois
altares e a bacia. Transportava-se o tabernaculo de
um pouso para outro, como tambem as tendas porLateis dos fil hos do Israel. Era, diz S. Paulo, a imagem
do eóu, santuario cujo arclüteto não é nenhum homem, sinão o proprio Deus. Era igualmente a imagem
de nossas igrejas, lugares escolhidos e santificados
para a o:fTerta do verdadeiro sacrifício.
A arca de aliança, encerrada no Santo dos santos, em
um co fre de madeira de sctim, interior e exteriormente
forrado com laminas de ouro, tendo 1m75 de comprido,
Qm80 de largura e de altura. Em redor da parte supe·

rior, reinava uma como corôa de ouro; nos quatro
angulos estavam presos quatro aneis de ouro nos quaes
se enfiavam varaes de acacia dourada para mais facil
transporte de um acampamento para outro. A arca
estava coberta com uma meza de ouro chamada propiciatorio a cujas extremidades estavam repre.sentados dois cherubins de azas soltas. O propiciatorio era,
de alguma maneira, o trôno de Deus · ahí manifestava
sue presença e dava seus oraculos. 3a arca da aliança estavani encerradas as duas tabeaR da lei, u.m vaso
contendo o maná do deserto e a vara de Aarão, instrumento de proaigios. Mas a arca de aliança, com
seus symbolos e suas respeitaveismemorias, erfl o presagio de melhor e mais perfeita aliança, a divina
eucharis+ia que havia de pôr, no meio de nós, não
mais uma mera imflgem, mas sim a realidade da presença de Deus.
II. O sacerdocio. - DPus escolheu a ttibu ao Levi
p wa o desempenho das funções de· culto. A ordem
sa cerdotal r.onstava de trrs gruá~ : o summo spcer··
dot e, os sace1·doteR, e os simples levitas.
O sacerdocio foi atiibuido á familia de Aarão e o
ch efe di> familia foi su.mmo sacc1 dote. Aarão, pnmell'o,
foi i.rvestido da aignidade de pontífice soberano e
Moysés o consagrou com o oleo santo. Ao summo sa ·
cerdote cabia a administração geral do culto ; só elle
podia, uma vez por anvo, entrar no Santo dos santM.
Presidia as fest.as solenes, e era o arbitro dos negocios
importantes que interessavam a Heligião. As prerogativas de qlie gozflva, lhe davam no Estado um poder
quasi igual ao do soberano. Por causa aesta digPidade, trajava vestimentas cujo detalhe tinha sido
explicaoo pelo proprio Deus. Per wbre o vestido d e
lin ho, roupa talar commu.m a todos os sacerdotes,
e a~ertado por ·uma lal'gfl facha, o summu sacerdote
trazia outro vestido de jacmto com campainhas que
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avisavam da sua chegf da, e por rima deste vestido,
outra roup& curta, sem mangas, de uma riqueza sem
igual, chamada ephod. Nos hombros, havia duas onyx
1razendo cada um seis nomes das doze tribus do
[sraol. K o peito aparecia o racional ou peitoral, peça
de panno quadrada, cravejada de doze pedras proc10sas com os nomes das doze tribus, e mais, bordadas
a ouro, as palavras Urim o Thummim, is Lo é, luz e per! eição ; ello consultava o Senhor fitando estes vocabulos mysteriosos. Emfim, na cabeça o, summo sacerdote trazia uma Liara de linho cm cuja fronte estava
uma lamina de ouro cm que se lia : A santidade é

cerá, conformo o ensma S. Paulo, meros delegados.
Assim tambem, todas as funções e prerogativas dos
padres da lei judaica tiravam seu valor dos mysLerios que representavam, e seu brilho e sua digmdade
da grandeza e da santidade do sac01 doc10 de J csus
Chnsto.

do Senhor.
As funções principaes dos sacerdotes eram offerecer
sacrifícios, rstudar a lei e dar clclla a explicação ao
povo. Só clles tinham ingresso no interior do Santo
o sorviam no altar ; clles entretinham o fogo pcrpeLuo no alLar dos holocaustos, renovavam os pãos
de proposição, e queimavam os perfumes no &lta1 de
ouro. Fóra do tabernaculo, cumpria-lhes julgar da
lepra, discernir aquillo que era santo do que era p10 fano, o puro do impuro. Não eram cxcluidos das funções judiciarias, nem mesmo milüarcs. Seu traje
r.ra o vestido de linho, a cinta e uma t iara de Jmho.
()~ snnplcs leritas precnc!uam Oi> empregos inferiorns;
r·1·am os guardas o sm vos do sanLuano. No deserto,
Lmliam de carregai o Labernauulo com as differontes
prças da cerca do adro. Gltarda vam o tabernaculo ,
mms tardo, tiveram ele cantar no templo os louvores elo Senhor.
Acrescentemos que o sacerdoc10 judaico era hereditano na familia do Aarão . Mas ó faml ver que esta
instituição, já tão admiravol, era o prenuncio de um
,;aerrdoeio mais excelente. Aarão era apenas a figura
do verdadeiro sacerdoLe, Nosso Senhor Jesus ChnsLo,
cujo saem docio eLerno não se ha do perpetuar pela
hereditariedade, sendo os padres que clles estabele-

III. Os sacrificios. - A ma10r e mais santa das
funções mccrdotaes era o sacrifício. Entre os Judeus
havia duas cspemes princ1paes : os sacrif1c10s sangrentos o os sacrihcios não sangrentos. Os primeiros
consisLiam na imolação de animacs que só podiam
ser o cordeiro, a cabra, o boi e a pomba. A vict.i ma
era conduzida diante do altar ; punha-se a mão nolla
como que para della tomar posse em nome de Deus,
e de alguma sorte carregai-a do todas as iniquidades
cometidas; depoiB, era estrangulada e qummada total
ou parciaJmenLe no altar, conforme a qualidade do sacnficio offerocido. Distinguiam-se, de facto, entre 08
sacrifícios sangrentos : o holocausto, o sacnficio pacifi co e o 8acri fic10 expialorio.
O holocanslo era assim chamado porque cnLão se q uuimava inLciramento a vicLima. Seu fim era reconhecer o soberano dominio de Deus e confessar que «O
pé dellc a crralura nada e\.
O sacrificio pacifico se olferecia em acção do graças por um lwnefieio éilcançado e nomeava-se cud1aristico ; ou para pedir uma gra~~a, ern então impctratorio ; indicava a união intima. que deve existir
entre Deus n o homem. No sacrific10 pacifico, queimava-se parte da victima, reservando-se outra para
os sacordotes, o uma terceira para aquellos que mandavam o fTcrcccr o sacrificio.
O saerificio de expiação ora offcrccido para implorar o perdão do peccado quer cm nome do povo, quer
cm nome dos indivíduos. Queunava-se parte da vicLim_a, Locando o resto aos sacerdotes somente.
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Quanto aos sacrificios incruentos, consistiam em
ofTertas de perfumes,' flôr de farinha com oleo, bolos,
pães não levedados,'.4:e tambem libações de vinho.
Taes libações sempre acompanhavam os sacrificios
sangrentos.
Estes varios - sacrifícios diziam .mm to bem qual a
nossa situação, quaes os nossos deveres em relação a
Deus : creaturas, devemos-lhe a homenagem da adoração ; cumulados de beneficios, precisamos exprimir
a nossa gratidão ; sempre em apuros, temos de implorar auxilio ; finalmente, pecadores, cumpre pedirmos perdão. Um dia, achar-se-ão es Les quatro fins
do sacrific10 reunidos na imolação de Jesus Chn$tO
no Calvanó ; será o umco sacr1f1mo apto a saldar todas
as dividas, e a missa será sua renovação e continuação
atravez dos seculos. Os antigos sacrifícios todos não
passavam de sombras e figuras ; só tinham efficacia
e virtude por sua significação symbolica ; é por isso
que hão de desaparecer todos depois do sacrificio da
Cruz, ficando somente a missa, mysteriosamente anunciada na oblação de pura farinha e de vinho que acompanhava todos os sacrifícios cruentos.

cial era offerecido pelos padres en-;, dia de Sabbado,
entre o sacrifício da manhã e o da tarde. Era o preludio da missa catholica.
Mais, o começo (as calendas ou neomenias), marcado
pela aparição de uma lua nova se celebrava com um
holocausto extraordinario, constando de dois touros
novos, de um carneiro e de sete cordeiros; imolava-se
mais um bode para expiação do pecado. O primeiro
dia do sctimo mez, que era o principio do anno civi l,
honrava-se particularmente em memoria da crcação
do mundo, e guardava-se o descanso do Sabbado que
não era obrigatorio nas outras calendas. (Ler. xxrn,
24; Num. xxrx, 1.) Assim como se santificava o perío do de sete dias, tambem santificava-se o de sete
annos. Era o anno sabatico durante o qual a terra
descansava ; o pagamento das dividas era suspenso,
os escravos recuperavam a iberdade. Emfim, decorridos sete vezes sete annos, chegava o anno de jubileu.
A este armo cabiam todas as prescripções do anno sabatico ; e mais, as dividas estavam completamente
remitidas e os bens alienados estavam devolvidos aos
antigos donos.
além do Sabbado e das ncomcnias, os Judeus celebravam to<los os annos quatro festas principacs :
da Pascoa, de Pentecostes, dos Tabernacnlos, n
da Expiação dos pecados. 1° A festa da Pascoa,
a maior de todas, lembrava a saida do Egypto e a
passagem do anjo exterminador ; marcava tambem
o inicio tla primavera e da ceifa. Celebrava-se no dccimo quarto dia da lua de Março ; a festa durava sete
dias, sendo o repouso de preceito só no primeiro e no
ultimo dia. No primeiro dia, imolava-se, em cada
familia, o cordeiro pascal ; era assado sem se lhe quebrar nenhum osso, espetando-o cm dois paus transversaes cm forma de r.ruz, para melhor symbolisar o
sacrificio do verdadeiro cordeiro de Deus. Depois,
comia-se com pão azymo e hervas amargas. No se·

IV. Sabbado e festas. - Todos os dias, de manhã e
<lo tarde, ofTerecia-se a Deus, no tabernaculo e depois
no templo, um cordeü·o em holocausto com uma offcrta e uma libação, como que para symbolisar a perpetuidade do sacrificio. Mas, além deste culto quotidiano, Deus quiz sei· honrado de modo especial todos
os Sabbados, e em certas festas.
A celebração do Sabbado consistia principalmente
na cessação de qualquer obra servil. Aos indivíduos,
não se mandava neste dia nenhuma pratica extraordinaria do culto. Porém, era uso reunirem-se para
ouvirem cousas piedosas, e, mais tarde, ajuntaram-se
nas synagogas para rezarem, lerem e receberem explicações das sagradas Escripturas. Um holocausto espe-
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uundo dia da Pascoa, oferecia-se o primeiro molho
de trigo com um cordeiro em holocau:::to ; era a ceremonia religiosa da abertura da ceifa. (Leµ, xxm).
2º A festa Pentecostes celebrava-se cincoenta dias
depois da Pascoa cm comemoração da lei dada no
monte Sinai. Esta solenidade chama-se ás vezes festa
das Semanas, porque se contavam sete semanas entre
a Pascoa e Pentecostes ; festa da Ceíf a, porque seu
fim era agradecer a Deus pela colheita que acabava de
fazer-se ; festa das Primícias porque, além de varios
holocaustos e hostias pacificas, ofTereciam-se dois pães
levedados, como primícias da seára. A festa só durava
um dia. (Leµ. xxm; Num. xxvur. )
3° A festa dos Tabernaculos tirava o nome de celebrarem-na os Israelitas abrigando-se debaixo de tendas de ramos e folhagens, como lembrança do tempo
passado sob a tenda no deserto. Esta solenidade clavaso no ouLono ; durava como a ela Pascoa, oito dias,
sondo tambcm o primeiro e o ultimo, dias ele descanso. Servia igualmente esta festa para agradecer a
Drms as colheitas de vinho, do maneira crne vinha a
sPr a fcsLa ela vindima. Celebrava-se c:om grande regosijo, numerosos sacrifícios, cantos e musica. ( Leµit.
xxrri; Num. xxrx.)
fio A fosta da Expiuçãu eaia einuo dias anLos tlaq uclla dos Tabernaculos. EnLão, Ct a prohibido Lrabalhar e não se devia comer antes ela tarde ; orn o dia
elo grande jejum, o unico prescripto pela lei. O sumo
saoorclote, trajando as vestes pontificaes, oficiava só
nesta solenidade. Oferecia um touro novo polo poccado elo povo o um carneiro em holocausLo. Um dos
dois bo.cles era o bolle emissario. Depois ele o tet'Om
carregado com asi niquidades do povo, levavam-no fóra
da r.idado e o expulsavam pa1'a o deserto. E' no dia
da Expiação que o summo sacerdote entrava no SanLo
dos santos, preccJido do sangue das victimas. -São Paulo nos faz divisar no grande sacerdote, Jesus

ChrisLo, que entrou no céu com o prop1'io sangue
para realisar nossa redempção ; tambem o bode emissario representava o Salvador carregado coni as nossas iniquidades, conduzido fóra da cidade para ser
imolado. (Leµ. xxm; Num. xxrx.)

V. Prescrípções religiosas particulares. - Alórn. das
leis religiosas respeitando o culto publico, ouLras
havia atinentes aos indiv.iduos.
1º A principal era a da circwncisüo, ordenada por
Deus a Abrahão o a seus descendentes, como signal
da aliança do Senhor com o sou povo. Dava-se com
todas as crianças do sexo masculino oito dias depois
do nascimento.
2º A oferta dos primogenitos do homem e elos animaes. Os animaes eram imolados; os filhos primogenitos, apresentados no templo quarenta dias depois
elo nascimenLo, resgatavam-se por uma oferLa em
dinheiro e uma victima. Estas ofertas ao Senhor deviam
lembrar seu dominio soberano sobro todas as creaturas .
3° CerLo numero de impurezas legaes, provenientes
ora de fahas, ora de circumstancias determinadas,
privavam os Hebreus das relações religiosas e civis
com seus irmãos, emquanto não tivessem cumprido
a ceremonia da pnri/icação por um sacrifício ou por
ritos expiatorios : o fim destas prescripções ern manter a pureza do coração symbolisacla por estas purificações exteriores. (Lef.I. xr-xv.)
~'° Como pratica de penitencia, o jejum ora de preceito para os Judeus um unico dia no anno, o ela festa
ela Expiaçãa; jejuavam, porém, voluntariamente nos
'dias de aflição o de peniLencia. Mais, era pro ibido aos
Hebreus comerem a banha e o sangue dos animaes,
assim como a carne de certos animaes chamados impuros : o porco, o cawilo, f' em geral, todo o animal
que morresse de doença ou fie desastre. (Leµ. m, xr,
xvu; Deut. xrv.)
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parte das colheitas par a o uso dos sacerdotes e o alivio das viuvas e dos orphams.
6º Finalmente, a lei de Moysés autorisava os rotos,
distinguindo duas qualidades : uns consistiam em
oferecer a Deus um animal, uma pessôa, um presente ;
mas em muitos casos, estes votos podiam ser modificados ; os outros eram uma promessa de abster-se de
cousas licitas. (Ler. xxvu ; Num. xv. A lei permitia
ainda o juramento, quer para afirmar a verdade, quer
como sanção a uma promessa ; em ambos os casos,
o perjurio era severamente proibido.
Estas prescripções todas nos mostram o bosquej o
da lei christã com a difierenca, entretanto de que a
mortificação do coração e da vontade, os sacrifícios
interiores, e, cm geral, o espírito de fé e de caridade
em todas as praticas teligiosas, hão de aperfeiçõar no
christianismo as obras exteriores que parecem ser o
limite da legi.slação mosaica.

CAPITULO II

Desde a promulgação da Lei até à dedicação do
templo de Salomão
1491-1003 A. C. (1645-991)
(QUARTA ÉPOCA)

Resumo desta época. -

Divisão do capitulo.

Dora avante o povo de Israel terá sua !oi escripta.
Moysés, iluminado pelo espírito de Deus, tinha previsto tudo: os juízes, e mais tarde os reis, seus rncce~
sores, nada terão que mudar. << A lei mosaica, diz Bossuet, era um livro perfeito, o qual, junto com a his·
toria do povo de Deus, lhe ensinava a um tempo sua
origem, sua religião, sua policia, seus costumes, sua
philosophia, tudo quanto serve para nortear a vida,
tudo quanto une e forma a sociedade. >>
Até a época de Jesus Christo, não teremos que registrar artigos adicionaes que modifiquem esta legislação admiravel. Vamos acompanhar em suas peregrinações no desei to, o povo que Deus elegeu para
guardai a verdadeira Religião e preparar as vias ao
Christo. Moysés se e'smera quarenta annos na formação deste povo : as revoltas, as idolatrias, os castigos, as consolações, se revezam, contribuindo a manter firme a disciplina. O sabio Legislador o conduz
até a entrada da Terra prometida ; nella porém, elle
não penetra. E' Josué que faz a conquista e divide
a ~err a santa entre as tribus de Israel. Depois delle,
num pei·iodo de quinhentos annos, o proprio Deus é
o chefe da nação judaica. Cada cidade escolhe seus
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magisLrados particulares para manLer a 01 dem e
administrar a justiça. Debaixo deste governo dos Jiiizes, o povo de Israel apresenta uma continua alternativa de revoltas contra Deus, castigos da sua justiça, conversão para Deus o para a paz. Contam-se
selo servidões e sete libertações eiTectuadas por personagens a mandado do Deus.
Depois, o povo ficou enjoado com seus juizes, e,
como as nações visinhas, quiz ser governado por um
rei. Samuel, tendo consultado o Senhor, atendeu a este
desejo e derramou o olco santo na cabeça de Saul que
foi o primeiro rei do povo de Deus.
« Depois de Saul, aparece David, o admiravel pegureiro, vencedor do altaneiro Goliath e de todos os
inimigos do povo do Deus ; grande rei, grande conquistador, grande propheta, digno de cantar as maravilhas da omnipotcncia divina, homem; cmfim, segundo o coração do Deus, que fez o seu mesmo crime
rcdm dar cm gloria do seu Creador. »
« A este guerreiro piedoso succedcu seu filho Salomão, sabio, justo, pacifico, cujas mãos limpas de sangue foram julgadas idoneas para edificarem o templo ao Altíssimo, 998 (1012) A. C.
Para não perdermos nenhum dos ensinos que nos
proporciona a historia deste longo periodo, estudal-oemos dividido om se is artigos obodoccndo aos seguintes titulas : 1o Moysés e a estada dos Tsra elitas no
deserto, 149t-lti51 (1645-1605) A. C.; 2° Josué e ·o
estabelecimento do povo de Dous na Terra prometida, 11151-111311 (1605-1580) A. C.; 3° o governo dos
J uizes 143!1-1095 (1580-1080) A. C. ; 4° o reino de
Saul 109S-1055 (1080-10!10) A. C. ; 5° o reino de David
10110-1001 (1070-10111) A. C. ; omfim o reino de Salt
mão e a construção do templo, 1001-962 (1014.-975) A.C.
Para não interromper a narração, ahí vno a resenha
Ju:; grandes factos ela historia profana eontemporanea daquella época.
1

Emquanto os Israelitas via1avam no deserto, os
EO'ypcios continuavam estabelecendo colonias na Grcci~; Danau fazia-se rei de Argos derrubando os antigo s reis oriundos de Inacho.
Com a conquista da Terra prometida, por Josué,
corresponde a chegada do Phrygio Pelops, l'ilho de
Tantalo, nesta parte da Grecia que tomou seu nome,
0 Peloponeso. Bel, rei dos Chaldeus, recebia deste
povo as honras divinas.
E' durante o governo dos Juízes (1434-1095 A. C.)
que, segundo o computo de Herodoto, se deve colocai'
a fundação do primeiro imporia assyrio por Nino,
filho de Bel ; clle deu seu nome á capital que veiu a
ser Niniva. A antiga a famosa cidade de Tyro faz
remontar a sua crlebridade a esta época. E' no seculo xm antes de Nosso Senhor que os historiadores
põem os famigerados combates de Hercules e os de
Theseu, rei de Athenas. Emfim, é no tempo de J epht é
(1187 A. C.) que Semiramis, viuva de Nino, augmentava o imperio dos Assyrios com suas conquistas,
e que a imortal cidade de Troia foi reduzida a cinzas
pelos Gregos, sob o reinado de Priam, filho de Laomedonte, depois de um sitio de dez annos, cantado nas
epopei as de Homero e Virgílio.
ARTIGO I

Moysés e a estada dos Israelitas no deserto .
I. Estada no deserto : revollao e cast igos. - II. Exploração da
Ten·a pro metida ; primeiras conquistas. Prophecia de Balaam. Uit1mos annos e morte de Moysés; como !'oi a figura elo Messias.

-

l. Estada no deserto ; reçolta e castigos. - Os ls1 aelitas permaneceram cerca de um anno ao pé de Sinai
onde tinham recebids a lei. E' ali que o summo sacer·
dote Aarão e seus filhos receberam a consagração sa-
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Finda esta ultima ce1 emonia religiosa, a nuvem luminosa que cobria a :u·ca de aliança, levantou-se e
deu o signal da partida. A terra prometida aos patriarcas era, por assim dizer, uma imagem do céu; era
preciso conquistal-a pela provação e pela paciencia.
Era tambem uma terra santa, e Deus, antes de intro duzir nella o seu povo, queria purifical-o, deixal o
expiar suas fraquezas, suas murmurações, suas revoltas. Havia de ser ella uma recompensa, e como somente
os eleitos entram no céu, assim Deus levou na herança
prometida a seus paes, os unicos Israelitas dignos della.
Apezar dos beneficios não Lerem sido regateados
á nação judaica, muitas vezes, ella se mosLrou ingra ta
e infiel : entreLanto, Deus não a abandonou. Mais de
uma vez desacoroçôou o propheta. O Senhor lhe concedeu, para partilhar seus cuidados, um conselho de
setenta homens, escolhidos enLre os antigos de Israel. Sem deixar de ser misericordioso, Deus, para incutir
o respeito da sua lei , dou varios exemplos da severidade da sua justiç,a .
Um dia cm que os lsraeliLas tinham murmurado
contra o Eterno, o fogo do céu assolou uma parte ·
do campo. O povo foz queixa por não ter comida que
não fosse o maná : o Senhor, durante um mez, deixou
caír codo1 nizos a valer ; mas um geande i 1 umero de
murmuradores foram feridos com uma chaga horri vel, perecendo nos sepnlcros da conmpiscenci11. Maria,
innã ele Moysés, dirigíea ao irmão uma censura injusta :
Deus a puniu com uma lepra horrenda da qual f Ó
a oração do prophcta a pôde livrar. Nadab e Abiu,
ambos filhos de Aarão, colocaram um dia, sobro o altar
dos holocaustos, um fogo estranho e profano : uma
chama interior os devorou. Aconteceu que um Israelita, numa contPnrl;i , l'oi ouvido a blasphemar o nome
do Senhor : pcw ordem de ])eu:;, o culpado foi levado
fóra do campo e apedrejado. n Assim será castigado,

-83disse o Senhor, quem tiver blasphemado o meu
nome ! » Encontraram um homem que, menosprezando a lei, praticava uma obra servil, apanhando
lenha em dia de Sabbado ; foi igualmenLe apedrejadll
fór a do campo pelo povo cm peso, afim de inspirar
para sempre o respeito e a obediencia para as leis de
Deus.
Coré, Datan e Abirão sentiam ciumes por ser o
sacerdo cio exclusivamenLe confiado á familia de Aarão
e verb eravam a Moysós por ter ellc usurpado a autoridade soberana : a terta se entreabriu o os tragou
ainda vivos emquanto um fogo vingador saido da
terrn aniquilava duzcnLos o cincoonta dos seus apaniguados.
Moysés e Aarão foram, clles proprios, um exemple
frisante da severidade <lo Senhor. Os Israel itas, no
deserto, andavam á mingoa de agua ; cm vez de bater
no roche do uma só pancada, com confiança, para uma
fonte brotar, como já praticára em llorob, Moysés
bateu duas vezes. A agua jorrou, copiosa; mas Deus,
offendido com tal hesitação dcMoysrs o do irmão delle,
declar ou que não haviam de ontrnr na Terra prometida.
O caminho mais curto para alcançar o paiz de Chanaan fôra atravessar a I<luméa. Mas Deus não consentiu nisso, e tivel'am que fazer um exLenso desvio ;
por isso houve outros murmmios por parte dos Israelitas. Desta vez, Deus mandou-lhe:; cobras venenosas cuj a mordedura abrazada dava a morte. O propheta enviou ao cóu a sua pr'.;ce, e o Senhor lhe disse :
« Fabricai uma scrpenLe de bronze e erguei-a no
' campo como um signal : quem lhe dirigir um olhar
será curado da sua ferida. >> Moysés cumpriu o mandado, e o veneno ficava sem effeito logo que os feridos
consideravam o mysLer ioso signal. Por si mesma, esta
serpente de bronze não podia curar; mas era o symbolo de Jesus Christo pregado na cruz. As serpes abra-
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-84zadas eram a figura dos demonios que nos feriram mortalmente. Jesus Christo só nos pode curar. Elle mesmo
quiz interpretar a mysteriosa imagem levantada no
deserto : « Assim como Moysés ergueu a serpente,
falou elle, assim tambem o Filho do homem deve ser
erguido, para que quem nelle acreditar não .perec;a ,
mas possua a vida eterna. >> Desta maneira serão
salvos os que considerarem a cruz com arrependimento e fé na redempção.

11. Exploração da terra prometida; primeiras conquistas. Prophecia de Balaam. - Emquanto os !Fraelitas acampavam em Hades, no sul do paiz de Chanaan, Moysés mandou doze espias, um de cada
tribu, para reconhecer a Terra prometida. En~re os
exploradores estavam Caleb e Josué. De volta, os
delegados nanaram cousas maravilhosas sobre a fertilidade deste paiz. Dali elles traziam frutas ex traordinarias. Mas todos meno::, Caleb e Josué, falavam
com espanto da altura e da coragem dos habitantes.
cc Era, diziam elles, uma raça de giganLes ao pé dr quem
os Hebreus não passavam de gafanhotos.>> Com est as
informações, os. Israelitas solt aram gemidos e quizerem eleger um chefe para regressarem ao Egypto. O
Senhor, indignado, ameaçou de exterminar a todos.
Moysés porém, intercedeu o alcançou o perdão. Co mtudo, como castigo desta revolta, todos foram condenados a morrer no deserto. Caleb e Josué, cujo
testemunho tinha sido mais exato, foram os unices
que escaparam a essa sentença.
Correram quarenta annos ; a geração que saíra do
Egypto ia desaparecendo aos poucos. Depois de muitas marchas e contra-marchas, o povo de Israel, dirigindo-se para o oriente, chegou nos limit es do paiz dos
Amorrheus. Uma dupla victoria sobre o príncipe desta
trilrn e ::;obre Og, rei de Ba::>an, tornou o::; Hebnius
donos de toda a região aquem do Jordão. Moysés

deu esLe t erritorio ás tribus de H.ubens, Gad e Manassé&.
Tal exito espalhou o desanimo entre os Moabitas,
vizi nhos do mar l\1orto. Sentindo-se mu iLo fracos para
r esistir ao povo de Jsrael, Balac, re i de Moab e de
Madian, valeu-se de outras armas. Ch amou junto
de si Balaam, adivinho e propheta de muita fama
que morava na Mesopotamia. Seduzido pelos ricos
presentes do r~i de. Moab, Balaam p.oz-se a caminho.
Mas num dosfilade1ro apertado, o JUmento cm que
0 propheta ia montado, estacou de subito, negandose a seguir viagem. Um anjo lhe estorvava a passaetem e falou a Balaam : <e Pt·osegue no teu caminho,
~as não dirás sinão o que Le fôr inspirado. » Chegado
no cume do Phogor, Balaam abriu a bocca para amaldi çôar a Israel; mas, de repente, empolgado pelo ospiri to de Deus, exclamou : e< Como hei de amaldiçôar
aquelle quo Deus não amaldiçôail. .. o' Jacob! siio lindos os teus estandartes ! esp lendidas são as tuas tendas, ó Israel! O t'ei de Israel ha de prevalecer contra
Agag e seu impr,rio será elt~vndo na glori a! ... » E r.is
que a hisLorin desLo povo conquistador rlesdob1 a-sr.
ao olhar do propliota ; ell e entrevê o Libertador prometido e oxclama : '' Eu o njo, mas clle não vem
ainda agora. Uma estre la sa irá de Jacob, um scepLro
erguer-se-á cm Israel ; ha de ferir os chefes de Moab ;
elle esmagará Lodos os filhos de Seth. A Jduméa será
o seu do mínio e Jsrael dilatará as suas conquistas. »
Um dia, quando aparecer a estrela mysteriosa, os
magos do Oriento lombrar-sr.-ão da prophecia de Balaam.
\

II I. Ultimas annos e morte de Jl!oysés; como joi a
figur a d9 Jll!essfos. -

Moysés exterminou os habitantes
do paiz do Moab e ele Madinn. DP.pois desta ex ecuçüo
sang1·enta, ollc soube de Deus que sua morte vinha
pro:xima. Empregou os ultimas mezes da vida escre-
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de o ter lido perante o povo, entregou-o aos filhos de
Levi dizendo : << Todos os sete annos, quando tiver
chegado o anuo da remissão e o tempo da festa dos
Tabernaculos, reunireis toda a nação de Israel, e
lereis de novo as palavras desta lei. >>
O original do livro foi poflto na arca de aliança ;
copias exatas foram tomadas, conferidas e conservadas pelos sacerdotes e os levitas. Os reis de Israel
tinham obrigação, depois, de possuir um exemplar
ílelbs; mfls era tflmbom o livro do povo : era nelle
que os filhos aprendiam a ler e os pacs vinham
tomar lições.
'.\loysés apontou .Josué como successor; depois, compoz e recitou um cantico esplendido em que vêm
narradas todas as maravilhas de Deus para com o seu
povo. Em seguida, ascendeu a montanha de Nebo
donde seu olhar podia, pelo menos, contemplar a terra
prometida ao povo de Israel. E' na presença deste
scenario majestoso e encantador que seus olhos se
fecharam para a luz deste mundo. « Moysés morreu
portanto no paiz de Moab, na idade do conLo e v inte
annos . Homem algum até hoje soube do lugar onde
repomam os seus despojos morLaes. As tribus o cho raram por trinta dias e depois dolle, não saiu do meio
do povo nenhum prophcta a quem o Senhor falasse
fronte a frente, como fazia com elle, nem que praticasse tantos prodígios em todo Israel. n
Entre Moysés o o Prophota por excelencia de quem
é o precursor, muitas e muito frisantes são as analogias. De facto, Moysés, libertador do seu povo, legislador e fundador de uma religião, thaumaturgo, medianeiro na aliança entre Dous o o mundo, homem entregue á dôr o ao sacrifício, possue outros tantos
caraeteres figurntivu8 du MesHiai;.
Moysés liberLou o povo de Israel da servidão · do

-87EgypLo : .Jesus Christo libortai'á todos os homens da
escra vidão do pecado. Ambos passaram no Egypto
os primeiros annos da sua vida; quarenta annos de
exílio foram u prepHro do salvador de Jsrael parn
0 cabal desempenho da sua missão, e quarenta dias
de retiro e de peniLencia serão o preparo de .Jesus
para a sua missão de Salvador do mundo.
Moysés deu aos Israelitas a lei do Sinai. Nosso
Senhor deu ao genero humano a lei evangelica ; a primeira, imperfeita ainda e figurativa, só teria uma
existenria limitada; a segunda, perfeita e definitiva,
ha dr. durar :ür a consumação dos seculos. Mas a
Religi ão judaica vaticina a Heligião christã e a Lraz
por assim dizer no seio. .
Moysés fez grandes milagres para provar que era
enviado por Deus : Nosso Senhor os fará mais estrondosos ainda para provar que é o enviado e o Filho do
Altíssimo; a passagem do mar Vermelho é a figqra
da passagem mais maravilhosa do pecado para a graça pela agua santa do batismo ; o maná do deserLo
é o symbolo do pão vivo descido do céu que alimenta
nossas almas na sanLissima Eucharistia.
Moysés foi o medianeiro da aliança entre Deus e
o povo de Israel, .Jesus Christo formou entre Deus e
o genero humano uma aliança muito mais admiravel.
A primeira fôra firmada com o sangue das victimas ;
a segunda o será pelo sangue de Christo Senhor nosso .
Por sua prece alcançava Moysés o perdão para os
culpados : Nosso Senhor, por sua intercess~,o todo
poderosa, será o perpetuo reconciliador do céu e da
terra.
Emfim Moysés pôde levar a effeito a sua missão
só a custo de muitos sofüimonLos. n Deus lhe deu a
provar, de antemão, os oprobrios ele Christo ; a sua
fugida de improviso, as revoltas do povo judaico, a
sua viela sempre feita de imulaçãu e sacrifício, o tornaram uma imagem viva do Salvador perseguido e en-

http://www.obrascatolicas.com

- 8CJ -

- 88 tregue a todas as ignomínias. Moysós soube quanto
custa salvar os filhos de Deus, e ensinou assim, de
longe, quanLo havia de custar um dia ao Salvador
do mundo uma libertação muito mais importante. n

ARTIGO TI

Josué e o estabelecimento do povo de Deus na Terra
prometida.
V.51-H3'• (1605-1580) antes de J. C.
I. Missão de Josué; suas raoanhas mililarcs. -

sué ; como foi figura do Messias.

II. Morlc do Jo-

1. M1:ssclo rlP .Josné ; suas façanhas militares. - O
Senhor disse a Josué : cc Moysós, meu servo, já mor·
reu ; agora levanta-te, transpõe o .Jordão para entr a·
rcs no paiz que darei aos filhos de Israel ; ninguem
poderá comt igo. Assim como nsLivr. com i\Toysl;S, es La·
rri comtigo. » E' desta maneirn que Deus delineia a
missão de .Josué : tem de introduzir seu povo na Terra
prometida. Todavia, ao succcder a Moysés, .Josué
não herdou do mesmo poder. O legislador dos Hebreus
tinha reunido cm suas mãos o poder religioso e o poder
civil. Tinha ungido Aarão na fralda do Sinai ; e elle
proprio exercêra as funções sacerdotaes. Morto elle,
· o poder religioso passou no summo oacerdote Eleazar,
e .J osuó só conservou o poder temporal.
Em breve, tornou-se patente que a mão do Senhor
dirigia a .Josué. Para penetrar na Terra prometida,
era preciso atravessar o .Jordão cujo alveo era largo
e fundo . .Josué sanLificou o povo pelo jejum e a penitencia. No dia seguinte, fez a arca de aliança entrar
no rio . l\1al os sacerdotes que a carregasam, tinham
posto o pé nelle, que o .Jordão deteve a carreira : as

r'

aguas que corriam, ficaram paradas como montanhas ;
as que já tinham passado, se escoaram para o
mar morto, deixando enxuto o leito do rio. Todos os
H ebrcus puderam atravessar assim o .Jordão, desfi·
}ando diante da arca. Como lembrança deste facto
milagrnso, .Josué ergueu no mesmo alveo do l'io,
um altar formado de doze pedras enormes. Melhor
elo que estas pedras, os cantos de Israel perpetuaram
a memoria dessas maravilhas : cc Quando Israel saiu
do Egypto, o mar o presenciou e fugiu ; o .Jordão, na
sua vista arrepiou carreira para a sua fonte... Que
tinhas, tu, ó mar para fugires assim? ... que tinhas,
tu, ó .Jordão para remontar no teu curso? - __ . E'
por que a terra tremeu na face do Deus de .Jacob ... n
(Ps. cxm.)
.J osué tencionava conquistar .J oricó com as armas
quando o anjo do Senhor lhe deu ordens de não atacar
a cidade : a Providencia queria que caísse nas mãos
delle por um meio muito difYerente. Durante seis dias,
com o clangor das trombetas, os sacerdotes carrega·
rama m'ca nm redor das muralhas de Jericó; o povo
todo ia acompanhando. No setimo dia, ao entoar-se o
canto de victoria de Israel, as fortificações da cidade
vieram abaixo, e Jericó se deu sem defeza aos novos
conquistadores.
Entretanto, os reis do Sul e de Leste formaram,
contra o povo de Deus, uma poderosa aliança. Os Ga·
baon itas somente não entraram na confederação e
assignaram com .Josué um tratado de paz. Encerrados
nos seus muros, os moradores de Gabaão chamaram
Josué em seu soccorro. O chefe dos Israelitas caiu
de improviso sobre os reis conjurados . Deus comba·
t eu por seu povo ; mandou uma medonha chuva de
pcd1'as de gelo que matou muitíssimos Chananeus.
No entanto, a noiLe vinha vindo, e para que seus sol·
dados ti...-u~bern tempo para ultimar a victoria, José
exclamou : « Sol, pára sobre Gabaão ; e tu, lua, no
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-90vallc de Aialão. » E o sol deteve a carreira, deixando
aos Hebreus o tempo ncccssario para exLcrmirtarem
seus inimigos.
Os reis do Norte com J ahin, rei de Azor para 0he- fial-os, quizeram embargar a marcha vicLoriosa do
povo de Israel. Josué os desbaratou numa vicLoria decisiva e cumpriu sem dó as ordens de exLcrminio que
recebera do Senhor. Es~ava terminada a conquis ta
da Terra prometida.
Josué dividiu então, entre as doze Lribus, o paiz
adquirido. A tribu de Lcvi não teve quinhão na divis:'\o elo solo para que pudesse dedicnr-sn no rstudo ela
l<:i e ús suas funções sanLas; mas ell a devia cobra r
das mais, o dizimo das colheitas. Os lcviLas Livcram
quarenta e oito cidades dispersas em Lodo Jsrael.
Ficou assente que a arca de alimça e o Labcrnaculo
ficariam cm Silo, na tribu de Ephraim. Seis cidades
de refugio foram designadas para serem o asylo inviolavcl de quem tivesse cometido um homicídio involuntario.

II. Mor/e de Josué; como figu,ron o Messias. Depois de ter governado lsrael dezoito annos, Josué,
avisado do seu falecimento proximo, mandou reunir
em torno de si, em Silo, os anciãos, os chefes o os j uizcs
com todo o povo. Elle recordou os bcneficios derramados de continuo, em todos os seculos, sobre a raça
de Abrahão ; narrou, humilde, as suas victorias, e
acrescentou : « Si ainda tiverdes inimigos para vencer,
matal-os-eis. Será bastante para isso observardes tudo
quanto esta escrito no livro da Lei : Sabeis que o Senhor levou a efeito todas suas promessas, e cumpriu
todas as suas ameaças. :Mas si aceiLardcs os erros das
nações que vos rodeiam, si tiverdes a fraqueza de
formar casamentos com ellas, Deus se ha de volver
contra vós, e f\Cntireis () rrf\O ela snn ving<m~n . Tendes
a escolha. » O povo cm peso clamou : cc Serviremos
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lenr mentc renov.ou a aliança ele Deus com a nação.
Pode-se dizer que a prophccia de Josué agonisante
encerrava todo o porvir da nação judaica. Falecia
poucos dias depois, e seu corpo recebeu a scpulura na
montanha de Ephraim.
Josué fôra, clle Lambem, uma figura do Messias.
Seu nome é o mesmo que o de .Jesus e significa Salvador. Succcssor de Moysés, menor do que elle no
poder e nas obras, maior porém pelo nome que levava
e pela missão r1ue lhe cabia, inLroduziu o povo de
Deus n:i. Terrn snnta, como .T csus ChrisLo introduzirá a humanidade na herança celesLe. Ao mando de
Jo sué, o sol interrompe a sua derrota para permitir
que se complete a victoria : ú voz de J csus Christo,
a verdade religiosa, mais fulguranLe do que o sol, ha de
iluminar as nações e alumiar o desbal'ato de Satanaz.
Os sabios conse lhos de Josué compendiaram a historia da nação .judaica amaldiçoada ou hemdita por
Deus conforme a sua fidelidade : assim a lei christã,
promulgada por Jesus Christo, será para todos os
povoH um penhor de prosperidade ou de decadcncia,
segundo lhe obsc n 'arcm, ou po~tcrgal'em os preceitos.
AR'rIGO III

O governo dos J'uizes.
Estado de rsrac l so h o governo cios Juizes. - Servidões e li IJerLações: 1' servidão: OLhoniel; 2' sel'vidão: Aod; 3• se rvidão: a prophetiza Deliora; 1,• servidão : Gedeão;~· servidão: Jcphté; 6' scrv_idão : Samsão. O sumo sacerclote Hcli; 7• servidão : Samuel, o ultimo Juiz de I srarl. - Episodio de H.uth.

I. Estado de Israel sob o goremo dos Juizes. - Josué
não t cyc .successor. Depois da :ma mor Le, as doze tribus formaram uma cspecie de Estado federativo cujo
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verdadeiro e unico chefe era J ehovah, o Senhor. A
justiça todavia era ministrada nas cidades por magisLrados especiaes, e o grande conselho dos anciãos geria
os negocios publicos. Os Israelitas combatiam debaixo
das ordens de Deus ; no emtanto, quando se tratava de
trabalhos extraordinarios ou de guerras importantes,
olle passava a sua autoridade a chefes chamados Juízes. Estes não eram mais do que os officiaes do Senhor,
que os escolhia, ás vezes, dentre os mais humildes ; e
para deixar bem patente que elle só dirigia a victoria,
recusava amiudo o grande numero dos soldados e
a força das al'mas. De quando em quando prorogava
a missão dos Juizes durante a vida inteira sem comtudo lhes comunicar autoridade soberana nem tornar
hereditario o seu poder.
Emquanto vivia a geração que tinha presenciado
as maravilhas praticadas pelo Senhor, o povo ficava
fiel ús suas promessas. As <loze tribus a liás eonservaram os seguintes vinculos : o culto d<:: .T ehovah e a
observação elas leis mosaicas, a dignidade do summo
sacerdoLe, isto é, a unidadn do s11cerdocio, a oxisLencia
dos leviLas rrparLidos ,,m Lodo IRracl e tmfim a obrigação, para Lodo Hebrou, de vir, varias vezes no anno,
assisli1' ás solenidades que se celebravam no tabernar.ulo . .Mas quando a geração formada por Moysés
teve desaparecido, os filho~ de Israel fizeram o mal;
deixaram-se arrastar na idolatria pelo exemplo dos
povos vizinhos que elles não tinham bastante aniqu ilado, apezar das ordens do Senhor.

por perto de quinhentos annos, - o povo é tratado
de modo diverso conforme agiu bom ou mal. .. Assim
que cac na idolatria, é castjgado ; assim que se arrepende, é libertado. A fé na Providencia e a verdade
das promessas o ameaças de ~Ioysés se fortalecem
desta arte, sempre mais, no animo dos verdadeiros
.
fieis. »
1ª Servidão : Othoniel. 1405 (1554) A. C. - A primeira falta cm que caiu Israel foi aliar-se com nações
idolatras e conspurcar o incenso até ofereccl-o ás
falsas divindades dclles. Deus, durante oito annos,
deixou seu povo sob a tyrania de Chusan-Rasathaim,
rei de Mesopotamia. O salvador foi Othoniol, irmão
de Caleb. Depois da sua v ictoria, desempenhou quarenta annos, com sabedor ia, as funções de .luiz de Israel.
2ª Scrvidüo : Aod. l324 (1496) A. C. - Depois da
morte de Othoniel, os Hebreus tornaram a cair na
idolatria. Os instrumentos escolhidos por Deus para
a vingança foram os povos do Sul e de Leste. Os Moabitas, auxiliados pelos Amalecitas e os Ammonitus,
carregaram o povo de Israel com um jugo de ferro
qu e durou dezoito annos . Deus deixou-se comover
pelos clamores do arrependimento ; enviou 11m libert ador na pessôa de Aod, que matou, com a propria
mão, Eglão, rei de Moab, desbaratou seu exercito e
governo depois as tribus numa paz de oitenta annos.

-

11. Servidões e libertações. - Para castigar as infidelidades de seu povo, Deus o entregou nas mãos das
nações vizinhas, que o reduziram successivamente ao
caLiveiro ; porém, sempre que renunciava aos erros
e á idolatrin, a Providencia mandava homens extraordinarios que o libertassem.
Bossuet o notou : cc Debaixo dos juizes - isto é,

3ª Servidão : a propheliza Debora. 1285 (1386) A. C.

- Nova infidelidade dos Judeus acarretou nova servidão, sob J abim, rei de Chanaan. Por vinte armos,
oprimiu cruelmente o povo hebreu. A prophetiza Debora então ora Juiz em Israel. A' voz della, Barac
reuniu uma tropa de dez mil homens para combater
as forças de Jabim, chefiadas por Sisara. A victoria foi
completa, e Sisara foi morto sob a tenda de uma mulher, de nome Jahol, que lhe fincou um prego nas fontes
emquanto elle uurmia. O cantico de Debora perpetuou esse acto de coragem .
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4ª Servidão : Gedeão . 124.5 (13'i9) A. C. - Ainda
quarenta annos de soccgo, e as tribus deram as mesmas falLas seguidas da mesma escravidão de sete
annos sob os Madianitas. O libertador que Deus lhes
mandou, foi Gedeão. Debulhava trigo quando o anjo,
lhe apareceu e disse : << Yao e com tua força ltas de
libertar Israel. " Gedeão hesitava, mas um duplo pro digio, - a chama brotando debaixo da vara do anjo ,
e depois o orvalho do céu caindo unicamente no tosão
exposto por Gedeão sobre o solo que ficou arido e
sccco, - acabou por convencer o libertador. A se u
chamado, trinta e dois mil homens ergueram-se ; elle
despediu os tímidos e os covardes e guardou só dez
mil guerreiros. << A inda é clr.mB.is, lhe disse o Senhor ;
fica só com trezentos dentre os mais valentes. " Gedeão os armou com trombetas e vasos de Lerra com
ve las acccsas dentro dcllcs, e, de noiLc, conduziu-os
ao campo dos Madianitas . Com este grito : << O glarlio
de Deus e de Gedeão ! " Lodos a um tempo tocaram
as trombetas e part.iram os vasos. Foi um'.l balhurd ia geral no exercito elos MadianiLas que se maLarnm
entre si. Gedeão os poz cm completa desordem. Os
] sraelitas lhe ofereceram a realeza ; elle a recusou
dizendo. << Eu não serei vosso '\fosLre; D eus é, quem
deve sel-o. "
5a Srrviclâo : J eplité t 187 ( t :2'i:1) A. C. - Os filhos
do l sraPl ainda foram inficis adorando os deuses de
S idão, de Moab e de Ammiio. })nus serviu-se dos Ammonitas para lhes inflig ir um cast igo de dezoito annos.
Um homem de Galaacl, expulso de seu paiz e feito
chefe de uma quadrilha ele facínoras, foi o instrnmnnLo
da Providencia para libcrLal-os. Seus conterranoos
lho ofereceram o mando. Elle annuiu; mas, antes de
inir.iar-se o combato, frz voto de sacrificar ao Senhor,
caso estivesse victorioso, a primeira pessôa de sua
familia que lhe viesse au u11uu11Lru . Venceu os AmrnoniLas. De volta a Maspha, a primeira pessôa que se lhe

deparou foi a filha. O desgraçado pae lastimou ter
feito um voto imprudente. A corajosa moça sómPnte
pediu a seu pac dois mezes para chorar nas montanhas sobre a sua virgindade. Terminado este prazo,
Jephté cumpriu o voto consagrando sua filha ao Senhor.
6ª Servidão : Samsâo. 1127 (1172) A. C. - Sempre
Israel tornava a cair no mesmo pecado. A nação foi
entregue aos PhilisLeus que a avassalaram quarenta
annos. Deus, movido pelo arrependimento de seu
povo, mandou o mais ~ortc. e mais porte~toso de ,to dos
os libertadores : Samsao, filho de Manue. Tudo e prodigio neste vulto : seu nascimento anunciado por um
anjo, a austeridade da sua vida consagrada a Deus
pelo nazarcalo, sua força espantosa dependente do
cabelo. Ainda moç:o, já aLaca os Philisteus. Crescido,
não tem mais sinão um escopo : vingar-se dos in imigos de seu povo. Um dia, aniquilou-lhes as colheit.as
largando nns sparas dcllcs trezentas raposas com um
facho acccso no rabo. Entregue aos Ph ilisteus por
seus patrí cios, Samsiio foi acorrentado com cordas
novas ; elle as despedaçou como si fossemu m fio, e,
agarrando uma de~Ladura de jumento que eslava
a seu alcance, matou, com esta arma original, mais
de mil Philisteus. Preso na cidade de Gaza, arranca
de noite as portas da cidade e as carrega numa montanha visinha. Todavia, uma mulher do paiz elos
Philisteus, que Samsão t encionava desposai', Dalila,
smprehendeu o segredo desta força assombrosa. Deu
parte aos inimigos dolle ; estes vieram, e emquanto
doI"mia, cortaram-lhe o cabelo ; depois, prcnderamno, vasaram-lhe os olhos e condenaram-no a mover
uma pedra de moinho.
No emLanlo, ia r.1·pscoJHlo o cabr,lo do atrihu la<lo
p~r eso? aK fn1· ~·1", uo mesmu Lumpo, vinham voltando.
Em d1a de JcsLa os Philisteus o tinham arrastado ao
t emplo de Dagão, para elle ser o ludibrio daturban111lta.
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-96Samsão dirigiu uma prece ao Senhor ; depois colocando-se entre duas colunas, elle as sacudiu com tamanha força, que o edificio desabou, sepultando sob
os escombros tres mil Pltilistcus.
Assim faleceu este homem cxtraordinar io , figura
do Messias por seu nascimento milagroso, pelo prodígio de seu poder, da sua força, pelo heroísmo da
sua mo1·te e pela salvação que della resultou.
O snmo sacerdote Jleli 112!d11G (11 52-1112) A. C.
- Morto Samsão, o grande sacerdote Reli lhe succcdo u
como juiz soberano. Mas não esteve na altura dessa
incumbcncia. Pae fraco cm demasia, não qu iz ve r o
proceder de seus dois filhos, Ophni e Phinés, ambos
sacerdotes do Altissimo, que desviavam em beneficio
proprio, por sacrílega avareza, as ofertas apresentadas no templo. Deus enviou um prophcta qur, ao
sumo sacerdote e ao povo, 10mbrasse seus deveres :
rra Samuel. Anna, mãe deste, tivera um filho dev ido
ao tcrvor,das suas supli cas ; ella o consagrou ao scrviç0 do Senhor, e ell e roi educado no Lemplo. Uma
nnilc Samuel ouviu a voz de Deus que lhe dizia : « E u
vou mandar, na casa de 1-leti, dE:sgraças que encherão
o mundo de espanto. »
Não demorou cm realisar-se esta ameaça tcrrivel.
Atacados pelos Philistcus, os Israelitas cuidaram que
haviam de atrair a proLcção de Deus si trouxessem
de Silo, para o campo de batalha, a arca de aliança.
Travou-se o combate : tombaram Lrinta mil Israelitas;
entre ellcs, Ophni e Phinés ; a arca de aliança fi cou
no poder do inimigo. Ao saber destes desastres, Heli
caiu de costas sobre seu assento e rachou a cabeça.
Exemplo assustador da vingança t err ível de Deus
conLra os pacs cegos e fracos !
7ª SeN·idão : Samuel, ultimo juiz de Israel '1116'1095 ('1092-1080) A. C. - Pela setima vez, os lsrnelitas tiveram que vel'gar sob o jugo do:; Philistcus. No
entanto, a arca de ali ança que> tinha sido posta no
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a parte aLraia a malctição. Os Philisteus resolveram
devolvei-a ao paiz de Israel; mas vinte annos completos de Lyrnnia pesaram sobre as tribus. Samuel se
ernp enhava cm congregar seus concidadãos para um
grande movimento nacional e religioso. Quando viu
que o povo estava disposto a volver os olhos para
0 Senhor e a procurar ncllc o seu descanso, convocou
urna assembléa geral om Maspha; já era sumo sacm·dotc ; foi enLiio eleito juiz do Israel. O povo, docil
á sua voz, renovou sua aliança cr1m J ehovah. Nesses
entremcnLcs, acudiram os PhilisLeus a atacar os Hebreus, mas fôn1m v&ncidos.
SamuPl restabeleceu a paz cm todo o paiz, fez florescer os cosLumcs antigos, e vigorar de novo a lei
de Moy$éS. Em varias cidades, fundou escolas de
propheta.s, interpretes da palavra divina; mas, quando
velho, confiou a administração da jus:t.iça a sous
filhos que irri Laram as tribus com suas sentenças
iníquas. Os anciãos de Israel vieram ter com Samuel
e lhe disseram : « Dai-nos um rei como o têm todas
as nações. >> O propheta cons ultou o Senhor ; este
mandou qup se aLcndessc ao desejo do povo, anunciando-l he, m1Lretanto, quaes os fardos com que a
r ealeza oprimiria dora r.m diante toda a nação.
III. Episodio de Rllth. -·Sob o governo dos Juizcs,
mais ou menos no tempo de J ephté, temos a historia
de Ruth. Um homem de Belém, Elimclcch e sua mulher Noemi, apertados pela fom11, emigraram para o paiz
de Mo ab com os filhos já casados. Ao eabo de alguns
annos, morreu o Bclemita, morreram os filhos. Noomi,
viuva, fazia 1,enção de regressar para a terra de seus
aYós. Ella animou suas duas noras, RuLh e Orpha, a
permanecer em no paiz de l\Ioab. Orpha non~Pnliu,
n;.as RuLh d1Hsc a Noemi : « Em qual,1ucr parte onde
fores, seguir-tH-ei ; teu povo será meu povo, teu
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no tempo da ceifa. A conselho de Nol:mi, Huth foi
respigar nos campos de Booz, homem riquissimo e
parente muito chegado de Elimclech. Ao saber do
digno e bello proceder e da dedicação da estrangeira,
Booz não só permitiu que respigasse no seu campo,
mas ordenou aos ceifodores de deixar cair prop ositalmente espigas de seus molhos. Quando foi infor- ·
mado que RuLh era ela fami li a delle e que a lei judaica
lhe impunha o dever de substituir, junto dclla, o m arido ialecido, desposou-a, embora ella fosse pobre.
Desta união, nasceu um filho, por nome Obed ; foi
o pae de Isaias, sendo este, por sua vez, pae de David,
um dos antepassados do Messias.
Ruth a Moabita tem a honra de ser conLemplada
por são Matheus entre as mulheres que figuram na
gPnealogia de Jesus Christo. Ella mecereu esta distinção por suas virtudes. Por outra parto, Nosso
Senhor, por sua descendencia de RuLh, estrangeira
a seu povo, queria mosLrar-nos que cllc é o Salvador,
não só dos Judeus, mas sim de todos os povo~ <la terra .
ARTIGO IV

O reinado de Saul.
I. Eleição e unção de Saul, inicio glorioso de seu reinado. - II.
Saul culpaclo e cngeitaclo. - III. David no principio. - IV. Morte
de Saul.

l. Eleição e unção de Saul ; inicio glorioso de sezt
reinado. - Existia então em Benjamim um homem
chamado Cis que tinha um filho, Saul, de um port e
esbelto, e de uma beleza cxtraordinaria. Um dia,
tendo-se tresmalhado os jumentos do pae, elle entro u
a procurai-os, e como não os pudesse achar foi consultar o propheta Samuel. . Inspirado por Deus, este

_gg_
derramou-lhe olco santo

na cabeça, osculando-o

« Por esta unção, disse ellc, consagro-te, em nome

do Eterno, e faço-te príncipe do meu povo. » Ali temos
primeiro exemplo da consagração real feita com
0
0 oleo santo, de um príncipe eleito por Deus. Saul
foi embora e nada disse do que tinha succcdido. Samuel, porém, convocára o povo cm assembléa geral
a Maspha, com o fim de eleger um rei. A sorte teve
que designar a tribu, ~ fa~nilia e ~ possô~, o caiu successivamente cm BonJam1m, Mcr1 e emfrm em Saul.
A acclamação do povo confirmou a escolha de Deus.
Samuel leu depois á assombléa uma especie de carta
que tinha escrito o em que estavam indicados os direit os e os deveres da nova rcalcz1 ; este livro foi
posto na arra o a assembléa separou-se.
Em breve Saul mostrou que ora digno de marchar
na fr ente do seu povo. Com um exercito poderoso,
vei u em socorro dos habitantes de J abés-Galaad,
sitiados pelos Ammonitas, o ganhou uma vicLoria
brilh ante. Israel outra vez levantou vivas a seu rei.
Samuel aproveitou as otimas disposições de sou povo
e convocou uma reunião geral em Galgala. Perante
a nação em poso, resignou solenemente a magistratura,
cujo exercicio,subordinado á autoridade de Saul, conservára até enLão e conservou sómente o encargo de
sumo pontifice.
II. Saul culpado e engei!ado. - Até agora, o Senhor
tinha amparado o abençoado esta realeza logiLima.
Mas logo que ella se tornou infiel, Deus a abandonou.
Saul cometeu duas faltas das quaes não obteve o
perdão . Dois annos depois de eleito, teve que repelir
uma invasão dos Philisteus que tinham vindo acampar em Maspha com inumeros soldados. Os Israelit as, reunidos cm Galgala, ficaram assombrados. Sarnu.el tinha prometido de chegar, no setimo dia, no
meio dos Hebreus, para oferecer um sacrifício ao Se-
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nhor e tornal-o propicio á sorte de Israel. O propheta
se deixava esperar. Saul, impaciente, mandou trazer as
vicLimas, e contra a ordem de Deus, oferLou-as, elle
proprio, em holocausto. Acabava a victima de ser
consumida, quando Samuel apareceu. l~llc viu o sacrilcgio. « Que fizeste? disse elle a Saul. Si não fosse
esta falta, Deus teria firmado Leu reino para t odo
sempre ; agora ellc ha de escolher um homem segundo
o seu coração, e cllc o designará para ser o chefe de
Israel porque não observasLe os seus mandamentos . n
(I Rcg. xm, ili).
Havia vinte annos que Saul reinava. quando cometeu outra desobediencia. Samuel, em nome do Senhor ,
deu-lhe ordens de exLerminar os Amalecitas, raça
malvada e perversa, e de oferecer cm holocausto to dos
os despojos. Saul atendeu, matou o povo, mas poupou Agab, o rei, e ficou com a melhor parte dos despojos. Samuel censurou este pecado e como o rei pro curasse uma desculpa, dizendo que guardá.ra os rebanhos para depois ofertal-os ao Senhor cm sa.crificio, o prophcta falou : << A obediencia. mais vale do que
as victimas; já que engeitastc a palavra de Deus,
tambcm elle te engeiLa; clle não quer que fi ques
governando seu povo. Ellc dará teu reino a outro
melhor que tu. » (lb ., xv, 26-28.) A partir desLc dia,
Samuel foi embora e não tornou a ver Sa.ul ; mas
não deixou de chorar sobre o desvcnLurado des tino
deste principe que o Espirito de Deus tinha ab andonado.

..

III. Da>1id no principio. - Samuel recebeu do
Senhor a ordem de tomar um vaso contendo oleo
santo, e de ir em Belém, na casa de Isaías ou .J essé.
O propheta convidou o pac e os filhos para oferecer em
um sacrifício. Depois do banquete, pediu que lhe
apresentassem os hlho:> dcsLc patnarca. U mats moço
estava no campo apascenLando rebanhos. Samuel o
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rnandou buscar, e, consoan Lc ús ordens de Deus, derramou na sua cabeça o olco san Lo que devia consa<Yral-o. Chamava-se David o ungido do Senhor e tinha
"
vinte
annos.
o Espirita de Deus, que tinha deixado Suul, repousou sobre David. Victima do uma melancolia profunda, e apoquentado pelo espírito m aligno, Saul sofria de violenLos accessos de colora. Julgaram que a
m~ si ca seria um leniLivo para este humor insofrido
e mandaram vir David por ser um eximia tocador pc
harp a. Os harmoniosos acordes do jovcn zaga! amcni saram , de facto, os furores de Saul, que travou amizade com David.
Entretanto, os PhilisLeus tinham de novo p egado
em armas, e os dois povos acharam-se fr enLo a fronte
na planicie dos Tr1·ebinLhos. Um guerreiro philisteu,
de porte agigantado, por nome Goliath, adiantou-se
desafiando para a luLa o mais dosLcmido dentre os
Israelitas. Ningucm ousava r esponder ao giganLc.
David, porém, aprcscnLou-sc para combaLcl-o ; Saul
qui z emprestar-l he suas armas; mas, do pequena estatura, o pobre pasLor nem podia andar com tal peso.
Largou tu do, pegou da funda, do cacete, o, no bolso,
poz cinco pedrinhas que apanhou no CO l'rcgo . Gol iath
dirigia impropcr io s ao jovcn soldado. <e Tu vens contra mim, respondeu David, de espada, lança e esc udo.
Eu v enho cm nome do Deus elos exercitas a quem
blasphem astc e que te ha de entregar cm minhas
mãos. n Depois, poz uma pedra na funda o feriu na
fronte o gigante que caiu pcsadamcnLc. Logo, correu
para elle, arrancou da sua espada o lho cortou a cab ~ça. Os PhilisLeus fugiram. David foi recebido cm
triumpho, e Saul lho deu cm casamcnLo a sua filha
Michol, que prometera para quem foss e vencedor.
. o triumph o dn navirl e os louvores que o vir.tor:ar~m, fiz ernm nascer, no animo de Saul, ciumo:> tcrriveis. Agor a só procurava dar cabo da vida daquélle
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que considerava como um rival. Mas a ~1mizadc de
J onathas e uma fuga apressada salvaram David, que
rctrihuia com generosidade a injusta perseguic,:ão do
rei; muitas vezes, poupou-lhe a vida. Um dia o rei
Saul entrou na caverna em que David se acoitára ;
este podia lhe cortar a cabeça; contentou-se em cortar a borda do seu manto, << não querendo pôr a mão
no ungido do Senhor. n
IV. Morte de Saul. - Vinha chegando a hora das
vinganças divinas. Samuel acabava de falecer, na
idade de noventa annos, pranteado durante trinta
dias por este povo de quem fôra salvador e pae.
Como o precursor João Batista, de quem fo i a
figura, Samuel veiu á luz devido á oração de seus
paes; como elle conRagrado ao Senhor, tinha pregado
a penitencia, e sumia-se depois de ter dado a unção
santa ao grande rei David, qual João Batista dep ois
de ter batisado o Salvador.
Comtudo Saul tratou de resistir aos Philistc us .
Ellr. consultou o Senhor que não dr,u rospost.a alguma.
Drsanimado, dirigiu-se cm Endor a uma pythoniza
r,elcbrc pedindo-lhe evocasse a sombra de Samuel.
Deus permitiu que o propheta evocado aparecesse
e pronuncia:;se o seguinte oraculo. <(O Eterno se afastou de ti. Arrancou das tuas mãos o teu reino para
dal-o a David porque tu lhe desobedeceste. Amanhã,
tu e teus filhos, estareis comigo na morte, e o Senhor
entregar-vos-á aos inficis. n (I Reg. xxvrn, 17-19.)
No dia seguinte começou o combate, mas os lsrae·
litas fraquejaram diante dos inimigos; J onathas e
dois outros filhos de Saul morreram na peleja. Saul,
no desespero, ordenou a um seu official de matal-o,
o como recusasse, aLirou-se na ponta da propria espada.
Com esta morte passava a David a realeza. Lo nge
porém, de regosijar-sc, puniu de mortr um Amalecita
que se gabava de Ler morto Saul ; po1· longo tempo,
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phorou a morLe do rei e de J onathas e compoz um
canto funebrc cm que exLcrna toda a extensão ela
sua dôr : « Montanhas ele Gelboé, não caia mais sobre
vós o orvalho nem a chuva ; não produzam mais primícias os vossos campos, porque ali tombou o escudo
elos hero es, o escudo de Saul ! Saul e J onathas, tão
amaveis, tão magnanimos na_ vida, não fôram separados na morte... >>
ARTIGO V

O reinado de David.
I. David, rei conq ui s lador e glorioso. - II. David culpado e arrependido. - III. David propileta e figura do Messias. - IV. A
religião debaixo do governo de David .

I. Darid, rei conquistador e glorioso. - Depois de
t er honrado a memoria de Saul, David consultou o
Senhor para saber o que havia de fazer. Deus mandou
que foss e em IIebrão. Os anciãos da tribu ele Judá
ali vieram ter com elle; deram-lhe a tmção real e
reconheceram-no como seu i ci. As outras tribus permaneceram, por algum tempo, sob a· autoridade ele
Isboscth, filho ele Saul, mas finalmente, aceitaram
a soberania ele David.
Os Jebuseus ainda possuíam a fortaleza de Sião;
David fez o cerco clella e conquistou-a. Fez então o
prop osito de tornar J erusalcm capital do reino, fazendo della a sécle do governo . Mandou edificar um
palacio, e, cm redor deste palacio, uma segunda cidade
denominada a cidade de Da1.Jid.
Para colocai· ostensivamente sua realeza sob o amparo de Deus, o piedoso rei quiz transportar cm .J erusalem· a arca ele aliança que desde seu rearesso do
. dos Philisteus tinha' ficado em Gabaa," na enfia
paiz
dr, Abinadab. Neste intuito mandou construir na montanha ele Sião um templo destinado a reoebcl-a. Mas
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no transito, por pouco a arca não veiu ao chão ; um
levita, de nome Oza, teve a imprudencia do levar a
mão nella para sustel-a. Os sacerdotes unicament e
podiam tocal-a. Deus castigou Oza da sua falta de
respeito fulminando -o. David foi amedrontado e não
se atreveu a levar a arca até J erusalcm. Foi depositada na casa de Obededão onde ticou tres mezcs.
Neste prazo, olla foi uma fonte do bcnçams para est e
homem e a familia delle. David, teslemunha destes
beneficias, a mandou finalmente conduzir com grande
pompa no santuario preparado na montanha de Sião.
Houve imensa afluencia de povo, cantices o sacrificios. Dous assim tomava posse da cidade santa.
O reino de David foi assignalado pelas mais gloriosas conquistas ; estendeu sous domínios desde o
Modilerranoo até ao Euphratos, o penetrou alé Elam,
na Persia.

II. David culpado e arrependido. - Numa guerra
contra os Ammonitas, David cometeu um duplo crime,
que clle havia de expiar nos derradeiros annos de
sua vida. Do alto do seu palacio, avistára, na varanda
do uma casa vizinha, Bothsabé, mulher de Uri, um do
seus mais valentes oficiaes, e esta vista acendêra no
coração dello uma paixão culpada. Depois, para
poder desposal-a, resolveu deixar morrer Uri e mandou a J oab, seu general, que o expuzessc no mais
renhido e mais perigoso da luta. O oficial, de facto ,
foi morto, e David casou com Bethsabé. Um anno
decorreu sem Deus manifestar a sua vingança . :tl-'las,
um dia, o propheta Nathan veiu ter com David, o
num apologo frisante, poz-lhe á mostra tudo o que
havia de hediondo no seu proceder. cc Agora, continuou elle, o gladio não largará tua casa ; o mal sairá
contra ti da tua p1·opria familia; lu não morrerás,
mas o filho que tivcsle do Bethsabé ha <lo morrer'. »
(II Reg. XI.)
.
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David, assustado, jejuou o Ot'ou ao Senhor; mas as
ameaças cumpriram-se. O menino morreu. Pouco após,
Arnmão, um seu filho, foi assassinado polo irmão A.bsalão, que fugiu junto do rei do Gossur e ficou tres annos
no ex ilio . Perdoado uma vez, o desalmado Absalão
excitou o povo, revoltou-se contra o pac, o, na fronle
de um exercito, marchou sobro J erusalem para dcrrubal-o do trôno.
David teve que fugir e levantar um exercilo para
se defender contra as tropas de Absalão. A batalha
dou-se perlo da floresta de Ephraim. David tinha
pedido aos seus solda.dos que poupassem, quando
menos, a vida do filho. As tropas de Absalão foram
destro çadas. Ellc proprio ia fugindo, monta.do na sua
mul a quando, ao passar por baixo de frondoso carvalho, seu cabello comprido ommaranhou-so nos galhos, e elle ficou suspenso nos ares. J oab, a.o par do
fat o pela m1nação de um soldado, acudiu logo e o
traspassou com tros golpes. Ao saber da morte do
filh o rebelde, David desfez-sr em lagrimas, o ouviamno repetir som cessar : cc Absalão, filho meu, oxalá cu
pudesse dar a minha vida pela tua ! >>
Victorias estrondosas, acompanhadas de longa paz
e de bom exito em varias cometimentos, exaltaram
até o orgulho o poderoso monarca e deram-lho
a idóa de fazer o recenseamento de seu povo. Para
castigar esta nova falta, o prophela Gad vciu dar
parte a David que Deus lhe deixava a escolha entre estes
tres flagelos : uma fome de tres annos, uma guerrn
de tr es mozes, ou uma peste de tres dias. David abaixou a cabeça, escolheu a peste e perdeu setenta mil
Israelitas arrebatados pela epidemia.
Taes provas e ta.os castigos puzeram na alma do
David o sonlimcnto do uma dôr pungente por suas
culp as e ele uma confiança perfeita. na miscr icordia
do Dou5. Elle externou seu a1·rcpendimento em psalmos admiravois que hão de ficar até o fim dos tem-
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pos como sendo a expro~são m ais piedosa da verdadcil'a penitencia.
David faleceu aos setenta annos. Tinha reinado sete annos cm Ilcbrão o trinta e trcs em
J ornsalcm.

III. Da()id propheta e figiira do Messias. - Rei podcrso e glorioso, David foi tambem um propheta
inspirado e uma figura frisante deste Messias que
elle anunciava.
Nos seus bellissimos psalmos, David descreveu de
antemão o Libertador esperado, sua origem na tribu
de Judá, sua descendencia real, seu reino, seu sacerdocio eterno, depois, sua paixão o sua morte, sua resurreição e seu reino sem fim.
Sua origem : << Dous escolheu os príncipes na tribu
do Judá. Na casa do Judá, escolheu a casa de meu
pao. Dentre os filhos de meu pae, cllc quiz fazer -me
rei sobro todo seu povo de Israel ; e entro meus filhos
distinguiu Salomão para assentar no trôno do Senhor
e reinar sobre Israel. » - << Eu firmarei seu reino até
a rlcrn idade, continua o Senhor ; serei seu p:rn, elle
será meu filho. » (1 Paral. xxvm, 4-6; Ps. Lxxvrr,
ti8; LXXXIIlV, 36-38.)
Seu reino : « Ello dominará de um mar até o outro.
Os re is de Tharsis e das ilhas longinquas lhe hão de
trazer presentes. As nações que creastes, Senhor, virão
pressurosas ; adorar-vos-ão; e tributarão gloria ao vosso nome. » (Ps. Lxxxv.) « Porqu e estremeceram as
nações o porque formaram os povos intrigas baldadas? Os reis da terra têm-se coligado contra seu
Senhor e seu Christo ... Mas eu fui feito roi sobre a
montanha de Sião. Pede, filho meu, e cu Lo darei as
nações como herança, o tu as governarás oom uma
vnra ele ferro. » (Ps. 11.)
Sou sacerdocio eterno : « Bu to gerri ant.Ps rl a aurora.
O Senhor o jurou e não se ha de arrepender ; tu és

-107 sacerdote p,or Loda a eternidade, segundo u ordem
Melchi scdcch. l> (Ps. cx1x.)
Sua paixâo e sua morte : « Como cücs açuladus, nercaram-mc, o o conselho elos máus me armou ciladas.
Traspass aram minhas mãos o meus pés, conlarnm
to dos os meus ossos ; dividiram entre si os meus vestidos e sortearam a minha tunica. "(Ps. x:xr, 17-22. )
Em outros passos, relata a traição de Judas, o abandono
dos discipulos, o fel e o vinagre oferecidos a Chrislo,
seus inimigos frementes ao redor delle, saciando
seu odio no sangue. (Ps. XL, uv, Lxvrn.)
Sua resurreição e seu reino sem fim : « Não r csuscitará" aquelle que dorme? ... Minha carne repousará
na esperança, pois não deixareis, Senhor, minha
alma no abysmo, e não permitireis que o santo vosso
sofr a a corrupção do tumulo. Pelo contrario, vós
me abristes os caminhos da vida. " (Ps. xL, 9; xv,
9-10 .) No mesmo tempo David vê Lodos os povos da
terr a lembrando-se ele seu Deus ; cll cs acodem convertidos a receber o jugo suave da sua rcalezu ; e
i.sto para sempre : << Eu o jurei a David, meu srwvo :
sua ra <;>a lia de durar eternamenlc; seu trimo trn'á
diante de mim o brilho e a duração elo sol. » (Ps.
LXXXVIII, 36-38.)
Mas David nãu ::;ó propüetii:;uu o 1Vles1:>ia1:> ; elle u
symbolisou na sua pessôa. Como o Salvador, nasce
em Belém ; elle é predestinado, escolhido, ungido para
ser rei , libertador. Elle apazigua os furores de
Saul : Jesus ha de aniquilar toda a raiva dos dcmonios. David, armado ele funda, derruba a Go liath :
com sua cruz, o Salvador ha ele· amordaçar a Satanaz.
David perseguido, amaldiçoado, ex ilado, sofrendo
51- revolta do seus filhos não é a propria im agem do
Salvador, alvo do odio de alguns, atraiçoado por
outr os, entregue por seus mesmos discíp ulo s? David
por ém, fin:ilmPnto leva a Lodos de vrncicl :1 : ass im
Nosso Senhor acaba triumphunclo, o emquanto seu
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ollo, vencedor da morte, recebo as adorações do mundo
inteiro.
IV. A Religião sob o goCJerno de DaCJid. - Em meio
das provações, das guerras e das victorias, sempre
David dou o primeiro lugar á Religião e ao culto do
J ohovah que ello quiz do alguma sorte associar ao
sou governo. Depois do ter estabelecido a arca santa
na montanha de Si.ão, dou pompa maior ás coromonias religiosas, e o santuario que edificára tornouso o centro de um culto nacional. Poeta o musico,
fizera da poesia o <la musica a alma do serviço divino.
Quatro mil levitas, divididos por olle cm classes o
côros diferentes, can1.avam preces nacionaos, os canticos do Asaph, de II omon, do Tdithun e dos filhos
do Coré, e sobretudo dos psalmos compostos polo
proprio rei. Outros acompanhavam estes cantos sob t'O
a harpa.
David tinha tambom determinado a ordem cxtoriOl'
dns festas, os holocaustos, as oblações e mais ceremonias. Aos sacerdotes coube a instruç,ão do povo.
Tinham que cuidar especinlmente do estudo da lei
para poderem responder n todas as perguntas. Lecionavam publicamente ao povo nas solenidades e snns
moradias eram escolas sempre abertas.
Os levitas não tinham somente o encargo das funções religiosas : David os incumbiu ainda de ministrar a justi<;a nas cidades, e segundo o historiador
.J osephe, só elles julgavam das causas religiosas.
Emfim o ministerio ,sacel'dotal e levitico teve como
coadjutores os prophetas. Nem todos os indivíduos
designados com este nome prediziam o futuro. Eram
chamados assim todos os homens dotados de conhecimentos superiores quer divinos, quer humanos ; o
povo os apelidaYa tamlwm f!idrntes. cc Foram rstr.s
Santos personagens, diz J'[uury, l[UG COllSUl'\ Ul'dlll 1 UUpOÍS dos patriarcas, a mais pura tradição da Religião .
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Ocupavam-se em meditar a lei de Deus, em rezar
a miudo , de dia e de noite, e esmeravam-se na pratica
de todas as virtudes ; elles instrniam seus discipulos
e lhos drscobriam o espirita da lei ; ensinavam tam
bem ao povo, censuravam seus desmandos o o incit avam 6 penitencia; muitas vezes emfim, vaticinavam , por parte de Deus, o que havia de llie acontecer. »
David achava indigno o santuario que erguêra a
Deus. No seu zelo, cogitava em construir um templo
maravilhoso; mas elle soube por Nathan que tal
honra caLcria a Salomão. Sempre quiz determinar o
lugar da construção no monte ~Ioriah ; elle tarnbem
ajuntou os ricos e preciosíssimos materiaes. Na cama
roortuaria, elle entregou a Salomão os projetos e as
plantas e deu ao herdeiro do seu trôno este ultimo
conselho : cc Sê homem : trilha as veredas do Eterno
e obsrrvn a suas leis exaradas no livro de Moysés. n

ARTIGO VI

O reinado de Salomão e a construção do Templo.
I. Salomão principe sabia e pacifico. - Construção cio templo.
suas dispoõiç<irs; sua dedicação. - UI. Magnificrnria dr Salomão;
sua qu eda.

1. Salomão, príncipe sabia e pacifico. - O herdeiro
de David, já ungido emquanto o pae vivia, só tinha
dezoito annos ao subir no trôno. Desposou a filha do
rei do Egypto, e, nesta occorrencia, compoz o Cantico
dos canticos, epilhalamo sagrado cm que a theologia
catholica como a tradicão dos Hebreus sempre considerou o symbolo aleg~rico da aliança de Deus com
seu povo, r melhor ainda, a propheci•t de união d1J
Jesus ChmLo com sua Igreja, de Deus com a alma
fiel.
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Pura que a religião santificasse o inicio de seu reinado, Salomão ofereceu mil victimas no altar de Gabaãu. Sua piedade teve lugu o gulardãu._Na noite imediata, Deus lhe apareceu cm sonho e disse-lhe: cc Pode
o que quizercs, o o alcançarás. - Senhor, respondeu
clle, não sou sinão uma criança que não sabe se conduzir : dai a vosso servo um coração docil para clle
poder julgar vosso povo r, discernir o bem do mal. n
A voz divina continuou : cc Já te dei um coração che io
de sabedoria e de intcligencia ; a isto ajuntarei o que
não pediste : a riqueza e a gloria. n
Pouco depois, man!festava-se a sabedoria do joven
r ei numa senlenç.a que ficou celebre. Duas mulheres,
que moravam na mesma casa, tiveram ambas um
filho. De noite, um dcllcs morreu. Como ambas pedissem o filho vivo, Salomão ordenou aos guardas :
" Corte-se o menino em duas partes tocando uma
parte a cada mulher. >> Ao ouvir isto, a verdadeira
mão ficou comovida no seu coração e bradou : cc Não
quero, não deixeis sofrer a pobre criança; é mclhol' dala assim mesmo áquella mulher ! i> Salomão reconheceu o grito de alma da natureza. Israel cm peso soube
deste fato e admirou tanta prudcncia.

] I. Construção do templo de Salomão; siias disposições, sua dedicação. - Esta obra grandiosa ocupa
nm lugar tão saliente na Religião mosaica, que devemos rcfcril-a circumstanciadamente. As riquezas av ultavam nas mãos de Salomão : os tesouros ajuntados
por David, as ofertas generosas do povo de Israel,
uma alianÇ)a cordial com Iram, rei de Tyro, relações
comerciaes com as terras mais produtivas, tudo
concorria para Salomão arrojar-se a um vasto cometimento. Trinta mil homens, revezando-se por turmas
de dez mil, foram emprPgflclrrn em cmtar os cedros
do Ljbano e preparar o arcabouço. Oitenta mil homens tiveram que lavrar a cantaria que devia entrar
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no monumento ; setenta mil carregavam os matoriaes
já promto s.
No quarto armo do sou reinado. Salomão lan~:ou
os alicerces do edificio no monte Moriah. Não passava então de uma colina estreita e irregular : foz
dolla um imenso planalto no qual assentou a constr ução santa.
Feito segundo o modelo do tabernaculo, mas co m
proporçõr.s muito_ mais co nsidoravois, constava de um
1,1estibulo ou portwo ; uma segunda parte chamada o
Santo ern destinada a receber o altar dos perfumes,
dez candelabros de ouro com sete ramos e dez mezas
de OltrO para os pães de proposição : só os sacerdotes
podiam penetrar ncllc; emfim o Santo dos santos formava a terceira parte do templo ; ora separado do
Santo por uma parede e um grande véu, e devia encerrar a arca de aliança : só o sumo saccrdoLe podia
entrar' nello uma vez por anno.
Este conjunto constituiu a casa de Deus, inaccossivel aos fieis. As coremonias do culto, as assembléas
dos adoradores e os sacrifícios se praticavam no adro,
ou pateo fechado, que rodeava o santuario. Um primcü·o atrio interior ou atrio dos sacerdotes cercava
o edificio ; era reservado aos padres e aos levites,
cujas moradias ocupavam as alas exteriores do templo ; ali foi construido o colossal altar de bronze que
havia de receber os holocaustos ; pertinho, o mar
de bronze, bacia imensa em que se despejava uma correnteza de agua viva para purificação dos sacerdotes.
Outro patoo chamado cario cexterior, formava um segundo recinto reservado aos Isra3litas : ali ficava a
multid ão que assistia ás asscmbléas religiosas. Emfim
um terceiro recinto era destinado aos estrangeiros e

de~inou-se adro dos Gentios.

Exigiu RPte annos a edifiuai,;ão do templo de J crusalem. Uma vez terminado, Salomão escolheu o anno
de Jubileu e a festa dos Tabernaculos para festejar
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Durou sete dias esta solenidade. Com todo o brilho
a arca foi levada do Santuario de Sião para o Sant;
dos santos, e Deus, para bem mostrar que deveras
tomava posse da sua mansão, encheu com luzes e
gloria todo o recinto sagrado. Foram sacrificados vint e
e dois mil bois, e cento e vinte mil ovelhas cuja carne
serviu para os banquetes da nação inteira.
No primeira dia depois da festividade, mostrou-se
Deus a Salomão e disse-lhe : « Tenho escolhido e
santificado este lugar para meu coração e meu nome
ali permanecerem para sempre. Si andares na minha
presença, si observares meus mandam entos como
David teu pae, dar-te-ei um trôno imortal. Mas si
tu ou teus filhos adorardes os deuses estrangeiros,
expulsarei Israel da patria que lhe dei ; engeitarei
este templo e quem passar diante de suas ruínas ha
de parar admirado e dirá : Porque será que J ehovah
tratou assim esta terra e esta morada? E responderse-á : E' porque os filhos de Israel abandonaram o
Senhor para adorarem divindades estrangeiras. '>
(III Reg. IX; II Paral. vn.) Assim, dora em diante,
acham-se vinculados o destino do templo e a historia
da nação.
O templo de J erusalem, que symbolisava a unidade
de Deus, do culto e da nação de Israel, figurava
tambem a futura Ig1'eja de Jesus Christo, edificada
sobre um rochedo inabalavel, e que ha de durar tanto
quanto durar sua Religião. Marcava uma era nova
para a posteridade de Jacob : substituindo as vicissitudes da vida nomada no deserto ou guerreira na
Palestina, concretisava a sorte do povo hebraico estabelecido agora na terra prometida a seus antepassados. Sua mesma disposição era uma especie de imagem de nossas igrejas christãs, onde o tabernac ulo
da Eucharist ia tem o lugar do Santo dos santos com
sua arca de· aliança. Emfim, a dedicação do templo
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de Salomão foi o exemplo seguido pela Igreja christã
na consagração dos edifícios religiosos.

III. Magnificencia de Salomão; sua queda. Depois de t er construido a casa de Deu,;, Salomão
mandou edificar para si em J erusalem um palacio
soberb o. Sua casa de campo, apelidada paço do Líbano, era tambem esplendida, como a residencia da
rainha edificada na .;idade santa. J erusalem foi cercada de muralhas. As naus reaes singravam todos
os mares e traziam das terras longínquas de Ophir
e das Judias, o ouro, a prata, o marfim e todos os produtos . Tant o poder unido com tanta sabedoria fizeram celebre em todo o Oriente o nome de Salomão.
Os reis estrangeiros pediam a sua aliança. A rainha
de Saba veiu propositalmente visitar o poderoso monarca e admirar a Slia sciencia. (( Vossa sabedoria
e vossas obras passam ainda a vossa famêi. Felizes
dos vossos subditos ! Felizes dos vossos serv0s ! »
Neste apoge u da honra e do poder, Salomão representa admiravelmente o Salvador na sua gloria e no
seu triumpho. (( Seu reino, diz Bossuet, era tranquilo
e prosp ero : t udo era symbolo da gloria celeste. Nos
combates de David se divisavam os trabalhos que
era preciso sofrer para merecel-a, e no reino de Salomão, qual era a suavidade, a doçura do seu gozo. >J
Mas, na propria pessôa de Salomão, reproduzia-se a
imagem do fut uro Christo de quem elle é o pae. O
nome de Salomão significa a paz : os prophetas chamaram a J esus o príncipe da paz. Ambos, com efeito,
depois de vencidas as suas victorias, descansam na paz.
Salomão constro e o templo ; Jesus Christo edifica a
Igreja. A sabedoria de Salomão, que andava na boca
de todo o mundo, lhe traz os reis das nações e os tesouros d_o universo : J esus igualmente ha de ver um dia
os ~eis do Orient e depositar a seus pés riquezas e coraçoes.
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-114 Salomão entretanto não soube corresponder a tantos privilegios, nem mostrar-se na altura de tamanha
gloria. Terrivel exemplo da fragilidade e da fraqueza
humanas ; não soube conservar a franqueza e a singeleza de coração que Deus lhe tinha deparado. O
luxo o enfraquecera ; mulheres estrangeiras corromperam-no. Para agradar-lhes, elle levantou templos
e altares em honra das falsas divindades ; foi visto,
elle proprio, praticando as ridículas e baixas cercmonias dos cultos de Astarté e de Sidão, de Moab e de
Ammão. O Senhor, irritado com esta apostasia, lhe
apareceu e disse : « Já que não foste fiel á minha
aliança nem a meus mandamentos, dividirei t eu
reino e dal-o-ei a um teu servo. Comtudo, por causa
de David, teu pae, esperarei até o sceptro estar nas
mãos de teu filho. » (III Reg. xr, 9-39.)
A ameaças começaram a realisar-se e os/ ultim,os
annos de Salomão foram perturbados pela guerra
e pela revolta. A Escritura sagrada não menciona si
o culpado fei penitencia por seus erros. Morreu no
quadragesimo anno do seu reinado. Além do Cantico
dos canticos, elle escreveu o livro dos Pror;erbios e
o do Ecclesiastes cujo resumo é esta maxima: Tudo é
1Jaidade.

CAPITULO III
Desde a dedicação do templo de Salomão até o
cativeiro de Babylonia.
975-606 antes de J.

e.

(962-606)

(QUIN•.rA ÉPOCA)

Esboço deste periodo . -

Divisão do capitulo.

O acontecimento que ha de scindir a monarchia de
David e de Salomão e dividir em duas nações rivaes
o povo de Deus, longe de desviar Israel do seu verdadeiro fim, só sevirá para manifestar melhor a sua
missão providencial. Samaria e Jerusalem conservaram ambas o livro da Lei que encerra as esperanças
do mundo. Com sua hostilidade, com suas rivalidades
politicas e suas guerr·as sangrentas, só ficarão de
acordo neste ponto importantíssimo : hão de provar
assim a autenticidade divina do Pentateuco que ambas
guardam com a mesma veneração e igual bôa fé.
Em toda a duração dos dois reinos (975-721) antes
de J. C., a verdadeira Religião é representada mais
especialmente no reino de Judá que conserva o templo de Jerusalem e o corpo sacerdotal e levitico. Houve
todavia, neste reino, príncipes infieis, e o povo, mais
de uma vez, deixou-se arrastar para o culto dos ídolos ;
o esquecimento do verdadeiro Deus, porém, só foi
transitorio. Pelo contrario, o reino de Israel andou
quasi sempre mergulhado na idolatria. Deus castigou
as dez tribus scismaticas entregando-as a príncipes
es~rangeiros, e:o reino rir IRr ael desapareceu no eaLiVeiro de Ninive.
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O reino do Judá, mais especialmente escolhido por
Dous para preparar as vias a sou Christo, sobreviveu
ao reino de Israel e aÚavessou um novo período com
alternativas de fidelidade o traição, do grandeza e
docadencia, até o dia em que Dous, da mesma maneira, lhe impõe o castigo do suas culpas pela ruina
de J erusalem e do templo, o pelo cativeiro de Babylonia, que dura setenta annos.
O periodo historico que passamos a estudar, mostrar-nos-á este longo sequito de homens inspirados
que, por mais do duzentos annos, predisseram com
todos os pormenores, e até nas mínimas circumstancias : o advento do Messias, a vocação dos Gentios ,
a reprovação dos Judeus, a gloria futura da Igreja abrangendo todas as nações do mundo.
A historia dos dois reinos de Israel e de Judá, ainda
que não alheia de tudo á Religião, nos dá poucos factos
do real interesse par os mencionarmos. Limitar-nos emos em salientar a solicitude da Providencia a favo r
de seu povo para mantel-o na fidelidade ou infund it·lhe sentimentos de arrependimento ; estes divinos e
misericordiosos extremos patenteiam-se-nos mormente
na missão e nos escritos dos :r,rophetas.
Esta quinta época dividir-se-á cm tres artigos. No
primeiro dar-se-á um apanhado ligeiro e simultaneo
da historia dos dois reinos de Israel e de Judá, desde
o scisma das dez tribus até o cativeiro de Ninive
(975-721) A. C.; o segundo abrangerá o reino do Judá
desde esta data até ao cativeiro de Babylonia (721606) A. C., emfim, no terceiro, serão contemplados os
prophetas que ilustraram esta época antes do cativeiro.
Não é ocidso relatarem-se os magnos eventos d:1
historia profana, correspondentes aos tempos que
abrange este capitulo. Para a época do scisma das
dez Lribus, o poeta Hômerd canta a guerra de Troia
e compõe a lliada é a Odysséa. No anno de 884 ant es

-'117 de J. C., Lycurgo dava sua legisla ção aos Esparciatas,
e Didão, irmã de Pygmalião, rei de Tyro, fundava
Carthago. E' no anno de 776 que se iniciam as Olympiadas na Grccia.
O anno de 754 antes de J. C. vô a creação do arcontado deccnal em Athcnas e a fundação de Roma, fadada para ser capital de um grande imperio, e mais
tarde, o cen tro da Religião estabelecida por J osus
Christo.
Ao anno do 749 corresponde o primeiro anno da era
de Nabonassar, rei de Babylonia. Depois, emquanto
Roma, com seu primeiro rei, assentava os alicerces da
sua g1 andcza futura, esboroava-se o primeiro imporia
assyrio, e um segundo, com Ninive como capital, o o
sob erano Tcglath-Phalasar como rei, surgia para substituil-o. Este reduziu ás ultimas o reino do Jsraol o
assolou o de Judá. Seu succossor completou a ruína
de Israel com o cativeiro do Ninive.
No período correspondantc ao segundo artigo, cmquanto o reino do .Judá, por domais vezes nos assombra com suas r epe1.irlas infidolidad<;Js, funda-se o governo popular entre os Athonienses, por meio do arcontado anual; Roma se desenvolve. Porém, ao laclu
do imporia assyrio cresce o dos Medas e já começa a
hombrear com olle. Todavia, os reis de Assyria, a inda
t êm um papel providencial que desempenhar junto
do povo de Deus. No I"FÜnado do Saosducheu, - o
Nabuchodonosor 1° da Escritura, - acha-se o cpisodio de Judíth e da sua victoria sobre Ho lophcrnes .
Depois, quando esteve cheia a medida das iniquidades
do reino de Judá, Dous sorve-se de Nabuchodonosor II para exercer a sua vingança : J orusalem é tomada, saqueada, o desmoronada at é os alicerces,
o t emplo é reduzido a cinzas, o o povo levado cativo
cm Babyloni n.
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118 Reis de Juda.

AR.TIGO I

Os reinos de Judá e de Israel desde o scisma das dez tribus até
o cativeiro de Ninive.
I. O scisma das dez tribus; lista cronologica dos reis de Judá e de
Isrnel. - II. Resumo da historia do reino de Judá. - III. Resu mo
da historia do reino de Israel. - IV. Os propllctas Elias e Eliseu. - V. Cativeiro de Ninive ; episodio de Tobias.

I. O scisma das dez tribiis ; lista cronologica dos reis
de Jiidá e de Israel. - Logo depois da morte de Salomão, Roboam, seu filho, foi em Sichem, onde a nação
se tinha reunido para reconhecer o novo rei. J croboam, antigo intendente de Salomão, voltou apressado
do Egypto onde se achava exilado, e pediu, cm no me
de todo o povo, que os impostos excessivos estabelecidos no precedente reinado, fossem diminuídos. Ro boam, em vez de atender ao parecer dos prudentes
anciãos que o animavam a deferir o pedido, respondeu com as duras ameaças que lhe tinham inspirado
seus jovens validos : « Meu pae vos tangeu com
varinhas de pau; eu usarei varas do ferro. » O povo
ficou melindrado. Dez tribus separaram-se do filho
de Salomão o, por rei, escolheram a J eroboam. Duas
Lribus somente permaneceram fieis a Roboam que
conservou J orusalem como capital, com a arca da
aliança e o templo. Para impedir que seus sub ditos
fossem levar ao templo do J erusalem suas homenagens e suas, ofertas, J eroboam, despertando nelles
a idolatria ogypcia, mandou fundir dois bezerros de
ouro, um em 1'othcl outro em Dan e ordenou a to do
seu povo que viesse ali sacrificar. Assim tomou vulto
cm Israel um culto idolatra quasi permanente. Samaria tornou-se a capital do reino de Israel.
Para maior mtuição da sua hi::.Loria, cxpômos,
fronte a frente a lisLa cronologica dos reis de Judá e
de Israel.

Reis de Israel.

Roboam ........... 975 ...... Jéroboarn.
• Abiam ..•. ...... ... 958
Asa ....... . ....... 956
954 ...... Nadab.
953 ...... Baasa.
930 ..•... Ela.
929 ...... Zamri, Amri.
918 ..•... Achab.
Josaphal . . ........ 915
896 ...... Ochosias.
895 ...... Joram.
Joram ........ ..... 890
Ochosias ...... . .... 884
Athalia .•.......•.. . 883 ...... J ehu.
Joas ............... 877
855 ...... Joachaz.
839 ...... Joas.
Amasias........... . 838
824 ...... Jeroboam II.
Ozias .............. 810
773 ...... Zacharias.
772 ...... Sellu m, Manahem.
761 ...... Phaceia.
759., . ... Phacéas.
Joathan ... ........ 758
Achaz .......•..... 743
730 ...... Oséas.
Ezechias ........... 723
721 ... .. • Fim do reino de Israel e ca Liveiro de Ninive.

II. Resumo da historia do reino de Jiidá. - Roboam
trilhou durante tres annos as sendas de David e Salomão ; mas depois, abandonou o culto do ·Senhor e
arrastou seu povo na idolatria. Ergueu altares e erigiu
estatuas sobre todas as colinas e nas matas consagradas a falsas divindades. Deus o castigou com a
invasão de Sesac, rei do Egypto, que se apoderou de
J erusalem e levou os tesouros do templo e os do rei.
Abiam e Aza tiveram um começo auspicioso, caindo
ambos, por fim, no esquecimento de Deus.
J osaphat foi um dos reis mais santos do Judá.
Restaurou o culto do verdadeiro Dous e deu novo
!'esplendor ao reino de David. Cometeu entretanto
dupla falta, aliando-se com Achab, rei de Israel, contra
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o rei du Syria, Benadad, e casando o filho J oram com
a filha de Achab e J czabel, a infame Athalia : união
nefanda que havia de ser a fonte de tantos mall3s
quer para sua familia, quer para a nação. Ao ouvir
u voz do prophcta J ehu, J osaphat confessou sua culpa;
bumilhou-s.e perante Deus, recebeu o perdão e mor reu fiel. E' ellc que estabeleceu em J orusalem o ·con selho geral da nação conhecido pelo nome de sanhe-

drim.
foram desprezou os exemplos de seu pae para seguir os perfidos conselhos da sua mulher Athalia. Fez
morrer todm: seus irmãos e prestou culto ás divindades phenicias. Pelos Philisteus o pelos Ara.bes, Dous
tirou desforra destes crimes. O rei faleceu depois de
dois annos de horríveis tormentos. Seus subditos não
quizeram dar-lho sepultura real.
Seu filho Ochosias conformou-se cm tudo com os
conselhos da mãe Athalia ; promoveu em Judá o
culto de Baal e. pouco depois sofria a devida punição.
Ferido mima batalha contra o rei da Syria, vciu a
falecer em Mageddo.
Athalia se apossou do trôno de Judá, tendo assassinado com as proprias mãos todos os netinhos. Não
obstante tantos crimes amontoados na familia reinante, Deus zelava pela posteridade de David donde
Hairia o Messias. O menor dos filhos de Ochosias, por
nome Joa::>, <leixado como morto, foi agasalhado por
sua tia J m;abcth, esp osa do sumo sacerdoLe Joiada .
Educaram secretamente o menino no templo. No setimo anno do reinado do Athalia, o sumo sacerdote
julgou o momenLo azado para sacudir o jugo ; ajuntou os sacerdotes, os levitas o os principaes chefes de
familia que aceitaram como rei o joven Joas. Athalia
acudiu ao templo e ali encontrou a morto . Depois,
a multidão, no seu entusiasmo, destruiu o templo de
Baal, derrubou som; aHares, e renovou sua aliança
com o Senhor.
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J ôas, outra vez posto no trôno do seus paos, ficou
fiel a Deus emquanto vivou o grande sacerdote J oiadu;
mas quando este morreu, o rei esquecido de todos os
benefícios e conselhos que recebera, promoveu de novo
a idolatria, e até, mandou apedrejar, entre o vesLibulo
e 0 altar, o sumo sacerdote Zacharias, filho do seu prot ector. O castigo andava proximo. Hazael, rei dos
Syrios, arrebatou e saqueou J erusalem. J oas fugiu
cobardemente e foi morto por seus oficiaes que lhe
negaram mesmo a sepultura real.
Estas terriveis rcpresalias da justiça divina dev.iam
ser um escarmento para os reis perversos do Judá.
Mas, nada: Amasias, filho e sucressor de J oas, niio
cumpriu as promessas do principio de seu reinado .
Atacou o rei de Israel, J oas, e foi vencido o levado
prisióneiro em .J erusalem por seu vencedor qun saqueou nas suas vistas templo e palacio. Amasias viveu
ainda quinze annos depois desta humilhação o morreu assassinado por seus subditos. Seu filho Ozias
levava no começo uma vida perfeita; um dia port'm
cll e penetrou no templo para oferecer incenso no altar
dos perfumes. O castigo desta usurpação sacrílega foi
uma lepra que o condenou ao isolamento até o fim
da sua vida. J oathan, o filho, foi morar no palacio e
reinou em nome dclle.
O mais impio do todos os reis de Judú ó Aclwz.
Erigiu estatuas a Baal, querendo oferecer ello proprio sacrifícios a sous idolos ; ellc fechou o temp.lo do
verdadeiro Deus e reuniu em Judá todas as supersLições das nações vizinhas. Deus, para punil-o, o entrego.u successivamente a Razin, rei do Syria, e a Phacéas,
r~1 de Israel. Comtudo, o Senhor foi ainda misericordioso ; mandou ao culpado o propheta !saias para
anunciar-lhe que a raça do David não sel'ia aniqu iluda. Achaz, por ter pedido o auxilio rle Tr.glai.h -Phal~~ar, rei Je 1\8syrw, v.iu os proprios Estados in vadidos por este príncipe a quem teve do entregar todos

http://www.obrascatolicas.com

-

122 -

os vasos de ouro e prata do templo de J erusalem. O
unico resultado destes desastres foi excitar mais o rei
nas suas impiedades. Morreu deixando só um filho ,
o piedoso rei Ezechias, que assistiu á queda do reino
de Israel.
III. Resumo da historia do reino de Israel. -As dez
lribus, ao colocarem-se sob o mando de J eroboam
constituiram um scisma a um tempo nacional e religioso. Rebeladas contra a autoridade dos descendentes de David, menosprezaram por igual todas as prescripções religiosas da lei de Moysés. Depois de J eroboam ter erigido os altares de Bethel e de Dan, os·
sacerdotes e os levitas, indignados com tal abominação, retiraram-se em J erusalem. J eroboam os substituiu por sacrificadores que escolheu nas classes infimas do povo e elle quiz ser o sumo pontifico do novo
culto.
De envolta com a impiedade, veiu a desgraça tomar
assento no trôno de Israel. J eroboam foi vencido por
Abiam, rei de Judá. E' o crime que faz os príncipes
e os derruba. Primeiro, general de exercito, Amri
feito rei, constroe uma nova capital, por nome Samaria. Este príncipe excedeu a todos os seus predecessores na impiedade. Não só deu o exemplo da idolatria, como constrangeu, por leis, todos os seus subdiLos a imitai-o.
Achab, filho de Amri, desposou J osabel, filho de
lthobal, rei de Tyro, e introduziu no seu reino, com
a idolatria dos bezerros de ouro, os cultos de Baal e
de Astarté, a deusa impura dos Phenicios. Elle queria
apagar por completo, entre os seus, o culto do verdadeiro Deus ; mas a voz dos prophetas foi mais po derosa do que a sua impiedade e não deixou a idolatria
prevalecer intoiram1mte em Israel. O dia da justiça
estava chegado . « Neste mesmo lugar onde os cães
lamberam o sangue de Naboth cuja vinha usurpaste,
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Jhe dissera o propheta Elias, ali tambem, hão de lamber o teu, e devorarão J ezabel no campo de J esrahel. >>
A predição cumpriu-se á risca. Ferido no cerco de
Ramoth, Achab voltou moribundo no seu carro, e os
cães vieram lan;ibor-lhe o sangue no proprio lugar
onde N aboth fôra assassinado.
Ochosias e J oram imitaram o pae na impiedade.
Esto ultimo, ferido no sitio de Hamoth, regressava
em J esrahel, ali foi morto por J ehu, um seu general.
Seu cadaver foi atirado no campo de Naboth, e na
mesma hora, eunucos lançaram Jezabel fóra pelas
janelas do seu palacio ; seu corpo foi pisado pelos pós
dos cavalos o devorado pelos cães. Assim se realisavam os oraeulos da justiça divina.
J ehu tinha exterminado completamente a raça de
Achab. Uma voz rei de Israel, foi ainda instrumento
da vingança divina contra os sacerdotes de Baal.
Tinha-o s convocado a pretexto de celebrar uma grande
festa cm honra de seu Deus ; clle foz morrer a todos,
esquartejou os ídolos e deu com os templos por torra.
Comtudo, conservou os bezerros do ouro do Dan e do
Bethel. Deus o castigou por sua voz entregando-o
a Hazaol, rei do Syria quo devastou todas ns Lerrns
além do Jordão.
O pr-oph eta Eliseu tinha dito a Jehu : « Teus filhos
hão de cingir o diadema de Israel até á quarta geração. n Tovo, de fato, como successores : J oachaz, principe ímpio ; J oas, um dos melhores reis do Israel ;
Jeroboam 11 e Zacharias que <;ontinuaram com a idolatria nas dez tribus. Então, só ficam, em Israel, sombras de rei quo lhe aparelham a ruina. Mais ímpio
a!nda que seus antecessores, Phacéas vê o rei de Assyri a, Teglath-Phalasar, arrebatar-lhe uma parte do reino.
Numa conspiração perde a corôa e a vida. Oséas, o chefe
dos r.onjurados, lho succcdcu e, por suas impiedades,
poz o cogulo na medida já cheia das iniquidades do
Israel. Salmanasar, filho de Teglath-Phalasar, rei de
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Assyria, invadiu as provincias de Jsrael, apoderouse de Samaria e a reduziu a cinzas depois de ter massacrado todos os habitantes. Oséas foi levado cativo
em Ninive com uma parte de seu povo. (718 antes
de J. C.) Assim acabou o reino de Israel ; tinha durado 244. annos desde a revolta das dez tribus. Alguns
Israelitas pobres foram deixados no paiz par a cu ltivar o solo; o vencedor mandou colonias de A~syr io s
que formaram com os restantes de Israel o povo samaritano.
lV. 09 prophetas Elias e Eliseu. - Emquanto o
ímpio Achab ocupava o trôno de Israel, vivia cm
Galaad o prophcta Elias do Thesbé, cidade de Nephtali. V ciu ter com Achab e disso-lhe : « Em nome do
Senhor Deus de Israel, o digo, não cairá orvalho nem
chuva sinão conforme a ordem CJUC sair dn minha
boca. >> Depois acolheu-se á beira de uma çorrcnLeza
cm fronte do Jordão. Corvos lhe traziam de manhã e
de noite a sua comida e ollc bebia da agua do crmego.
Mas cm breve como não chovesse mais, secou o rngato
e o prnpheta retiro u-se 1!m Sarepta. Uma mulher .indigente deu-lhe hospitalidade ; para recompensar
sua bondade, sua caridade, Elias multiplicou, cmquanto durou a fome, a provisão de farinha e de azeite
que possuía a pobre viuva. Aconteceu morrer o filho
clnlla; mas rnssu~citou-o o prophel;a dcbruÇ'ando-se
no t;üdavcr.
A seca já durava desde Lres annos. Elias saí u de
seu reLiro, foi ter com Achab e fez-lho a proposta de
desmascarar cm publico a impostura dos saccrdo tes
de Daal. Eram quatro centos e cincoenta; o re i os
reuniu ao pé do monte Carmelo e o povo s_e apin hou
numeroso na praia. cc Si o Eterno é Deus, disse o pro plirLa, adoraí-o ; mas si Baal é Deus, segui-o. Eu es Lou
sozinho, e os sacerdoLes de Baal silo quatro cenLos e
eineoenta. Trag:un duas vic:Limas; nós havemos de

-

l.2fí

preparai-as sem comtudo deitai' fogo no altar e o Deus
qu e consumir o sou holocausto, será o verdadeiro
Deus. »
Debalde os sacerdotes do Baal oravam a seu ídolo.
Ora, gritaí mais, dizia El ias, vosso Deus estará
metido em algum negocio, ou quem sabe si não está
dormindo? >l Baal permanecia surdo. O propheta, por
sua voz, aparelhou o holo causto e disse : cc Senhor,
Deus do Abrahão," Isaac e Jacob dai a conhecer hoje
que sois o Deus de Isrnel, que eu sou vosso servo,
e cump1'0 as vossas ordens. >> Mal t inha terminado esta prece que o fogo do céu devorou o holocausto. Ao ver o prodigio, o povo proclamou que
J ehovah era o verdadeiro Deus, tez em pedaços o
ídolo de Baal e massacrou todos os sacerdotes menti
rosos. A rogo do Elias, veiu uma chuva copiosa pôl'
termo á seca.
cc

Elias teve ainda missão de ungir· a J ehu, rei <le Israel,
e de predizer a Achaz os casLigos que estavam pai':1
cair sobre elle e sobre a sua raça.
O propheta Elias, certo dia, dora com Eliseu, filho
de Saphat, a dirigir o arado. Atirou nelle o seu manto,
e communicou-lhc, com a unção santa, o maravilhoso
poder que possuía. Um dia vieram juntos na marg0m
do Jordão. Elias, tomando do manto, bateu com elle
nas aguas do rio que se dividiram para deixar-lhes
uma passagem. Emc1uanto andavam dP. comp anhi a,
um cano e cavalos de fogo, separando-os de repente,
levaram Elias no céu envolto cm nuvens de chamas.
O pro p-hcta, ao sumir-se, deixou cair o manto sobre
o seu discípulo, e, com o manto, o duplo dom de milagre
e de pr ophecia. Com o manto de seu mestre, Eliseu
bateu nos aguas do Jordão ; abriram-se e doixaramJto passar. Em Jericó, clle tornou doce e potavel,
a ~g'ua de uma fonte amarga e imprestavcl. Em Betlrnl,
crianças apuvaram o pl'Opheta, porque era calvo . Eliseu
os amaldiçôou e dois ursos saindo da floresta, devo
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raram quarenta e dois delles. Os prodigios se multiplicavam debaixo de seus passos. Tambem elle augmentou o azeite de uma pobre viuva que o vendeu
e pôde saldar suas dividas. Elle anunoiou a uma piedosa mulher de Sunam o nascimento de um filho , e
como este tivesse morrido, elle o ressuscitou. Durante
a fome, alimentou tQdo o povo de Galgala com alguns
pães. Elle curou da lepra Naaman, general dos excrcitos da Syria. Era no mesmo tempo o oraculo dos
destinos de Israel e de seus reis. Assim Eliseu preludiava á missão prophetica e milagrosa do Messias
de quem elle era a figura. E como si Deus quizesse, por
um ultimo prodígio, consagrar o caracter da sua missão, mesmo depois de sua morte, fez milagres : um
cadaver atirado no seu tumulo recuperou a vida.

V. O cali1Jeiro de Nini1Je ; episodio de Tobias.
Entre os prisioneiros levados em Ninive por Salmanasar, achava-Re um he:mem da tribn de Nephtali,
chamado Tobias. Desde a mais tenra idade, t inha
fielmente observado a lei do Senhor sem participar
na apostasia geral. Nem no cativeiro, não abandonou
a religião de seus paes. Suas virtudes lhe grangearam os favores de Salmanasar; elle se valeu desta
proteção somente para auxiliar seus companheirns
de exilio. Elle experimentava um consolo especial em
dar caridosa sepultura aos mortos abandonados. Um
dia, depois de ter prestado a um Israelita este pie·
doso obsequio, adormeceu junto de uma muralha,
por baixo de um ninho de andorinhas, e um acci dente
o tornou repentinamente cego. Tal prova cruel, ap enas serviu para realçar a paciencia e a fé de Tobias.
Este varão possuia um filho de igual nome ; elle o
educou nos mesmos sentimentos, e cuidando que es tivesse proxima a hora da morte, dirigiu-lhes est es
admiraveis conselhos : (( Meu filho, quando eu estiver
morto, darás a sepultura a meu corpo ; honra tua
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.mãe todos os dias de tua vida, e quando ella deixar·
est a vida, tu a sepultarás junto de mim. Pensa em
Deus todos os dias, evita o pecado e has de prosperar
em tudo quanto empreenderes. Dá esmola aos necessitados; si tens muito, dá muito ; si tens pouco, dá
pouco, m~s ~empre de coração gener~oso. Sê puro,
ama teus 1rmaos, e repele de teu coraçao todo pensamento de orgulho. J>
Feitas estas exhortações, Tobias mandou o filho
numa cidade afastada, chamada Ragés, no paiz dos
Medas, para cobrar uma quantia que tinha emprestado a Gabelo. O viajante precisava de um guia.
Apresentou-~e um moço que conhecia. o caminho.
Tobias o aceitou sem saber que era um anJo do Senhor.
Este guia obsequioso havia de multiplicar os benefícios em seu favor.
No tim do primeiro dia, alcançaram a margem do
Tigre. No momento em que Tobias limpava os pés no
rio, um peixe enorme se arremessou a elle para
devoral-o . Elle levou um susto, mas o anjo falou :
(( Nada temas; segura-o pelos ouvidos e puxa-o para
a praia. J> Tobias obedeceu. Depois, a conselho do
anjo, tirou o coração, o fel e o fígado do peixe; o resto
serviu de comida.
Ao aproxim1-1rem-se de Ragés, o anjo disse ao moço :
(( Ahí está um homem chamado Raguel ; é pru ente de
teu pae. Tem uma filha, por nome Sara, que Deus
te r eserva por esposa. » Raguel recebeu os viajantes
com t oda. alegria e reconheceu no joven Tobias o
filho de seu parente. Depois, concedeu-lhe a filha em
casamento com a metade dos bens que possuía. Durante os espo.nsaes, o guia celeste foi ter com Gabelo
para cobrar os dez talentos devidos a Tobias. O matrimonio do moço e de Sara celebrou-se com as preces
e as bençams de Raguel. O coração e o figado do peixe,
0queimados na camara nupcial, serviram para expelir
demonio que matára os sete primeiros maridos de Sara.
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Os jovens conjuges partiram em companhia de seu
guia. O anjo comunicou a Tobias que o fel do peixe
devolveria a vista a seu pae, esfregando com elle os
seus olhos. O bom velho esp'erava anciado o regresso
dos viajantes. Depois dos primeiros abraços, o joven
seguiu o conselho do anjo e o cego recuperou a vista.
A familia feliz não atinava com o meio de mostrar
sua gratidão ao guia fiel que lhe proporcionára tantos favores. << A metade dos bens que eu trouxe,
dizia o jovcn Tobias a seu pac, não seria recompensa
condigna. >> Instaram, com efeito, para elle tomar a
metade do dinheiro. O anjo, então, deu-se a conhecer :
« Emquanto adoravas a Deus com lagrimas, disse
ellc ao ancião, e sepultavas os mortos, eu apresentava
as tuas oráções a Deus. Tu lhe agradavas, logo era
necessario passares pelo cadinho da aflição. Mas Deus
me mandou para curar-te. Eu sou Raphael, um dos
sete anjos sempre presentes diante da face do Altissimo. >i
Ouvindo estas palavras, Tobias e seu filho caíram
com o rosto na poeira; mas o anjo continuou: « Não
tenhais medo ; abençôai a Deus e publicai todas as
suas maravilhas. >> Depois, desapareceu, deixando -os
cheios de admiração e de gratidão.
Tobias, já provecto, viveu ainda quarenta e dois
annos. Quando esteve para morrer, reuniu a familia
cm redor da cama e fez esta predição : >> A ruina de
Ninivc vem proxima ; pois deve cumprir-se a palavra
de Deus, e nossos irmãos, que têm sido dispersos fóra
de sua terra, para lá hão de voltar. J erusalcm, cidade
de Deus ! elle feriu teus filhos por causa de suas
iniquidades ; mas elle terá misericordia em consideração dos filhos dos justos. Confiança, ó J erusalem, no
rei dos seculos, e cm teus muros, elle levantará o seu
tabcrnaculo, e mandará a alegria aos desgraçados
prisioneiros. Então as nações hão de vu· das mais lon·
ginquas terras para adorar o Senhor.

Nesta historia de Tobias, muito se evidenccia a
ação da Providencia. Patenteia-se misericordiosa para
com o homem justo; manifesta-se no papel bemfazejo
do anjo Raphael, que syntetisa na sua pessôa a missão
protectora dos anjos bons ; ella aparece emfim nesta
mão que pune o povo culpado, mas afim de trazei-o
pela purificação á altura de seu elevado destino.

ARTIGO II

o reino de Judá desde o fim do reinado de Israel até ao cativeiro
de Babylonia.
721-606 antes de J.C.
I. Ordem dos reis de Judá, - II. Episodio· de Judith. - III. Os
ultimos principes de Judá. - IV. Cativeiro de Babylonia.

I. Ordem cronologica dos reis de Judá. - No momento em que o reino de Israel agonisava sob os golpes de Salmanazar, o piedoso rei Ezechias ocupava
o trôno da Judá. Este reino ainda havia de durar
cento trinta e quatro annos antes de acabar por sua
vez pelo cativeiro de Babylonia e a ruina de J erusalem ·e do templo. Oito principes se succederam nesse
intervalo :
Ezechias,
Manassés,
Am ão,
J osias,
Jo achaz ou Sellum,
J oachim,

727 antes
698

de

J.C.

643

641

610
610

Debaixo deste pl'incipe começam, em 606, os setenta annos do cativeiro de Babylonia. Todavia o
reino de Judá existe ainda, de nome, sob os dois reis :
Jechonias,
Sedecias,

G98
597
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·
de J erusalem e de seu templo cm 588.
Esbocemos rapidamente a historia destes ultimos
reinados que se succedem entre dois cativeiros.
Ezechias foi um dos reis mais santos que se sentaram
no ti:ôno de Judá. Digno emulo de David, seu antepassado, elle envidou todas as forças para repar ar
a jmpiedade de Achaz seu pae. Logo nos primeiros
mezes do seu reinado,. abriu as portas do templo,
marchetou-as com lammas de ouro, e restabeleceu o
culLo do verdadeiro Deus cm todo o resplendor primitivo. Para renovar a aliança de seu povo com o
Senhor, mandou purificar o templo e celebrar a
Paschoa com particular solenidade. A festa durou
quinze dias, e todos os Judeus foram convocados,
quer os de Israel, quer os de Judá. De volta, os Israelitas quebraram os idolos, cortaram as matas sagradas, derribaram os · altares e todos os monumentos
idolatras.
Ezechias, porém, foi acometido por umn doença
perigosa; o propheta Isaías veiu anunciar-lhe que
estava proximo o seu fim. O santo rei imploro u a
miRuricordia do Senhor; este, comovido com a oração
Jc seu servo, concedeu-lhe mais quinze a.nnos de vida.
Algum tempo depnis, Sennacherib, rei de Assyria,
invadiu a J udra e veiu sitim· J erusalem. Em nome
do Senhor, o propheta Isaias estimulou o rei de Judá
amedrontado, e lhe prometeu o auxilio do Eterno.
De fato, na seguinte noite, o anjo do Senhor exterminou os principaes oficiacs e cenLo oitenta e cinco
mil homens do exercito de Sennacherib. Ezechias
terminou cm paz o seu reinado.
Com o filho delle, M anassés, reapareceu ainda no
trono de Judá, a impiedade ; o culto idolatra foi esta·
belecido de novo nos lugares elevados, e o rei levou a
malvadez até colocar um idolo no snntuario do tem·
plo. Porque o propheta Isaias lhe censurava as infi·
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delidades, clle o supljciou mandando-o serrar pelo
meio do corpo. O Senhor enLão lhe fez ouvir essa
ameaça prophetica : « J erusalem será tratada como
Samaria e a casa de Achab. >> A vingança não demorou. O rei de Babylonia, Assarhaddon, caiu no reino
de Judá e levou Manassés no cativeiro com grande
numero de Judeus. No carcere, o desgraçado rei reconheceu a mão que o feria. Deus, comovido com o seu
11 rrependimento, deu-lhe outra vez a liberdade e o
trôno. Voltou em J erusalem e empregou o resto dos
seus dias reparando mal que tinha feito. Morreu
arrependido e fiel, depois de um reinado de cincoenta
e cinco annos.
II . Episodiv de Jndúh. - Foi debaixo do governo
de Manassés que se realisou a expedição de Holophernes, general assyrio, e que se manifestou a dedicação corajosa. d•1 JudiLh. Saosducheu, ou Nabuchodonosor I, Linha herdado os projetos de seu pae Assarhaddon eonlra a Judc\a. Mandou seu genm al Holophernes para avassalar o paiz. EsLe sitiou Bethulia,
cidade fortificada da Lri bu do Nephtali ; e reduziu-a
ao ultimo Lranse. Havia então na cidade uma viuva,
a1nda moça, chamada Judith que, desde tres annos,
vivia no luto, no jejum e nas lagrimas. Ao saber que
os habitanLes estavam para fraquejar, fez o proposito de libertar a sua paLria, e depois de ter orado
a Deus para que auxiliasse este generoso desígnio,
ella vestiu roupa de gala e tomou seus mais ricos
adornos. Depois, para a tarde, saiu da cidade, acompanhada por uma criada, e dirigiu-se para o acampamento dos Assyrios, a pretexto de escapar ao desabamento de BeLhulia. Holophernes, seduzido pela formosura ele Judith, a acolheu sem desconfiança. Deulhe licença de entrar e sair á vontade para ir adorar
seu Deus, e no quarto dia, fez um esplendido bani;te ao qual convidou a Judith. Quando o general,
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-132 tonto com o vinho absorvido, esteve adormecido , Judith, que estava só com a sua serva, orou primeiro ao
Senhor ; depois, chegou-se ao leito de Holophernes, e t.irando-lhe a espada, cortou-lhe a cabeça ·
depois, pondo-a num saco, atravessou o campo do~
.Assyrios e entrou na cidade. No outro dia, os assalLantes avistaram este tropheu sangrento arvorado nas
ameias. No mesmo momento os sitiados saíram armados e os Assyrios, desanimados com a morLe do
seu chefe, deitaram a fugir, largando Lodos os despo jos
que eram im1msos.
Gritos de jubilo saudaram esta lihcrLação inesperada. Muito depressa espalhou-se a noticia alviçareira pelas cidades de Judá. O grande sacerdote veiu
pessoalmente de J erusalem com os anciãos do povo
dar parabons a Judith. « Bemdito soja Dous, disse
olle, o qual, por vossa mão aniquilou nossos inimigos.
Sois a gloria de J orusalom, a alegria de Israel, a honra
do vosso povo ! »
Judith viveu muito tempo, sempre honrada em
Bethulia. Em memoria da sua vicLoria, urna fes ta
solene foi instituida para perpetuar este glorioso aniversario. A hcroina da J udéa, cortando a cabeça de
IIolophernes era a figura da Virgem Maria, esmagando a cabeça do dcmonio. Por isso a Igreja aplica a esta
Virgem victoriosa as palavras que o povo repetia em
louvor de J ndith : cc Sois a gloria de J orusalcm, a
honra do vosso povo ! »
IJl. Os ultimas príncipes de Jiidá. - Manassés teve
como succnssor seu filho Arnão. Este príncipe .imitou
a :;cu pae nos crimes, mas não no arrependimento.
A impiedade ainda uma voz havia de triumphar neste
reino do Judá. EnLretanto os criado s de Amão o es·
trangularam no sou palacio ; Linha reinado menos
de dois annos.
Josias, filho do Amão, sótinha oito annos de idade;
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sua mãe governou o reino de Israel durante a sua minoria. Aos dezcscis annos, qu.ando. empunhou as rcdeas do governo, dou provas meqmvocas da sua piedade. Ellc eombateu a idolatria, despedaçou o altar
eriO'ido cm Bcthel poi· J orobo:un, e sobre os destroços" quqimou os ossos dos que Linham adorndo os
ídolos, realisando desta arte a ameaça prophetica feita
a Jeroboam.
" J osias, depois, mandou fazer concertos importanLos
no t emplo do J crusalem. Durante estes trabalhos,
0 pontífice Helcias achou um manuscrito da lei; pensaram que tinha sido escr ito do proprio punho de
Moysés. Ali, o rei Josias pôde ler os preceitos elo Senhor, tantas vozes csq uccidos, e as sentenças fulminadas conLra os transgrcssorcs. EUc proprio o leu publicamente no templo diante do povo reunido, o renovou a sua aliança com o Senhor como fizera Ezechias.
O reinado do Josias foi consagrado a esta obra ele
reparação.
Joachaz ou Sellum, filho de J osias, só reinou trcs
annos, indo morrer nas margens do Nilo, onde Nechau,
de volta ela Assyria o tinha conduzido como prisioneiro. Eliakim, ou Joaquim, irmão dcllo, foi proclamado rei ; andou seguindo os desvarios de tantos o
tantos seus predecessores. O propheta .Jeremias, cm
nome do Senhor, fez ouvir· as suas censuras e suas
ameaças. Baldados esforços ! a medida das iniquidades de J uclá ia chegando ao cumulo .
Então se realisavam em Niniva os oraculos dos
prophet as ; a grande cidade vergava aos golpes dos
exercitas aliados de Cyaxare, rei dos Moelas e de Nabopolassar, rei de Babylonia. cc O Senhor, dissera o
prophet a Sophonias, ha de estender a mão como um
vento fort e ; ello ha de arruinar o povo da Assyria ;
elle desp ovoará Niniva, sua capital, um dia tão formosa e ha de mudal-a em um lugar desolado, em um
deserto arido. Ainda á risca se cumpriu o oraculo,
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e pode-se ver hoje, numa solidão selvagem, o lugar
onde existiu Niniva.
JV. Catúeiro de Babylonia. - O fraco .Joaquim viu
o seu reino invadido por Nabuchodonosor ll, associado ao trôno pelo pàc N nbopolassar. Este principe
marchou contra Jerusalcm, e della se apoderou. Roubou todos os vasos sagrados do templo e levou .J oaquim cativo cm Babylonia, com os principacs .Judeus. (G06 antes de J. C.). Nesta cpoca começam üs
set enta annos do cativeiro anunciado por Jercmias.
EnLrctanto, ;J oachim, passados Lrcs annos, recuperou a liberdade e teve licença de regressar em .J er usalcm, comquanto pagasse um tribulo ao rei ele Babylonia. Para furtar-se a este jugo, renovou a sua
aliança com N echao, rei do Egypto. Mas N abuchodonollor II mandou contra a .J udéa seus generaes
qun d11rantn quatro annos a assolaram; clle me smo
cntl'OU segund a vez cm .Jerusalrm e matou a .Joaquim .
.! erhon ias, seu filho, apenas subiu ao trôno para
ser quasi logo derrub ado pelo monnrclta assyrio que o
conduziu para o cative ir o e mandou que lhe vasassem
os olh os. Emfim, SedPcias, Lio de .Jcchonias, aceito
como rei pelo vencedor, tratou de recuperar sua
indepcndencia aliando-se com o rei do Egypto. Nab uchodonosor Il logo marchou contra .Jcrusalcm que
ell e sitiou pela terceira vez. Vencedor, ellc arruinou
a cidade, queimou o templo, e levou cm Babylonia
o re i prisioncil'o e a maior parte dos habitantes do
reino, não deixando na Judéa sinão alguns pobres
lavradores para cultivar o solo.
Então .J ercmias sentou-se nas ruinas els sua patria
desolnda e cantou os seus lamentos : « Como é que
que fica erma agora, a cidade outrora tão populosa?
E' abandonada, a dominadora das nações; paga o
tribu~o a rainha das provincias ; clla chora, do noite,
e nmguem a consola. Gemem as estradas elo Sião,
pois ningucm comparPce mais nas suas solenidades ;
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estão quebradas as suas portas, seus sacerdotes esLão
debulhados cm lagrimas, suas vil'gens foram arrebat adas .. . O' vós Lodos que transiLais pelo caminho,
considerai e vede si ha alguma dôr igual á minha
dôr . n
.J erusalem destruída é a imagem da humanidade
desfigurada pelo pecado ; as lamentações lugubres
ouvem-se, todos os annoA no dia comemorativo da
paixão do Salvador ; como o prophota, a Igreja chora
por causa das ruinas que o pêcado amontôa na alma
transviada. A justiça eterna segue sua derrota infloxivol : os castigos se amiudaram sobre .Jerusalem inf iel,
e o abuso das graças põe um limite ao oxcrcicio da
miser icord ia.
ARTIGO III

Os prophetas de Israel e de Judá que viveram antes do cativeiro de
Babylonia.
I. Mlssãoc escritos iirophcticog de .Tonas, Osé, Joel e Amós. - II.
O proph eta !saias. - III. Resumo das prophecias rle Ahriias, Micheu e Nallum. - IV. Jeremias P Baruc, ::>nphonias e IIabacur.

1. Missão e escritos propheticos de Jonas, Osé, Joel
e Amos. - .Já o temos indicado, a rel igião mosaica
não se conservou nos reinos de Israel e de .Judá sinão
pela saudavel influencia dos prophetas ; convidavam
os povo s e os reis á penitencia e á fidelidade pol' seus
avisos e seus milagres ; mas, além disto, aparelhavam
os caminhos á religião clll'istã por su as predições e
seus escritos. Elias e Elisou não tinham escrito seus
oraculo s. Mas debaixo do reinado de Osias, re i de
Ju.dá (810 antes, de .J. C.) começa a serie dos prophetas
CUJO S escritos nos foram conservados. EnLre e:,Las
prophecias, umas têm como objeLo os acontecimentos
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e pode-se ver hoje, numa solidão selvagem, o lugar
onde existiu Niniva.
l V. Cativeiro de Babylonia. - O fraco .Joaquim viu
o seu reino invadido µor Nabuchodonosor II, associado ao trôno pelo pae N abopolassar. Este p1·incipe
marchou contra J erusalem, e della se apoderou. Ro ubou todos os vasos sagrados do templo e levou J oaquim cativo em Babylonia, com os principaes Judeus. (G06 antes de J. C. ). Nesta epoca comoçam os
setenta annos do cativeiro anunciado por Jeremias.
EnLretanto, .J oachim, passados Lres annos, recuperou a liberdade e teve licença de regressar em J erusalem, comquanto pagasse um tributo ao rei de Babylonia. Para furtar-se a este jugo, renoYou a sua
aliança com N echao, rei do Egypto. Mas N abuchodonosor II mandou contra a .J udéa seus generaes
qno durante quatro annos a assolaram; clle mesmo
entrou segunda vez cm .J orusalrm e matou a .Joaquim .
.Techonias, seu filho, apenas subiu ao trôno para
ser quasi logo derrubado pelo monarcha assyrio que o
rond nziu para o cativo iro e mandou que lhe vasassem
os oi li os. Emfim, Ser!Pcias, Lio de J echonias, aceito
como rei pelo vencedor, tratou de recuperar sua
inclepcndencia aliando-se com o rei elo Egypto. N ab nchodonosor J1 logo marchou contra J erusalem que
elle sitiou pela terceira vez. V cncedor, elle arruinou
a cidade, queimou o templo, e levou em Babylonia
o rei prisioneiro e a maior parte dos habitantes elo
reino, não deixando na Judéa sinão alguns pobr es
lavradores para cultivar o solo.
Então J ercmias sentou-se nas ruinas da sua p atria
desolada e cantou os seus lamentos : « Como é que
que fica erma agora, a cidade outrora tão populosa?
E' abandonada, a dominadora das nações; paga o
tribu: o a rainha das provincias; ella chora, de noi te,
e nmguem a consola. Gemem as esLradas de Sião ,
pois ninguem compai·rce mais nas suas solenidades ;
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estão quebradas as suas portas, seus sacerdotes esLão
debulhados em lagrimas, suas virgens foram arrebat adas ... O' vós Lodos que transiLais pelo caminho,
considerai e vede si ha alguma dôr igual á minha
clôr. >>
.J erusalem destruida é a imagem da humanidade
desfigurada pelo pecado ; as lamentações lugubres
ouvem-se, Lodos os annoR no dia comemorativo da
paixão do Salvador ; corno o propheta, a Igreja chora
por causa das ruinas que o pecado amontôa na alma
transviada. A justiça eterna segue sua derrota infloxivcl : os castigos se amiudaram sobre Jerusalem inliel,
e o abuso das graças põe um limite ao cxercicio da
miser icord ia.
ARTIGO III
Os prophetas de Israel e de Judá que viveram antes do cativeiro de
Babylonia.
I. Mlssfloc escritos propllcticog de .Tonas, Osé, Joel r Amós. - TI.
O propheta !salas. - III. Resumo das propllecias rle Abdias, Mich eu e Naltum. - IV. Jeremias P Baruc, ::>ophonlas e IIaba.cur.

1. Missão e escritos propheticos de Jonas, Osé, Joel
e Amos. - Já o temos indicado, a religião mosaica
não se conservou nos reinos de Israel e de Judá sinão
pela saudavel influencia dos prophetas ; convidavam
os povos e os reis á penitencia e á fidelidade por seus
avisos e seus milagres ; mas, além disto, aparelhavam
os caminhos á religião christã por suas predições e
seus escritos. Elias e Eliseu não tinham escrito seus
oraculos. Mas debaixo do reinado de Osias, rei de
Jud á (810 antes, de J. C.) começa a serie dos prophetas
cujos escritos nos for am eonser vauos. EuLre c:;La:;
prophecias, umas Lêm como objeLo os acontecimentos
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-136 temporacs dos reinos de Israel e de Judá, de Niniva
e de Babylonia, de Tyro e do Egypto ; as outras têm
uma relação mais directa com a vinda do Messias, sua
obra, o estabelecimento da Igreja, seu impcrio eterno.
São estas ultimas que nos merecem maior atenção .
1o Jonas viveu e propheLisou sob o reinado de J eroboam II, rei de Israel, cerna de 800 annos antes de
Jesus Christo. Debalde já tinha pregado a peni Lcncia
aos Israelitas ; Deus lhe ordenou de ir anunciar em
Niniva os castigos que a ameaçavam. Assustado com
os perigos da sua misf.ão, Jonas tratou de evital-'ls
fugindo e embarcou-se para Tarsis. Mas em breve
desencadeia-se uma Lcmpcstadc h.1.l'iosa. Os marinheiros tiram a sorte para ver quem dcntl'f) elles causou a colera do céu ; a sorte designa Jonas que é lançado ao mar. Um monstro marinho engole o prophcta; Deus comtudo conserva-lhe a vida, e o peixe,
ao cabo de tres dias, restituo Jonas á luz do sol, na
praia. Desta feita, obedeceu á voz do Senhor, e foi em
Niniva para ali pregar a penitencia. (( Ainda quarenta
dias, clamava elle, e Niniva sera destruida ! »O susto
se apoderou desta população corrupta ; o proprio r ei,
dando o exemplo, prescreveu um jejum solene, e Deus,
saLisfeito com este arrependimento geral, poupou a
cidade culpada.
O livro de Jonas não encerra prophecias, mas unicamente a narração da sua pregação aos Ninivitas.
Todavia, elle foi especialmente propheta em seus actos .
Jonas é figura do Salvador. Deus irado com o culpado deixa a tempestade abrandar, logo que se lho
oferece uma vicLima. Assim o mundo conspurcado
eslava a pedir um castigo ; a morte do Salvador quebrou a colora do Todo Poderoso. Nosso Senhor fez,
clle mesmo, a aplicação da historia figurativa de
Jonas ; os escribas e os phariscus lhe pediam um prodígio : <( Não tereis nenhum ou l.ro qne não seja o do
propheta Jonas, respondeu o Salvador ; pois, assim
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como .Jonas permaneceu t1·es dias e Lres noi Los no
seio de um peixe enorme, tambem o Filho do homom
ficará tres dias e trcs noites no seio da terra ; e como
Jonas foi um signal para os habitilntes de Ninivn,
assim o será o Filho do homem para os da sua nação. »
2º Osé viveu mais ou menos na mesma época e prophetisnva na Samarin. Clamou parLicularmcnte contra os crimes dos Israelitas e predisse a dispersão das
der. tribus. Mas, depois da reprovação dos Judeus,
elle prevê a vocação dos Gentios : (( Os filhos de Israel
fi carão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem
sacrifi cio, spm altares, sem ministros... » Mas, cm
lugar delles, o propheta de Israel viu surgir um novo
povo : (( Eu formarei uma aliança com uma nova
esposa. Eu ficarei comovido de miscricordiaparaaquclla a quem cu não tinha concedido miscricordia ; e
áquelle a quem cu tinha dito : Não sois o meu povo,
eu lhe direi : Sois o meu povo, e cllc me d irá : Sois
o meu Deus. >> Estas palavras propheticas são ap licadas aos Gentios que vieram a ser o povo de Deus ;
a Igrej a christi'i 6 esta esposa com quem o Senhor
forma uma aliança eterna.
30 Joel era contcmporaneo de Osias. Anunciou as
desgraças que haviam de assolar a tribu de Judá : as
lagartas, os vermes, os gafanhotos, a herva daninha
a destruir o trigo : ouL,·as tantas imagens dos povos
que hão dP vir dcspojal-a. Depois, levado pela inspi ração, fala dos tempos mcssianicos : ({ EnLão Deus
derramará o seu espirita sobre todo o homem ; vossos filhos e vossas filhas prophetisarão e os anciãos
serão instruirlos por visões. » Mais tarde o proprio
a~ostolo são Pedro aplicará estas palavras ás maravilhas 01w1•;idas pelo Espirito S:mto, e cllo dirá :
(( Agora r CJllP $(' l'Oalisa a prophccia de Jop]. )}
,., 4° Amos p1·a um pcgureiro que apascentava os r eanhos dr Thccu0, a Juut; leguas de Bolem. No v1gesimo terceiro anno do reino de Osias, iniciou sua missão
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prophetica em BeLhcl, foco principal da idolatria em
lHrael. Predisse a vingança de Deus contra os reinos
di> 1srarl e dr Judá r tambem contra as nações visinhas: •<Casa de l srncl, Lu lcvanLasLc o L[tbemaculo de
l\1oloch ; ali colocasLc os ídolos fciLos por tuas proprias mãos ; por isso transportar-te-ei, cu, o Todo
Poderoso, alem de Damasco. O Senhor jurou a perda
de Jacob ; suas cidades hão de cair, e seus habitantes
srrão exterminados. >> EnLretanto, o propheta prevê
dias melhores : « Não arruinarei completamente a
casa de Jacob ; de novo levantarei o tabernaculo de
Dnvid, e meu povo, de volta do cativeiro, ha de reconstruir suas cidades derrubadas. » (Cap. vn-1x.)
] !. O propheta !saias. - E' o primeiro dentre os
quntro grandes propheLas e deu principio á sua missão no vigesimo quinto ano do reinado de Ozias. Deus
que o tinha escolhido para ser a luz do seu povo, quiz
que um seraphim lh e purificasse os labios para os
Lornar mais dignos rle pronunciarem os seus oraculos.
O cativeiro de Babylonia, a libertação dos Judeus por
Cyro, cujo nome pronuncia duzen.tos annos antes de
dlc nascer, os desLinos de Tyro, da Assyria e do Egypto, a ruina de Babylonia que elle pinta com tinLas de
fogo : são estas as primeiras predições de lsaias. Mas
elle prophetisou principalmente a vinda do Messias
seus milagres, sua paixão, sua morte, sua resurreição
e o seu reino sem fim.
1o Origem e nascimento do Messias : « Do tronco de
J essé, ha de sair um rebento, e esse será exposto como
um estandarte, na vista de todos os povos ... Uma
virgem dará á luz um Filho que será chamado Emmanuel, isto é, Deus comnosco. Um meninosinho nos nasceu ; um filho nos foi dado ; elle ha de trazer no hombro o signal do seu principado ; será chamado o Admii·avel, u Forte, o Pae do seculo futuro, o Príncipe da
paz ... Os reis hão de vir honrar o seu berço e oferecer-
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lhe presentes ; hão de viajar no resplendor da sua
luz. » (Cap. vn e 1x.)
2º Sua obr(( e Sf'llS milagres : « Será cheio ele do~·ura
e ha de atrair os homens sómente pela persuasão e
pelos heneficios. Elle conduzirá sou povo como o pastor conduz o rebanho. Não será barulhento; não calcará aos pés a cana meio partida, nem ha de apagar
0 pedacinho de torcida ainda fumegante ... Então os
olhos dos cegos hão de ver o dia, abr ir-se-ão os ouvidos dos surdos, o coxo andará aos saltos como o veado,
e a linguados mudos ha de ser solta. » (Cap. xur.)
30 Paixão e morte do Salvador : « O rebenLo de J essé
será qual um arbustozinho que brota da terra arida.
Não tom beleza nem brilho. Nós o vimos e não o temos
conhecido. Aos nossos olhos, pareceu o ultimo dos
homens, um homem de dores. Era semelhante ao
leproso , qual um homem punido por Deus o humilhado. Foi posLo no lugar dos criminosos e expu lso da
terra dos vivos. Foi imolado porque elle mesmo o
quiz e nem abriu a boca. Levaram-no para a morte
como si fosso ovelha e elle ficou calado como o
cord eiro debaixo da mão que o tosquia. Eu o tenho
ferid o, diz o Senhor, por causa dos pecados do meu
povo ; mns por ter ello sofrido voluntariamente a
morte, uma posteridade numerosa ha de nascer delle.
Neste justo, hão de achar muitos pecadores a sua justificaç.ão, os povos serão a su a conquista. » (Cap.un ).
4° Rnmrrcição, triumpho e imperio eterno do JYl essias. « Finalmente, invocal-o-ão as nações, o seu sepulcro srrá glorioso», dissera !saias. (Cap. x1. ) Agora,
eis que o propheta sauda estes inumeros posteros :
Regosij ai-vos, ostcril, que não podieis dar a luz ; cantai hynos de louvor e soltai gritos de jubilo, pois
aquella que estava abandonada tem agora mais filhos
que a esposa ... Erguei os olhos e consider ai cm redor
de vós . e~La multidão enorme 'em unir-se com meu
povo ; são filhos, são filhas que de longe acodem e
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surO'em a vosso lado. J erusalem, Lu has de vel-os e
ost~rás na alegria ... O Senhor, dora avante, será a tua
luz, e Deus, a tua gloria. » (Cap. LTV, LX.)
Assim falava !saias o propheLa; mas, no m esmo
tempo, não trepidava cm admoesLar os reis de Judá.
J ulga-so que a sua franqueza intomerata excitou as
iras do Manassés, e que, por ordem deste, elle foi supliciado com um serrote do madeira.

III. Snmario das prophecias de Abdias, Jltf ichen e
Nalwm. - Tres outros prophetas menores, contempornnros de !saias, ergueram tambem suas vozes e uniram sous oraculos áquelles que já reboavam com Ln.manha cloquencia contra Tsraol, Judá e os povos
vizinhos.
1° Abrlias prophoLisou cm Jsraol. Dello só temos
um capitulo em que vaticina a ruina dos Idumous,
a dcsLruição da idolatria e o reino de Christo.
2° Michen vivia na tribu de Judá. Elle anunciou o
rigor dos castigos de Dous contra Samaria, depois
contra Judá, o omfim contra Babylonia. No tocanLc
ao l\fcssias, Michou fez osLa prophocia tão prcGisa :
(( E Lu, l3clém, és pequena entre as cidades do Judá ;
mas é de ti que ha de sair Aquelle que devo reinar
nm Israel, Aquollc cujo nasc imento está desde o começo, desde os dias da cLornidade. » (Cap. v, 2-4.)
As palavras de Micheu do tal forma se tinham gravado nas . Lradiçõos judaicas, que os principcs dos
sacerdo Les, quando intenogados por ocasião da chegada dos Magos, não hesitaram para dar a rosposi;a :
(( E' cm Belém que ha de nascer o Christo. »
30 Nahum prophetisou sob Manassés ou Ezcchias.
Seu livro consta apenas de tres capitulas : é a proclamação solene das vinganças de Deus contra Niniva;
mas além deste grande acontecimento, o vidente divisa a ruína das csLatuas e dos ídolos ; cllc vê aparÓccr
nas montanhas os pés d' Aquclle que vem anunciar
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a paz: <( O' Judá, exclama ello, celebra os Lcus dias
de festa o ofere ce os tous votos ao Senhor : dora om
diante Belial não a Lravessará mais teu r ec into. »
(Cap. 1, 15.)

IV. Jeremias e Baruch, Sophonias e Jlabacnc. Emquanto nos vamos aproximando do caLivoiro, ouvimos J ercmias o Baruch, Sophonias e IIabacuc.
Jeremias nasceu em Anathoth, não longe de Jcrusalem . Santificado logo ao nascer, educado no estudo
da lei o dos anLigos prophetas, consagrado por suas
funções sacerdotaes ao culto do Deus tantas vezes
ultr<1jado cm Judá, o Senhor o escolhe parn que fu ça
ouvir <10 seu povo torrivois ameaças, de envolta, como
sempre, com esperanças. Seu papel prophcLico começa cm 627, o continúa por quarenta annos. A ruina
de J ('rusalem, dep ois a de Babyloniu, foram o objccto
das 8uas mais notaveis predições.
Depo is do se terem realisado as suas primeiras proph cc ias, J crcmias não quiz que seus irmãos presos
ficairncm sem consolo. Anunciou o fim do seu exílio,
e t ambcm a obr<1 do fuLuro Messias:(< O Senhor, disse
ellc, dirigiu-me a palavra no tempo de J osias, e ello
me disse : Darci a David uma raça justa, e um rei que
ha de governar com sabedoria. Agirá de acordo com
a equidade e restabelecerá a justiça na terra. Nos
dias do sou reino, Judá será salvo e Israel permanecerá com uma confiança plena, e sou rei será chamado o Senhor, nossa 7ustiça ... Formarei uma aliança
nova com a casa do Israel.Eis qual será esta aliança:
imprimoÍl'ci a minha lei na sua alma ; cscrovol-a-oi
no SPu coração ; serei seu Deus, cllcs serilo o meu
povo . n (Cap. xxx-xxxm.)
Quando as tribus houveram i;ido levadai; pr1S10. neiras <'m Buhylonia, J ercmias, antes de scguil-as
~" p~eferiu ficar em J erusalem. E' então qur pronunmou as sua:; admiraveis e lugubrcs Lamenta çõcs .~Iui s
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tarck, leve que deixar a J udóa e retirar-se para o
Egypto onde pensam que morreu apedrejado por seus
compatriotas. Sua vida 1 oda foi uma prophecia viva
dos sofrimentos e da paixão de Nosso Senhor; é por
isso que a Igreja aplica muitas vezes ao Salvador as
palavras que o prophela dizia directamente de si
proprio. (Cap. xi.)
Baruch, discípulo e secretario de Jeremias, compartilhou os padecimentos do mestre, transcreveu sua
predições e foi-lhe mensageiro :fiel junto das tribus
cativas. Tambem ell e foi propheta. Seu livro só encena
seis capitulos, escritos num estylo que faz lembrar
aquelle de !saias. Baruch rememora as faltas do seu
povo, incila-o a fazer penitencia, e implora a misericord ia divina. Depois anima sous irmãos na esperança,
e nlle acrescenta esta prophecia messianica : « Depois
disso tudo, viram-no na terra, e elle conversou com
os homens. » (Cap. m, 38.)
Sophonias prophetisou no começo do reinado de
Josias, rei de. Judá. Seus diversos oeaculos referem-se
a Niniva e aos reinoR ele Judú e cle Israel. ~lus, no toennLc ao reino que ha de ser fundado pelo ~1essias
o8pPrado, elle menciona os seguintes frisantes porm0nores : cc Esperai por mim, diz o Senhor, esperai
o dia em que me hei de 10vanlar; pois eu fiz o propo sito de ajuntar os povos e de reunir os reinos. Purificarei então os labios dos povos para todos invocarem
o nome do Senhor ... II ei de congregar aquelles todos
que tinham abandonado minha lei para, confiarem
em [abulas pueris, e o Senhor aniquilará todos os
deuses ela terra, e sará adorado por todas as nações. »
(Cap. rn, 7, 9.)
11 abacuc era contemporaneo de Sophonias. Foi delegado por Deus para levar a Daniel, na cova dos
leões, um auxilio milagroso. Já antes predissera os
casLigos que os Chaldeus infligiram a Judá e tumbem
a ruína daquelles debaixo dos golpes da justiça divina.

Numa oração belíssima, elle implora a misericordia
de Deus e prevê uma libertação futura na qual é licito
saudar a aurora do dia da redempção realisada pelo
:Messias.
As prophecias lodas que temos aduzido têm, no
ponto de vista da Religiâo, uma importancia capital ;
constituem uma prova convincente a favor do Messias, patenteando a divindade da sua missão ; facilitam-nos a averiguação deste conjunto de verdades
dogmaticas o moraes da revelação judaica, cujo desabro char mais completo e mais profunclo havemos de
presenciar no christianismo.
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CAPITULO IV

Desde o cativeiro de Babylonia até Jesus Christo.
Do anno 606 antes de J. C. até o ano 1 da era christã.
(SEXTA EPOCA)

Resumo analytico desta época. - Divisão do capitulo. cronismo da historia profana.

Syn-

Esta ultima época da historia judaica é longa :
abrange um intervalo de seis scculos. Os acontecimentos que nclla se desdobram são multiplos e varias.
A continuidade da religião salienta-se ali com brilho
e importancia iguaes ao fulgor dos tempos idos.
Primeiro, nos sctenLa annos do cativeiro de Babylonia, Deus promove a difusão da Religião mosaica
pela dispersão de seu povo. Anemessados ao longe,
entre as nações idolatras, os filhos de Israel levaram
o facho da revelação para todos os reconditos do
mundo, e espalharam por toda a parte a ideia e a
expectativa de um Messias. No mesmo tempo, os
prüphetas Ezcchiel e Daniel continúam no meio
dos seus irmãos desterrados a anunciar os successos
vindouros.
Cyro e Artaxcrces Longa Mão, por· dois editos famosos, autorisam o povo de Deus a regressar na J udéa
e a .restabelecer ali o templo e a cidade santa; então,
ás ordens de Zorobabol, Esdras e Nehemias, o Lemplo
de J erusalcm, o culto mosaico, o sacerdocio e todo o
conjunto das ceremonias religiosas entram a vigorar
como nus antigos dias. Fato de noLar, desta época em
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diante, não aparece mais a idolatria no seio da nação
judaica. Instruídos pela escola da desgraça, os filhos
de Israel, dora avante hão de ficar fieis ao Senhor.
Zacharias, Aggcu e Malachias confirmam a nação na
sua pacifica expectativa.
Nestes tempos, ministravam á Grecia seus ensinos
os i:;ete sabias. Solon, um delles, dava leis aos Atheniensos. Com Milciades, Leonidas, Themistocles, chegamos ao período aureo da Grecia ; é tambem a idade
da philosophia grega, ilustrada por Socrates, Platão
e AristoLclcs .
Entret.anto,eis que se cumpriram os oraculos proplteticos atinentes a Babylonia. Ao imp crio dos Assyrios succcdeu o dos Medas e dos Persas, substituido por
sua vez pelo dominio brilhante de Alexandre e dos
Gregos. Depois de sofrer estes diferentes jugos, o
r eino dP Israel reconsLiLuido passa debaixo da autoridad<• <los imp erios gregos do Egypto e da Syria.
Os rciH se loucidas impõem aos Judeus o peso crnel
da sua Lyrunia : a Heligião mosaica tem seus martyres.
Mas Deus susciLa a valente raça dos l\fachabcus :
docil á voz de Mathathias o ao influxo de Judá e seus
irmãos, Jsrael sacode o jugo e recupera mais uma vez
a sua independcncia civil e religiosa. Sob os Machabeus, a nação de Israel concluo tratados de aliança
com os nomanos e os Espartanos.
Emfi m, sob a dynastia asmonecnse, o reino de
Israel preenche sem gloria seus ultimos destinos ; os
Romanos inLorvêm nos negocios da Judéa ; Pompeu
a torna tributaria e a reduz a prov.incia romana. Então
os principes asmoneenses não conservam sinão uma
autoridade nominal, até Herodes, idumeu por nascimento, alcançar de Antonio e Octavio o titulo de rei
d_os Judeus. O scoptro sae da familia de Judá, o Messias está ~ara nascer.
Divi rlir-sp-á cm quatro artigos o periodo historico
por per currer : 1o dar-se-ão a conhecer os successos e
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os prophetas do cativeiro (606-536 antes de J. C.);
2° o regresso do catireiro de Babylonia, com os oraculos
dos ultimos prophotas (536-4.5!! antes de J. C. ) ; a
historia da nação judaica sob o dominio estrangeiro
e sua libertação sob os Machabeus (454-141 antes de
.T. C.); 4° emfim o reino dos Asmoneenses (141-40
antes de J. C.) e o advento de Herodes, cuja historia
nos leva até a entrada da lei erangelica (do anno quarenta antes de J. C. até o anno 1 da era christã.)
ARTIGO~

Acontecimentos e Prophet.as do cativeiro.
606-536 antes de J.

e.

I. O propheta Ezechicl. - II. Daniel; sua historia, suas propllecias. - III. Estado religioso da nação judaica no cat iveiro. :..... IV.
A queda de Babyl onia.

I. O propheta li.zechiel. - Os Judeus levados no
cativeiro por Nabuchodonosor, viveram na desgr aça,
dispersos nas margens do rio Chobar. Não podiam
se esquecer de J erusalem e um c\eho dos seus queixumes resôou até nós neste canto melancolico : « Sentados na margem dos rios de Babylonia, temos chorado ao pensarmos em Sião. Nossas harpas estavam
suspensas aos salgueiros da ribanceira, etc.» (Ps. XLL )
Comtudo, depois da destruição de Jrirusalem, Nabuchodonosor tratou os Judeus com humanidade. Os
prophetas, por outra parte, amparavam a coragem
dos prisioneiros.
· O primeiro dos prophetas daquella época é Ezechiel.
Era da raça sacerdotal. Onze annos antes da ruina
definitiva de Jerusalem (598 antes de J. C.), foi levado por Nabuchodonosor em Babylonia onde exerce u
por vinte e dois annos seu pap el prophetico. Ezechiol
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onheceu, por visões estranhas, os destinos de Israel,
e descreve-os numa linguagem symbolica cheia de
Suas predições anteriores á ruina de J erusar espeitam principalmente os desas tres que hão de
assolar a cidade culpada (Cap. 111, xx1v.) Mas pronunciou tambmn orac ulos terriveis contra os povos estrangeiros e especialmente con tra Tyro e o Egypto.
(cap. XXV-XXXII.)
A segunda par te das prophecias de Ezechiel, posterior á ruina de J erusalem e do templo, anuncia
primeiro e restabelecimento de Israel na Terra prometida, e depois o seu triumpho pelo reino do Messias. (Cap. xxm-xLvu1.) Este libertador prometido,
Ezechiel o vé debaixo da figura de um Pastor fi el
(Cap . xx x1v) sob cujos auspicios se realiza a restauração de Israel. O propheta escrevia: << Eis o que diz
0
Senhor : Eu vos tirarei do m eio das nações ; de todos
os paizes em que estiverdes dispersos eu vos ajuntarei e conduzirei na vossa patria. .. Serei o vosso
Deus e vós haveis de ser o meu p ovo . )) (Cap. xxxv l.)
Para confirmar esta promess a e Lornal-a scnsivel,
Deus Íevou Ezechiel pela imaginação num campo coberto de ossadas seccas e deu-lhe ordem de falar em
seu nome : << Ossos aridos, ou vi a palavra de Deus :
Sobre vós agcitarci nervos e musculos ; revestir-vosei do carnes; dar-vos-ei uma pelle; depois, um espirito
e vivereis ; assim ficareis scientes de que eu sou o
Senhor. )) O propheta attendeu ao mandado de Deus;
falou e os ossos se ajustaram, tomaram carnes e pelle
e o espírito tornou a entrar nestes cadaveres que
formaram, ao crguerem-Fe, um exercito numerosissimo. << Assim é, disse o Senhor, que lia de ressuscitar o
meu povo e que eu o conduzirei n a tona dos seus
ant.epassados,,. » (Cap. xxxvr.) Com esta figura alcgor1ca, o pr~lteta, ao passo qur. <ifirmn. o dogma da
roR~r~eiçãu
dos co1·pos, dava a entend er a resurrci çi'ío
espiritual do povo ,judaico.

~agens.
Iem,
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11. Daniel ; sua historia, suas prophecias. ·_ Daniel
era de estirpe real. Era moço ainda quando foi levado
eativo cm Babylonia. (606 antes de J. C.) Ali, com
Lrcs companheiros seus, Ananias, Mizael e Azarias,
foi educado no paço real de N abuchodonosol'. Juntos,
l'Stes trcs moços observa varo fielmente a lei de Moysés.
Daniel especialmenLc grangcou a confiança de quem
os guardava e mercê de uma alta sabedoria, achou
acolhimento favoravcl j u nLo de N abuchodonosor que
ícz delle um governador. O jovem Daniel tivera ensejo
ele mosLrar a agudeza do seu espírito, salvando do
suplicio a casta Suzana, cuja innocencia fôra vilipendiada por infames anciãos. A inLerpretação que, por
duas vezes, cllc deu dos sonhos do rei, augmentou
ainda a sua autoridade. Ellc a conservou sob D ario
o J\leda, após a conquista de Babylonia. Acusad o fal:;amente por ministros invejosos, por pouco não per·
deu a um Lempo a alta collocação e a propria vida,
Ludo por ter permanecido l'iel ao culto do verdadeiro
])cus. Atiraram-no numa jaula; mas os leões, nenhum
mal lhe fizeram. EsLc facLo lhe valeu maior co~fiança
por parte de. Dario ; gozou igualmente dos favores
de Cyro sob cujo reino escreveu suas ultimas pro·
phecias.
O livro de Daniel pode ser dividido cm duas partes:
uma historica em que narra a propria vida, para
mostrar a providencia de Deus manifestando-se, du·
rantc este pcriodo de casLigo e de desolação a favor
elo povo de Israel, para animal-o e amp aral-o
(cap. 1-v1); a ouLra, prophcLica, contem as visões
alegoricas nas quacs Deus revela ao seu servo a sue·
cessão dos quatro grandes imperios que devem pre·
parar as vias ao Messias e o destino de cada um dellcs.
(Cap. VII até XII .)
Já Daniel descortinára o porvir mysterioso no &onhO
de Nabuchodonosor, que tanto cuidado tinha dado aõ
roi. <<Vós vistes no sonho, disse elle, uma estatua gigan·
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t esca cuja caber;a era de ouro; o peiLo e os braços, de
prata; o ventre e as coxas, de bronze; as pernas, de
ferro e os pés, parte de ferro e parto de barro. Depois,
uma pedrinha, despregando-se do monto, veiu bater
nos pés da estatua, que se partiu, e apropria pedrinha
tornou-se uma montanha que cobriu a terra toda.
Or a, eis a explicaç,ão desta visão : Sois vós a cabeça
de ouro, pois o Deus do céu vos deu o poder e a g101·in.
(Jmperio assyrio.) Depois de vó~, ha de levantnr-sr
outro figurado pela prata, menos poderoso do que o
vosso. (lmperio dos Medas e dos Persas.) Depois aparecerá um terceiro impcrio, symbolizado pelo bronze ;
este ha de mandar cm toda a terra. (lmperio de Alexandre.) Um quarto imperior, epresentado pelo ferro, ha
de quebrar e subjugar todos os povos. (E' o impcrio
romano constituido por nações diversas que não podem amalgamar-se, não mais do que o ferro e o bmro e
Jogo ha de desabar). Em fim a pedrinha, solta do monte,
que parte a estatua e cobre toda a terra, anuncia um
ultimo imperio não feito pela mão do homem, que
não passará de um povo para outro, sinão que ha de
subsistir eternamen te. » (Tmperio de Jesus Christo.)
(Cap . n.)
Deus se compraz ia cm revelar a Nabuchodonosor,
por meio de sonhos, o seu destino. O rei viu uma arvore
immensa cuja coma roçava as nuvens emquanLo os
galhos ensombravam a terra. Uma voz clamou : « Cort ai est a arvore, e deixai a sua raiz vegetar por sete
ann os entre os animaos. » Daniel explicou ao monarcha soberb o que ora clle a tal arvore grande, mas que
por sete nnnos, em castigo de seu orgulho, seria expulso da sociedade e viveria á maneira dos bichos
do matto. Cumpriu-se á risca a prophecia. (Cap. m.)
A maior prophrcia do Daniol, pod·m, é a que diz
r~sp cito ao Messias e á rpoca da sua vinda. Um
dia, . o proph cta ia refloctill\lu Ho~ 8eLenta annos que
havia de durar o cativeiro do Babylonia, segundo a
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predição de J oremia$. O anjo Gabriel lhe apareceu 0
<lisse : « Setenta semanas <le a:nnos, é o limite que tom
sido determinado para teu povo e para a cidade santa
até que seja passada a corrup ção, que o pecado desapareça, que a iniquidade seja apagada, até finalmente
que a justiça eterna baixe á terra, que se cumpram as
visões e prophecias, e que o Santo dos santos receba .
a unção. Fique sciente pois e note muito bem : desde
a publicação da ordem que fôr dada para reconAtruir
.T orusalem até o principe Messias, haverá sete semanas e sessenta o duas semanas, e as praças e muralhas
da cidade serão reedificados em tempos difíceis. Assim
que fôrem escoadas as sessenta e duas semanas,
Christo será morto, e o povo que o renegar não será
mais o s0u povo. Uma nação que ha de vir com o seu
chefe arrasará .T orusalem e sou santuario, e quando
terminada a guerra, ha de lavrar a desolação anunciada. Então o Christo formará, na ultima semana,
uma aliança duravol, e cm meio desta semana, hão
de cessar as oblações e os sacrifícios. A abominação
da desolação estará no templo e a desolação ha de
perdurar até a consumação e até o fim. (Cap. 1x.)
Estes são os oraculos que os .T udcus dispersos consf\rvam como nóf! nas suas mãos.

III. Estado religioso da nação judaica durante o
calireiro. - Ao desterrar, para as margens dos grandes
rios da Assyria, ás tribus prisioneiras, Nabucho dono·
sor, cingindo-se nisto as tradições de Babylonia e
Niniva, não lhes prohibíra o cxercicio do seu culto.
Assim mesmo, ellas se achavam sem templo, nem al·
tares, nem sacrificios, e as mais importantes praticas
elo culto mosaico foram necessariamente interrompidas durante os longos annos do exílio. Os Judeus
finis se consolavam volvendo os olhares para J erusa·
lcm o para o templo na horfl ila prnce e do sacrificio,
e não cumpriam menos rigorosamente as sagradas
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observanc.i as, pois vemos Dflniel, Ananias, Misael o
Azarias, praticnl-as com perigo de morte, no propriu
palacio do rei.
A Providencia sabe mudar o que julgamos ser um
rnal num bem maior : clla ensinava aos filhos exilados
de Jsrad a apreciar melhor, cm meio de um povo
idolatra, o beneficio das suas instituições divinas;
clla patenLcava a sua intervençiio podrrosa aos olhos
das nações infieis assim como á vista do seu povo.
Quando Nabuchodonosor teve erigido na planicic de
Doura aquclla cstatua colossal de ouro que todos os_
povos tinham de adorar, os Hebreus fieis lançados
na fornalha foram preservados da chamma devoradora pela mão de um anjo. O rei, então promulgou
esta sentença : « Povos, tribus e línguas, quem dentre
vós rn ai.rever a insultar a majestade do Deus de Sidrach, Misach o Abdenago, - oram estes os nomes
chaldeus postos aos tres jovens Hebreus, - será punido com suplicio de morte, o sua casa ha do ser reduzida a cinzas, pois não ha divindade que salve o protej a como n sou Deus. >> (Dan. m, 9G.) Interpretado
o sonho roal pelo propheta Daniel, e depois de ter
expiado o seu orgulho, o mesmo príncipe não trepidou em publicar um edito que assim rezava : <e Eu
louvo, exalto o glorifico o Rei do céu, porque todas
suas obr as são verdadeiras e seus caminhos rectos. n
(lb . iv, 34.)

Prop alou-se desta maneira o nome do Senhor no
imperio o entre os povos visinhos, com as recordações
da historia· judaica e suas magnificas promessas.
Daniel, cmquanto confundia os sacerdotes de Baal,
arrasava o t emplo dos ídolos, matava o dragão sagrado dos Babylonios, trabalhava poderosamente em
prol do Dous verdadeiro, dando cabo das supm·sLições
pagãs. Seus milagres, suas prophecias alimentavam,
no mesmo tompo , a fé do seu povo e ampar;:ivam-llw
as esperanças infalíveis.
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IY. A queda de Babylonia (CiJ8). - EnLrnLanto,
estavam para cumprir-se as ameaças propheticas tantas vezes.repetidas contra a soberba Babylonia. Quinze
annos seguidos, principes desordeiros o desregrados
se succedi:lram no trôno de Nabuchodonosor. O ultimo
dentre elles, o ímpio Balthasar, viu sua capital sitiada
pelo exercito numerosissimo dos Persas chefiados por
Cyro. Confiado na força das muralhas, o rei só cogitava de prazeres. Uma tarde em que conv id ár a todos
os magnates de sua côrte, Balthasar mandou Lt>azer
os vasos de ouro e prata arrebatados no templo de
J erusalem. Beberam nestes vasos sagrados, enaltecendo os deuses das nações. Eis que de ropenLe aparece mysteriosa mão a traçar sobre' a parede estas tres
palavrqs : Mane, Thecel, Phares. O rei, assustado, quiz
consultar Daniel, que, trazido na sua presença,
assim explicou o facto : Mane, os dias de vosso reino
têm sido contados ; Thecel, fostes pesado na balança
e julgado muito levo ; Phares, vosso reino tem sido
dividido o entregue aos Modas e aos Persas. Por terrível que fosse tal interproLn.ç5o, BalLhazar homenageou a Dai ,iel com honras quasi i;oaes. Naquella
mesma noite os Medas e os Persas penetraram em
Babylonia pelo leito do Euphrates cujo curso tinham
desviado. O rei Balthazar foi morto. seu imperio des truido, e os Judeus ficaram sob o jugo dos vencedores.

_
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AR1'JGO II

O volta do cativeiro.
535.1,51. antes de J.

e.

r. Edito de Cyro e reconstrnção cio templo. - JI. Edito rle Ar
taxerces Longa Mão; Jcrusalem recrlificarla. - III. os 11llimos
pro phctas: Aggcu, Zacharias e .Malach ias. - IV. A religião judaica
depois no cat1ve1ro. - V. Ep1socl10 rtc Esthcr .

I. Edito de Cyro e reconstrução do templo. - Daniel
fi cou na privança do novo conquistador. Ellc manifestou a Cyro, rei dos Modas e dos Persas, as prophecias de Isaías que anunciavam as suas victorias e nas
quaes, elle figurava designado com o proprio nome.
Muito impressionado com estas varias predições, elle
publicou um ed ito facultando aos Judeus o regresso
em Jerusalein o a reconstrução do L·'mplo. cc J ó. que
o Deus do céu, dizia elle, me presenteou com todos os
reinos da terra e me ordenou do lh e erig ir um tem·
plo, vão pois aquelles dentro vós que pertefioJem ao
seu povo, para Jerusalem, e ali, levantem de novo o
tempfo de Jeovah. » Com isso, o rei entregava aos
Judeus os vasos de ouro e mais objectos sagrados
roubados por Nnbucl10'donosor. Quarenta e dois mil
Hebreus partiram sob o mando do Zorobabel, principe de Judá, descendente da raça de David e do
sumo sacerdote Jesn, filho de J osedech. Chegados
na Jn déa, lançaram sem demora os alicerces do novo
templ o. As obras, rmprehcndidas com ardor, deYiam
ser terminadas em breve. Mas os Samaritanos valeram-se de todos os meios par a estorvar sua marcha.
Fizeram inLrigas junto de Cambyse, filho e succo sor
de Cyro. Por ordem real, os trabalhos foram suspenllos, e 8Ú Yin Lr. annos m a is Lard P pud eram s<'r ultima0

.
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-:- 154 No sexto anno do reino de Dario, filho de Hystaspe,
o cdificio estava acabado ; houve então a dedicação
solene, accompanhada de cantos e sacrificios. O
novo templo não podia competir com o primeiro quanto á rnagnificcncia; no em tanto era digno ainda da
majestade do Altíssimo. O altar-mor do atrio, no
qual as victimas eram immoladas, csLava feito com
pedrns brancas, não polidas, o de proporções enormes. No interior do santuario, só havja os objectos
prescritos para o tabernaculo de Moysés : o altar dos
perfumes, o candelabro de ouro e a mesa de ouro em
que se depositavam os pães de proposição. O Santo
dos santos nada continha, pois a arca de aliança desaparecera na época da destruição de J erusalem. Escondida por Jercmias numa caverna do monte Nebo,
não a puderam achar mais. O oraculo dos Urim e
Thummim não foi restabelecido.

II. Edito de Artaxerxes; .Terusalem reconstruida.
Quanclo Cyro concedeu aofl Judeus licença de voltarem na sua terra, nem todos aproveitaram desta liberdade. Muitos dclles tinham assentado sua morada
no Oriente; ali ellcs possuíam terras ferteis e permaneceram na Mesopotamia. Todavia i..:m rei dos Persas,
successor de Cyro, o Assuero da Escriptura, que julgam ser Artaxerxes, atendendo aos rogos de Esther,
sua esposa, mostrou-se favoravel ao povo hebraico.
Em 458, publicava novo edito autorisando os J udeus
a regressar em Jerusalem coro seus sacerdotes e levitas. Um doutor da lei, Esdras, que descendia de Eleazar, iilho mais velho de Aarão, dirigiu a colonia. Recebeu de Artaxerxes e de seus ministros magníficos
presentes para o templo, com plenos poderes para
legislai na J udéa sobre todos os negocios da Religião
e do Estado. O territorio, occupado 'outrora pelo povo
de foms , foi dividido cm quatro províncias : a Galiléa,
no norte ; a Sam'lria, no centro ; a Judéa, no sul da

Samaria, a oeste do Jordão; a Peréa, no orienlc
deste mesmo rio.
Quatro annris mais tarde, a pedido do J udev N ehemias, A1 taxerxes promulgou segundo edito, em Suza,
0 qual autorisava a reconstrução das muralhas do
Jerusalern. E' a partir deste edjto, desde ftJ!i, quo so
contam as setenta semanas de annos prophetisarlas
por Danir.l, e que dr.vem correr antes do advento do
Messias.
Sob a regencia de Nehemias, os Judeug trabalharam com afan na reedificação de suas muralhas, e
em cincoenta e dois dias a obra estava terminada. A dedicação se foz coro grande solenidade, e J erusalom
achou-se outra vez povoada pelas mais distinctas familias dentre os Judeus.

III. Os ultimas prophetas : Aggeu, Zacharias, .Malachias. - Era em meio das angustias e das difficuldades
que estes trabalhos ingentes tinham sido realizados.
Deus, para amparar e 0onsolar o seu povo, lhe enviava
novos prophotas.
Aggeu. veiu o primeiro para estimular o ardor arrefecido dos fieis. Os anciãos estavam saudQsos do antigo templo e choravam comparando o actual edificio
com aquclle de Salomão. Aggeu anunciou-lhes que
este templo seria honrado com a presença do Messias :
« Ainda um pouco de tempo, disse o Senhor, e eu
abalarei o céu e a terra, o mar e o continente. Congregarei os povos todos. Então virá o desejado das
nações ; encherei de gloria esta casa, de maneira que
será mais gloriosa do que a primeira. » (Cap. n, 8-10.)
Za charias, no mesmo tempo, amparava a coragem
do povo de Israel. Ellc descreve, por suas visões propheticas o destino dos Judeus, de volta na sua patria.
Mas a ideia messianica impera em toda a prophecia :
« Voltarei em Sião, diz o Senhor, e habitarei no meio
de Jerusalem. As nações hão de vir, e cu serei seu
Deus na verdade e na justiça ... Filha de Sião, esteja
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1w ulugr·ia; ostreme(,'a de jubilo, filha de Jerusalem.

Eis que o teu rei vem ter comtigo, pobre o cheio de
doçura, montado na jumenta e no sou jumentinho.
Sou poder estender-se-á de um mar ató o outro, e
desde o rio até as extremidades do mundo. Sou grande
beneficio, sua belezn, não é o pão dos oloito3, o vinho
do que nascem as virgens? n (Cap. vm-rx.) Mas o
prophrLa tambem descobriu as circumstancias da sua
paixão e dos seus sofTrirnentos. (( Vondrram-me por
trinta moedas de prata, que jogaram na casa do Deus
para depois comprarem o campo de um oleiro. n (x1,
'10.) (( Hão de volver os olhares para mim depois de
mo Lerem crucificado, e chorarão corno se chora pela
morto do um filho unico. Ferirei o pastor o as ovelhas
dispersar-se-ão. Naquolle tempo haverá para os habitantes de J erusalem um manancial aberto para a
remissão dos peccados ... n (Cap. xn e xm.)
Nestas palavras propheticas descobrimos sem custo
a traição de Judas, o suplicio do Calvaria, a dispersão
dos apostolos e ató o pronuncio mystorioso da Eucharistia o do sacramento de penitencia.
JlTalachias foi o ultimo elos prophetas no tempo de
Nehomias. Como todos seus antecessores, lembrava
ao povo de Israel os sous deveres; mostrava-lhe em
Dous um pae, mas tambom um juiz ; e admoestava
com firmeza os culpados. Porém, a favor dos justos,
prometia a salvação que vinha proxima; João Baptista seria o precursor : (( Eis que envio meu anjo para
aparelhar as veredas diante de minha face ; e logo,
ha de vir no seu templo o Dominador que procurais,
o anjo da aliança que desejais. _E is que elJe vem vindo ,
diz o Senhor Deus dos exercit'os ; e quem poderá resistir na presença delle? ... Purificará os filhos de
Levi, r como outrora, o Senhor acoitará favoravelmentr, o sacrifício de Judá e de J erusalem. n (Cap. m,
1-li..) Tal sacrifício, tod avia , não será m ais aquelle
das victimas antigas pois o propheta previu a
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ruina deste sacrifício ; mas será substituído por um
sacrifício novo : cc Do .oriente ao occidente, fala o
Senhor, meu nome é grande entre as nações e em toda
a parte apresentam-me uma oblação pura. n (Cap. 1,
11.) Malachias põe o fecho á serie dos prophetas dizendo do Salvador esperado : (( Eis que vem olle ! n
Ora, quando escrevia, ii restavam por correr cerca de
quinhentos annos, diz Bossuet, até os dias do Messias. Deus achou conveniente, digno, para a maj estade do seu filho fazer emmudecer toda e qualquer
prophecia neste lapso de tempo, para seu povo ficar
ancioso com a expectativa d' Aquelle que havia de
ser a realisação de todos os oraculos. n
IV. A religião judaica depois do catireiro. - Aos
nomes de Esdras e de N ehernias, prende-se a recordação do restabelecimento da religião mosaica o do
culto divino no paiz da J udéa, do volta do cativeiro
de Babylonia. Logo ao deixar a terra do exilio, Zorobabel trouxe comsigo uma colonia de levitas e sacerdotes com o sumo sacerdote Josaé ou Jesu, filho de
J osedoch, e depois de ter clle levantado o altar dos
holocaustos, recomeçou, como dantes, o ministerio
sacerdotal e a oferta dos sacrifícios no templo. Para
o novo edifício, houve, como para o antigo uma dedicação solene. Israel teve outra voz as suas festas religiosas : a Paschoa com a imolação das victimas, o
banquete do Cordeiro pascal o a ceromonia dos pães
azymos.
Esdr as, doutor e pontífice-, recebeu de Deus a missão de rostabclcccr na integra a Jei de Moysés. Elle
arrolou os escritos do grande legislador e conferiu os
textos autenticas. Consoante as ordens de Artaxerxes,
fez vigorar outra vez todas as prescr ipções da lei. Um
abuso grave lavrava desde o cativeiro e particularmente desde a morte de Zorobabel. Em oposição com
a lei de :\loysós, avultado numero de israelitas tinham
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-158 desposado mulheres estrangeiras e idolatras ; levitas
e mesmo sacerdotes tinham incorrido nesta falta. A
chamado de Esdras, todos deram a promessa, com
juramento, de pôr termo ao cscandalo e de quebrar
taes alianças estrangeiras. Mal tinham passado t r es
mezes, já estava executado por completo este compromisso solene.
A chegada de Nehemias foi mais um incentivo para
disposições tão felizes. Por ocasião da dedicação das
muralhas reconstruidas de J crusalom, deram-se esplcndidas festas religiosas e nacionaos. No dia da
festa dos Tabernaculos, Esdras fez perante o povo
atento, a leitura publica da loi. Encerrou-se a ceremonia pela renovação da aliança de Israel com seu
Deus. Nehemias primeiro, seguido por todos os chefes
das familias sacerdotaes e leviticas, os principos de
Israel, os sacerdotes, os levitas, depois o povo, homens, mulheres e crianças, ass ignaram este tratado
de aliança que rezava : cc Não mais concederemos a
estrangeiros a mão das nossas filhas, nem lhos pediremos esposas para os nossos filhos. Guardaremos o
Sabbado e as festas do Senhor ; cuidaremos do sustenLo e abastecimento do Lcmplo, dos sacerdotes e dos
sacrifícios. Ofereceremos ao Senhor os primogenitos
das nossas familias e dos nossos rebanhos, com as
primícias das cearas e dos frutos da terra. O
dizimo entregar-se-á aos levitas, e a decima parte
deste será empregada para consLituir o tesóuró do
tc~mplo. Nunca abandonaremos o ti>mpl0 de J eovah,
o nosso Deus. >> (II Esdras, x.)
Este compromisso renovava todas as tradições anteriores e Israel viveu, dora cm diante , sob a ogi de
desta aliança, esperando o seu novo Legislador.

\'. Episodio de Esther. -

Debaixo de um dos sucde Cyro, que a E::>el'i.pturn eliama As.rnao,
i·ei <lu Pcrsia, - pode ser Dario Iº ou Artaxerxes, (:e~sun:::>
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os Judeus estabelecidos no Oriente estiveram em perigo iminente. Um delles, por nome Mardocheu, morava na cidade real de Suza, com uma sobrinha de
muita beleza, Esthcr ; ella fic:íra 01·phã, e fôra educada por seu tio com todo o esmero. Assuero que
desp edíra sua esposa, a orgulhosa VasLhi, mandou
que lhe procurassem no seu reino uma moça digna de
ser rainha. Deus permitiu que Esther, de cuja nacionalidade, o rei nada sabia, fosse a pessôa escolhida.
O principe tinha como primeiro ministro um Amaleci ta chamado Arnan. Este soberbo potentado exigia
que todos lhe dobrassem o joelho . Mardocheu negava
um a homenagem que considerava ser um acto idolatra. Aman assentou que havia de -morrer, e com elle,
t odos os Judeus.
Inventou contra elles a acusa<,~ão de conspirarem
para a perda do irnpcrio e alcançou de Assuero um
edito secreto que ordenava a matança de toda a nação
judaica, em dia determinado por sorte.
Ao saber de tal noticia, Mardochou tornou um cilicio ; depois veiu dar parto a Esther do edito real,
rogando-a que intercedesse junto do monarcha a favor
de seus irmãos. Durante tros dias, Esthor jejuou e
orou ao Senhor, e, desprezando uma lei que prohibia,
sob pena de morte, de comparecer perante o soberano
sem ser chamado, ella se apresentou diante de Assuero ; tremula, clla caíu desfalecida. O rei cornmovido pro cura socogal-a e prometo-lhe tudo quanto
ella pedir ainda que fosse a metade do seu reino. O
unico favor que solicita, é que o rei se digne de vir, em
companhia de Aman, jantar em casa della no dia
seguinte.
Naquolla noite, Assuero não podia conciliar o somno; mandou que lhe lessem os annaes do seu
r e~no. Soub e assim que, um dia, Mardochcu clesco bnra uma conspiração urdida p or dois cunuchos e.
salvára-lh r. a vicia 1:;nm reeebe1· por isso recompensa
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alguma. De maclrugada, Assuero interrogou Aman :
Que se deve fazer a um homem que o rei quer cumular de honras? n Julgando que esta pergunta só
podia dizer respeito á sua propria pessôa, o ministro
retorquiu : cc E' preciso que tal homem, trajando vestes reaes e com o diadema na fronte, monte um dos
cavalos do rei, e que o primeiro dos nobres da côrt e,
segurando as redeas do cavalo, ande na frente delle
clamando : e< Assim é que o rei honra aquelle que lhe
apraz glorificar. - Pois vae, continuou o monarcha ,
e faze pma Mardocheu tudo o que acabas de dizer. n
Aman teve que conformar-se e obedecer.
Ao cair da tarde, porém, foi em companhia do rei
assistir ao festim preparado por Esther. Animada por
Assuero, Esther disso : << O' rei, si enconLrci compaixão e piedade junto de vóH, ou vos supplico que
vos digneis de mo conceder a vida o a do meu povo ;
pois fomos entregues para sermos pisados aos pés,
osLrungulados e exterminados. - Qual é então o vosso
inimigo? n indagou o rei. EsL110r respondeu : cc Nosso
advcrsm·io e morLal inimigo, é Aman. ''Ao ouvir estas
palavras, o ministro teve .calafrios de susto. Arrojou·
se aos pés da rainha implorando sua clemencia. Mas
o rei indignado ordenou de enforcar o culpado na
mesma forca que mandára aparelhar para Mardocheu; nesta hora cumpriu-se a sentença.
A nação judaica foi salva ; Mardocheu tomou o lugar
de Aman na confiança do rei. O aniversario deste
faustoso acontecimento foi celebrado desde então por
uma festa solene, chamada a festa das Sortes.
A virtuosa EsLher, unica preservada da pena do
morte promulgada por uma lei rigorosa dos Persas,
vindo a ser depois a libertadora do seu povo, symbolisava a Virgem Maria, unica preservada da lei do
peccado original e que por uma oração suave e pode.rosa, alcançou a graça de todos os homens prccadores.
cc
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AR'l'IGO III

A dominação estrangeira e os Machabeus.
4.54.-141 antes de J.

e.

r. Estado da nação judaica sob o domínio estrangeiro: 1° sob os
Persas; 2° sob os Gregos; 3° sob os reis do Egypto; 4° sob os Seleucidas. - II. Os martyre_s cl~ lei judaica. - III. Os Machabeus : Matllathias, Judas e seus 1rmaos.

I. Estado da nação judaica sob o domínio estrangeiro.
_ Depois do cativeiro, a nação judaica formou um
Estado democratico no qual o sumo sacerdote tinha
a autoridade suprema. Magistrados eleitos pelo povo
adminisLr avam, sob a regencia dellc, os negocios publicos e formavam o conselho dos setenta e um anciãos. Por muito tempo, a J udéa desfrutou esta paz
profunda anunciada pelos prophetas. e< São concertadas todas as rui.nas, escreve Bossuet, as cidades
e as aldeias são magnificamente reconstruidas ; o povo
6 numeroso, os inimigos são derrubados; nas cidades
e no campo, reina o bem estar ; vê-se a alegria, o descanso, todos os frutos de uma paz duradoura. n
No entanto, a Providencia vae proseguindo na
sua obra. Como o afirma o mesmo Bossuet, os imperios têm na maior parte, uma relação necessaria com
a historia do povo judaico. Os Assyrios e os Babylonios for am o instrumento de que Deus lançou mão
para castigal-o . Agora, valer-se-á dos Persas para
restabelecel-o, de Alexandre e dos seus primeiros successores para protegel-o, de Antiochio o Ilustre e dos
seus successores para amestral-o, dos Romanos para
defender a sua liberdade contra os reis da Syria, que
só cogitavam cm aniquilal-o. n
Examinemos rapidamente as diversas situações do
povo de Dons debaixo destes dominios estrangeiros.
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1° Debaixo dos Persas. - A JudPa viveu dias tranquilos, mercê dos decretos favoraveis de Cyro, que
lho garantiam o descanso. Docois ás instru ções dos
prophelas, recomendando-lhes que obedecessem aos
reis a quem Deus os submetera, os Judeus ficavam
fi eis e dedicados subditos, e recebiam um tratamento
delicado. Mediante um imposto pouco pesado pago
aos soberanos que eram antes seus protoctores do
que seus mestres, viviam segundo as suas proprias
leis; conservou-se na integra o poder sacerdotal; os
pontífices dirigiam o povo e não se viu mais a idolatria na J ndéa.
2º Sob os Gregos. - Alexandre Magno, rei de Macedonia, e já senhor da Grecia, organisou contra a monarchia dos Persas e o rei Dario, a gloriosa expedi ção
que havia de acabar com este vastissimo imperio.
Os Judeus Linham permanecido fieis a Dario ; Alexandre se apoderou de Tyro e veiu sitiar .T erus alem. O
sumo sacerdote J addo saíu ao encontro delle com os
sacerdotes e levitas p aramentados. Ao deparar com
o grande sacerdote, trazendo o nome do J oovah gr avado na tiar a com letras de ouro, o co nquistado r
parou, preso pot· um religioso temor. O Dous dos
Judeus, dizia ollo, tinha lhe apparocido na Macedonia,
traj ando este mesmo habilo do sumo sacerdot e, o
anunciára-lhe sua victoria sobro os Persas. J addo
apresentou o livro de Daniel em que vinham exaradas, de antemão, as glorias do conquistador . Alexan·
dre subiu para o templo afim de oferecer sacrificios
ao Deus ver dadeiro, e querendo manifestar aos .Tu·
deus a sua sympathia, a• Lodos isenlou do imposto
para o anno sabbatico e lhes deu licença de viverem
de accordo com as suas leis.
Pouco tempo reinou Alexandre. Aos trinta e tres
annos, morria, deixando que seus generaes partilhas·
sem o maior imp erio que houve jamaii; 110 mundo.
A Ptolomeu Soter coube o Egypto ; a Seleuco N ica·
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nor, a Syria e a Asia maior ; a Lysimaco, a Thracia
e a Bithynia ; a Cassandro, a Macedonia e a Grecia.
Nesta divisão, a J udéa ficava sob o governo dos reis
da Syria; mas breve rebenlou a guerra entre os reis
da Syria e do Egypto ; o povo de lsrael, dep ois de ter
vi sto a cidade santa tomada, assolada, o cem mil dos
seus habitantes levados cativos para o Egypto, passou sob a dominação de Ptolomeu SotC!', fundador da
dynastia dos Lagidas.
30 Sob os reis do Egypto. - A fidelidade dos Judeus aos seus antigos senhores levou Ptolomeu a
trat al-os com mansidão. Uma poderosa colonia vciu
colocar seus arraiaes cm Al exandria e estendeu-se na
Africa. Emquanlo esta dispersão espalhava ao longe,
por este lado, o conhecimento da lei judaica e das
suas prophecias, Dous permitiu que outro incidente
viesse pôr numa luz maior os Livros sacros dos H ebreus.
Ptolomeu Philadelpho, filho e succcssor do Sotcr,
creou na cidade de Alexandria uma riquissima biblioteca, na qual ajuntou os livros mais curiosos e
mais raros de todos os paizes do mundo. Logo que
ouviu falar nos Livros santos da nação judaica, escreveu ao sumo sacerdote, Eleazar, pedindo-lhe um exemplar aulentico da lei e doutores judeus aptos para
verter em grego o texLo de Moysés. O sumo sacerdote enviou-lhe imediatamente seis anciãos de cada
uma das doze tribus, levando uma copia exacla, lavrada em caracleres de ouro. Reuniram-se na ilha
de Pharos, e ao cabo de setenta e dois dias tinham
terminado a sua tarefa. A tradução grega do Pentateuco foi feita entre 284 e 245 antes de J esus-Christo;
é conhecida pelo nome de <.Jersão dos Setenta e constit~e a prova mais autentica da antigu idade dos
Livros santos. Por outra parte, esta tradução franqueia a povos innumeros a comprehensão das Escr1pturas : fo i rste o maior resultado da dominação grega.
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tio SobosprincipesSeleucidas.- Depois deum seeulo
por ocasião da morte de Ptolomeu Philopator, a J udé~
libertou-se do jugo do Egypto e ficou sob a dominação dos reis de Syria, descendentes de Seleuco. Antiochio III, cognominado o Grande, reinava então naquella província. Teve muita consideração para com
seus novos subditos ; ordenou que lhes fosse for necido tudo o que precisavam para os sacrifícios e concertos do templo ; concedeu-lhes plrna liberdade de
viverem segundo as suas leis e povuou de novo a cidade de J erusalcm. Seu filho Selcuco IV, a principio,
seguia este exemplo; mas a pcl'fidia de um Judeu,
chamado Simão , causou em J erusalcm as mais vivas
angustias. O traidor revelou a Scleuco que o templo
encerrava riquezas immensas. O monarca mandou
em J erusalem o seu primeiro ministro Heliodoro com
ordens para apoderar-se destas riqu ezas e transportal-as na Syria. Mal Heliodoro tinha entrado no templo para cump1 ir a sua missão, quando foi derrubado
com os seus satel ites por um poder invisível, emquanto
um cavaleiro com armadura de ouro o pisava com
os pés do seu cavalo, e dois moços, de var·a cm punho,
<lavam nelle a valer. Carregaram Heliodoro desmaiado
para fóra do templo, e só devido á prece do sumo saccrdoLe Onias, pôd e recup erar os sentidos. Seleuco,
aLemorisado, tornou-se mais clemente.
Antiochio Epiphanio, successor delle (175 antes
J. C.), intrometeu-se nos negocios da Judéa, e dirigiu
contra a Religião ataques crueis. Aproveitando divergencias lastimaveis ocorridas a respeito do sumo pontificado, os costumes do;: Gregos iam invadindo o povo
Judeu, e viram-se os proprios sacerdoLes descuidando
o serviço do Deus para se entregarem a oxercicios e
espectatulos profanos. Tamanhas desordens re<1ueriam um castigo.
Anti9chio penetrou na J udéa á frente de numerosíssimo exercito ; entrou na cidade santa, o por tres
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di as, elle a entregou aos desordeiros. Quarenta mil
habitantes pereceram na matança e igual numero de
Judeus foram levados na escravidão. O principo tirou
do t emplo C• altar dos perfumes, a mesa dos p ii.es du
prop osição, o candelabro de so Lo ramos, o uma qu;rn Lidade de vasos sagrados, com mil e oitocentos talentos que encontrou no tesouro. Resolveu depois aniquilar a religião judaica ; mandou erigir no templo
nrna esta.tua do J upiter Olympico; ergueu altar es o
estatua.s semelhantes em todas as cidades da J udéa,
e sentenciou a pena de morte contra quem recusasse de adorar os ídolos, teimasse em celebrar o Sabbado e observar as mais prescrip ções do rito judaico.
Foi o signal de uma perseguição trem enda.
II. Os martyres da lei judaica. - A m aior parte dos
habitantes do J erusalem fugiram. A cidade sanLa,
abandonada por seus proprios moradores, tornou-se
a morada dos estrangeiros ; o templo ficou desolado
e deserto e as fostas judaicas foram substituídas por
sacrifícios profanos. Apezar das ameaças o dos suplicios, Israelitas corajosos fizeram o proposito de
nada praticar contra a lei de Deus e de perder a. vida
antes de menosprezar esta lei. Du&\s mãos que tinham
tido a coragem do circumcidar sous filhos , foram,
com elles, precipitadas vivas do alto das muralhai;.
J uclcus fieis reuniram-se para celebrar o SabLadu
numas cavernas. O govornado1· os m andou queimai'
todos.
Uma das mais ilustres victimas du perseguição foi
Elea.zar, venorand<.. Trncião e doutor da lei. Instavam
para elle comer carne de porco, prohibida pela religião de Moysés. Afim de salval-o, parentes e amigos
tencionavam substituir, ás escondidas, a carne im. pura por outra. permitida. cc Oxalá, r espondeu El razar, eu não deshonro as minhas cans, e chegado a.o
termo da minha vida, n ão deixe aos mo ços exemplo
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Lão funesto. )) E morreu, legando á mocidade e a toda
a nação, pela lembrança da sua morte, um grande
exemplo de virtude e de firmeza .
Uma familia inteira, composta de sete filhos, os
sete irmãos Machab eus, e da sua admiravel mão, deu
ao povo judaico um exemplo não menos tocante de
resignação e fidelidade. Morreram em suplicios horrorosos. Antiochio queria abalar a fé do mais moço
dos meninos. Mas a mãe dizia-lhe : « Mostra-te
digno dos teus irmãos e recebe a morte com animo,
para eu tornar a ver-te com elles na gloria que esperamos. l> O rei infligiu-lhe tormentos maiores qu e aos
outros e a piedosa mãe foi imolada por sua vez. Assim
é que os J udcus fieis preludiavam aos m artyres da
Religião christã. O efeito da perseguição foi excitar
uma revolta geral entre todos os Judeus que preferiam a fidelidade á apostasia.
LU. Os 1lfochabeus : Mathatlúas, Judas e seus
irmãos (167 -141 a. C.) - Naquelle tempo, um sacerdote
chamado Mathathias, bisneto de Asmonco que tinhadudo o nome aos seus descendentes, os Asmonee.nses,saiu do J erusalem para não presenciar a desgraça do
:;ou povo, e acolheu-se na nwntunhu de Modim, a sua
paLria, uom :;cu:; uincu filhos , J udu, Simãu, Judas,
Eleazar e Jo11athas. cc Quem ama a lei e lluer fic ar
fiel á aliança do Senhor, venha commigo ! » exclama
u nobre ancião. Um exercito numeroso responde u ao
ehamado ; mas provocados cm dia de Sabbado, deixa1·am-se matar antes ele se defenderem. Mathathias
pediu aos sacerdotes e aos doutores um edito qu e autorisasse a dcfcza aos guerreiros si fossem atacados
n aquelle dia. Os valentes de Israel se agrnparam em
redor de Mathathias o dos seus filhos o a pequena
tropa investiu do todos os lados para castigar os profmurrlorrs r. clr.rruhflr os idolos.
·
O uncião tinhn organisado a resistenciu. Antes de
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rnorrer, elle animou seus filhos para que permanecessem fieis ; ordenou-lhes de tomar a Simão, sou
irm ão, po t' conselh eiro, e de pôr Judas na frent e dos
exerci Los ; depois , deu-lhes a ben çam e adormeceu na
paz do Senhor .
Ju das Machabeu (166-161) tinha escrito nos sous
estandurLcs as lettras iniciaes MACH, de quatro palavras hebraicas qu e significam : Exterminação dos
inimigos de Deus. Puzeram-lhe por este motivo o coO'nome do machabeii, que seus irmãos conservaram
~orno uma recordação gloriosa. Não acompanharemos
Judas Machabcu em todas as suas inauditas façanhas.
Confiando mais no poder de Deus do qu e no numero
dos seus soldados, com alguns milhares de homens,
elle desbarata successivamcnte os generaes de Antiochio : PLolomeu, Gorgias, Nicanor, L ysias com seus
qu arenta e sete mil homens.
Depois desta u ltima victoria, Judas e seus irmãos
disseram aos seus soldados : <e Vamos agora purificar
os lugares santos, e fazer delles outra dedicação. n
Acharam J erusalem arruinada, as muralhas desLruidas, o templo deserto, o altar profanado, o adro invadido polo matto, os aposentos dos sacerdotes violados. Os l\laehabcus, cheios de umu Lristczu sanLu, purificaram u Lt>mplo e derrubaram us ídolos. L evant aram o altar dos perfumes, fizeram novos vasos sagrados, um novo candelabro de ouro, uma nova meza
dos pães de proposição. O véu foi restabelecido diante
do Santo dos santos, e fizeram com solenidade uma
terceira dedicação do t emplo. Reunido com seus ir. mãos e a assumJo\éa do povo, Judas Machabeu determinou qur o an"niversario desta nova dedicação celeh.rar-se-ia dora em diante com pomp a ; assim se praticou até ao tempo de Jesus Christo.
As u nções vizinhas ao v erem o culto divino restabelecido no trmplo , e as muralhas da cidade reconstruidas pr.ln zrlo dos M achabeus, fi caram melindra-

http://www.obrascatolicas.com

-168 das e de toda a parte atacaram o povo judaico. Mas
Deus protegia as armas de Israel sempre victoriosas.
Um dia porém, o combate foi renhido, e certo
numero de Judeus foram mortos. Encontraram-se
nas suas vestes, varios objectos que tinham sido consagrados aos idolos e que elles tinham conserva do
apezar da prohibição do Senhor. Não querendo desesperar da salvação dos culpados, Judas Machabeu
mandou para Jerusalcm duas mil drachmas de prata
para oferecerem sacrifícios por aquelles que tinham
falecido no combate. « Era, diz o historiador sacro,
um pensamento bom e religioso e um acto de fé na
rcsurreição, pois si não tivesse tido a esperança da
resurreição dos cadaveres, o chefe teria considerado
a oração pelos mortos como uma cousa vã e inutil.
E' pois um pensamento santo e saudavel, orar pelos
defuntos, para que seus pecados lhes sejam perdoados. » (II Machab. xrr, 46.) Assim o acreditavam os
Judeus; assim o ensina a Igreja catholica.
O ímpio Antiochio morreu ferido por mão divina
com chagas vergonhosas que muito tarde lhe desvendaram os olhos levando-o a implorar misericordia de
Deus. Seus successores, Antiochio Eupator e Demetrio, continuaram a luta e sofreram tremendas derrotas ; mas um dia, morreu o heror da J udéa numa
ac~·ão cm que estavam empenhadas foryas desiguaes.
Ao' saberem deste uruel desastre, todas as uidades
se commoveram ; rios de lagrimas derramaram os
habitantes, e só se ouvia este grito de dôr : « Como
morreu este homem que salvava o povo de Isra~l ? »
Fizeram-lhe exequias esplendidas.
.Tonathas, seu irmão, teve de tomai' a succcssão espinhosa do corajoso defensor de Israel. Com os Judeus
fieis, por tres vezes venceu Bacchides o as tro pas
syrias, e concluiu com elle um tratado que deixava
J onathas governar a J udéa como o tinham feito OR
antigos juízes de Israel (158 a. C.). O ilustre chefe
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morreu com seus filhos, cobardemente atraiç.oado por
Tryphão, um dos oficiaes do rei da Syria, que usurára a sua corôa.
p Dos cinco filhos de I\Iathathias, só restava Simão
que o povo elegeu cm lugar do J onathas. ü valente
:Machabcu livrou a sua patria do jugo estrangeiro.
Demetrio Nicanor, rei da Syria, desobrigou os Judeus
de qualquer tributo. Os Espartanos o os Romanos
renovaram com Simão a aliança que tinham formado
com os seus irmãos. Os Judeus, gozando de uma paz
profunda, tinham-se reunido em J erusalem, e deram
a Simão e á sua posteridade o poder real unido com
a dignidade de sumo pontifico.Assim foi est.abelecida
a dvnastia dos Asmoneus.
Opovo do Israel poz um limite a esta autoridade.
O acto solene pelo qual passa a Simão o poder real
traz esta clausula notavel, « elle a exercerá, elle o a
sua posteridade, até aparecer um fiel e verdadeiro
propheta. >> (TI Mach. xrv, 41.)
ARTIGO IV

A realeza asmoneense e o reinado de Herodes.
(141 antes de J. C. -

Anno primeiro da era christã.)

I. Os reis as111011eenses. ,- II. Advento e reino de Herodes o Magno. - · III. Estado da lt;1igião judaica no tempo de Herodes e no
advento do Messias promettido. - IV. Seitas judaicas.

I. Os râs asmoneenses. (141-40 a:ntes Je J. C.) Simão não gozou muito tempo das prerogativas que
os seus conr.idadãos lhe tinham outorgado. Depois
c~e dez annos de paz, morreu numa cilada que llrn
tinha armado o genro Ptolemeu. Seus filhos foram
trucidad o~ Mm clle (135 a. J. C.); um só escapou e
soube defender com denodo a herança dos seus paes :
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foi João Hyrcano, principe guerreiro o pontifico no
mesmo tempo, que conquistou a lduméa, o paiz dos
PhilisLous e dos Ammonitas, submeteu a Samaria,
deitou fogo no Lemplo do Garizim, e incorporou estas
nações ao judaísmo, impondo-lhes a lei de Moysés .
Nunca, desde os reinados de David o Salomão, o reino
de Judá tivera tanta extensão e tamanho poder .
Aristobulo Jo, seu filho mais velho, lhe succedeu
(107-106 a. J. C.) Quando julgou a sua autoridade
solidamente assente, cingiu o diadema e tomou o
titulo elo rei, que nenhum chefe do povo elo Israel
ousára levar desde o cativeiro de Babylonia. Os reinados do Alexandre J anneu, segundo filho ele João
Hyrcano, o ele Alc.xandra, sua viuva (106-70 a. J. C.)
correram, o primeiro, em meio do lutas belicosas com
os inimigos do exterior, ou contra subditos irritados
do máu procedimento e das crueldades do rei, o segundo em rival.idades invejosas entre os Phariseus e
Saduceus, cada um por sua vez preponderante. Depois,
os dois filhos do Alexandra, Hyrcano II e Aristobulo II
disputaram-se o trôno (70-60 a. J. C.). Pompeu acabava de conquisLar a Asia o estava no apico ela gloria.
Os dois irmi'íos queriam tel-o como aliado, um contra
o ouLl'O. Pompeu deu n prcforencia a Ilyrcano e march ou conLra A1°.i8Lubulo, que excruia o 8UtrW poHtificado , apoderou-se ele J crnsalem e dcgla<liou mais de
doze mil Judeus sem poupar os sacerdotes. Entrou
no templo e penetrou, sacrílego, no Santo dos santos;
não tocou porém no tesouro nem nos vasos sagrados.
Deixou a Hyrcano a soberania, e levou para Homa
1\.ristobulo e sous filhos para servirem a seu Lriumpho; como preço ela sua proteção, clle tornou a .Judéa
tributaria dos Romanos.
O impcrío vaticinado por Daniel começ:wa a deitar
a mão no reino cambaleante e decrepito do .Judá.
Agora os acontecimentos se desenrolam rapidos : Crasso traLn a Jud ra eomo um paiz conc1uistado, assola

-

171 -

0 sanLuario e rouba os tesouros do templo. Cosar, vencedor de Pompeu em Pharsalia, mostra-se grato pelo
auxilio que lhe ministrou Antipater, governador
romano da Idumóa e ministro prodilecto de I-Iyrcano ; elle senLencoia que o sumo pontificado será
conservado a Hyrcano e á sua posteridade, que a
nação judaica poderá reedificar as muralhas de Jerusalem, o que os .Judeus gozarão ele liberdade compl eta para o exercício do seu culto o da sua religião.
Antigone, porém, filho de Aristobulo II, tratou de
rehaver o trôno da Judéa. Mas Herodes, filho de Antipater, foi em Roma, alcançou os favores de Antonio
e Octavio, que o proclamaram rei dos Judeus depois
de terem destituído Antigone, ultimo dos reis asmoneenses. Consoante a prophe~ia de Jacob, o scoptro
saia de Judá e passava- ás mãos de uma dominação
estrangeira.

Il. Aclrento e reinado de Iferodes. (40 a. J. C. ±da era christã.) - Herodes, de raça estrangeira, não
podia, segundo a lei mos aica, ser rei dos Judeus. Porquanto <'Sbarrou numa oposição seria, mormente por
parte dos Pharisous, aforrados aos usos antigos, e
quii alrn l"ul-a. Fez morrer quasi Lodos os membros
do S;rnlLed l'irn, Lirou a Hyrcanu u Düll Litulu de punLifice e transfonnou este cargo numa dignidade venal,
fru to da ambição. Exterminou todos os seus rivaos da
famili a dos Asmonoonses, e no mesmo tempo, para que
os seus subdittt lho relevassem a sua usurpação sanguinaria, caso u com a princoza Mariana, neta de Ar istob ulo l J.
EntrntanLo, Oct.avio, vencedor de Antonio em Accio,
fi cava unico senhor do imporia. H erodes deu-se pressa
em lhe oferecer a homenagem da sua corôa, e assim
alcançou novos favores . Para lisongoar a um tempo
.Judeus e' Romanos, mrmrlon P.fmst.ruir <'ffi hnnra rlr
Augusto m; cidades do Sobaste, sobre as ruinas de
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-172 Samaria e de Cesaréa, nas bordas do mar ; elle a formoseou a Judéa com theatros e jogos publicos, e si
bem que adorador das divindades pagãs, quiz rcstaurm· magnificamente o templo de J erusalem. Limi taram-se em augmentar o edifício conservando as par tes
construidas na volta do cativeiro. Levaram nove annos e meio para completar o templo e o santuario que
ostentaram uma riqueza immensa. Herodes mandou
celebrar a dedicação e desdobrou naquella solenidade
inaudita magnificencia.
De par co.m este zelo aparente, Herodes mostrava
uma crueldade desalmada para com os membros da
propria familia. Mariana e tres filhos seus foram victimas da sua ambição. Era este o rei que desde
trinta annos governava a J udéa quando o imperador Augusto ordenou o recenseamento geral de
todos os povos que constituíam seus vastos domin ios.
Então é que nasceu em Belem o Messias prometido
aos patriarcas e esperado pelo mundo desde quatro
mil annos. Herodes ainda viveu quatro annos depois
do nascimento de Jesus o Salvador ; sobrou-lhe tempo para afogar a sua ira ·no sangue dos santos Jnnoccntes, e pouco depois, faleceu, visivelmente castigado
pela divina Providencia.
No decorrer da historia de Nosso Senhor J esus
Clil'isto, havemos de deparar com os nomes dos sucCl'ssures de Herodes o Magno : Archelau, seu li lho ;
II erodes Antipas, assassino de João Baptista, juiz do
Salvador na sua paixão; depois , Herodes Agrippa I,
perseguidor dos Apostolos, e Herodes Agrippa II sob
cujo governo foi ultimada a ruína da nacionalidade
judaica.

l IT. Estado da religião jnclaica no tempo ele l1erodes
e no aclPrnto do Messias promettíclo. - Antes de saudarmos o Salvador t ão anciosamente esp erado, antes
de recolhermos dos seus labios e da sua mão esta 1·eli-
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gi ão perfeita cujo nome será Religião christã, de Cln·i st o, convern lançarmos um derradeiro olhar para o
estado religioso do povo judaico naquella época da
sua historia.
A organisação exterior da religião judaica pouco
se tinha modificado desde o regresso do cativeiro.
No entanto, debaixo dos Asmoneenses, ao lado do
Sanhedrim maior, composto de setenta e um membros que julgavam em ultimo apelo os negocios importantes civis ou religiosos, houve out:'o conselho,
chamado Sanhedrim menor que só constava de vinte
e t1 es mrmbros e tratava, nas províncias, de causas
secundarias. Os Romanos, depois de terem restabelecido o fraco Hyrcano II no soberano pontificado,
substituiram estes tribunaes por cinco côrtes independentes, com sede em J erusalem, J érichó, Gaclara,
Amath as e Scpphoris.
O t emplo de J erusalcm ficava sendo o unico lugar
do sacrifício, e emquanto se reedificava, Herodes zolára para não se interromperem as ccremonias religiosas. As cidades porém, e as aldeias possuiam uma
ou mais synagogas. Cada synagoga estava administrada por um conselho com um presidente chamado
chefe da synagoga que preenchia os misteres de governar e ensinar. Elle mantinha a disciplina das assembleias pela censura, a cxcommunhão, as multas e a
flagelação, e elle cuidava das esmolas. O ensino consistia na leitura e na explicação da lei ; pregavam nos
dias de Sabba~". e de festas. Tres vezes ao dia, os
Judeus fi eis reuniam-se na synagoga, de manhã, ao
meio-dia e ele noite, para a prece, a leitura da lei e o
canto de canticos. Duas festas novas tinham sido
ajuntadas ás antigas : a das Sortes, em memoria
da salvação dos J udeus por intervenção de Esther,
e a da Dfdicação, cm lembrança da purificação rlo
templo pelos Machabeus.
Na sua natureza essencial, a religião judaica tinha
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permanecido o culto do Deus creador, invisível e
unico. Em meio da idolatria universal, a J udéa so mente, cnlendia que dividir a religião entre cst e Deus
e outras divindades, era o mesmo que dcstruil-a. Todavia, no fim, entraram os Judeus, não a desconhecer
o Deus de seus maiores, sinão a intrometer na sua r cligi ão cousas indignas dcllc. Os prophetas tinham anunciado que a decadencia começaria com as divisões que
haviam de separar o povo. Ora, sob o reinado dos
Asmoneenscs, e já no tempo de Jonathas, as lutas
que se deram para a posse do soberano sacerdocio,
indicavam desavenças politicas e religiosas.
IV. Seitas judaicas. - Varias seitas manifestavam
então a sua influencia. Muitas vezes daremos com
ellas no Evangelho ; por isso, importa conhecel-as.
1. 0 A seita dos Phariseiis - Tiravam o nome da
palavra hebraica pcrouschim, que significa se varados,
pois clles afectavam de andar separados do povo,
fazendo alarde de uma santidade mais rigorosa. Ostentavam extrema rigidez nos principios, uma pontualidade meticulosa em pagar o dizimo, guardar o
sabbado, o jejum, observar as abluções, etc. Não
só admitiam a lei de Moysés; mas tinham ainda tradições verbaes, tomadas principalmente durant e o
cativeiro; das doutrinas de Zoroastre. A m iudo desnaturavam a lei por commentarios fantasistas ou
acrescentavam-lhe praticas vãs, supersticiosas ou inutcis . Tinham desfigurado o dogma da immortalidade
da alma misturando-lhe idéas de Pythagoras sobre a
metempsycose. Os Phariscus gozavam, junto do povo,
de alta consideração ; os escribas ou doutores da lei
saiam das suas fileiras; elles usavam esta influencia
com vis~as políticas. Mas taes aparencias de virtude
ocultavam uma corrupção profunda ; ellcs não passavam de hypocritas .
2° Os Sadduceus formavam outra seita que tivera
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por ?h~fc um philosol?ho de nom? .sadoc. Eram rivaes
e in1m1gos dos Phar1seus. Admitiam o Pentateutco
assim como os mais livros inspirados aceitos pelos
Judeus; mas menosprezavam as tradições, e tinham
obliterado a pura noção da Providencia, ensinando
que Deus não se importa com as cousas <leste mundo
e que o homem é a unica causa da propria felicidade
ou dos proprios males. Ellcs não acreditavam na imrnortalidadc da alma, na existcncia dos anjos e <los
demonios, na rcsurrcição dos corpos. A sua doutrina
materialista era muito parecida com a thcoria de
Epicuro cuja suprema ventura consistia no gozo dos
bens deste mundo. Tambcm eram poucos os seus
adeptos, tal doutrina era porém um engodo para os
ricos e poderosos, ficando assim mesmo muito reduzida a sua influencia.
-30 A seita dos Esscnios, mais importante 1:ior suas
opiniões religiosas, remontava ao tempo dos Machabeus. Os Essenios se salientavam pela praLic~1 real de
todas as virtudes, pelo amor generoso, desinteressado a Deus e ao proximo. Levavam uma vicia muito
parecida com a dos religiosos : iguaos trajm:, passadio igual na qualidade e mesmos exercícios de piedade. Os seus bens eram cm commum, e muitos não
casavam ; sua vida era bastante austera, e seus maiores estudos versavam sobre a moral. Tinham conservado cm toda a sua pureza os dogmas mosaicos, mas
professavam certa propensão a deixar o culto ccrcmonial. Não tonta\ram parte nos sacrifícios nem apareciam no templo ; contentavam-se cm mandar para
Jerusalcm as suas ofertas. A seita, pequenina, nenhuma influencia politica exercia; mas a nação tinha
os Essenios em grande estima e não raro confiavalbes a educação dos seus filhos.
4° Emfim, no tempo de Herodes, outra seita se
formou; chamaram-se seus membros Herodianos. Com
este nome, designavam-Fe os Judeus que tinham muito
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respeito ao rei Rerodas e viviam segundo o exemplo
delle. Mostrando exteriormente grande fidelidade ao
· judaísmo, sabiam, como o seu monarca, amoldar-se
ás superstições idolatras e aos usos de Roma. Os Herodianos formavam menos uma seita religiosa do que
um partido político antinacional, vendido ao poder
estrangeiro, e que, acima de tudo, receava .que se realizasse a crença popular do restabelecimento do reino
temporal de David pelo Messias.
Todas estas seitas contribuíam em scindir profundamente os Judeus e dest'arte, eram signal da
decadencia da religião mosaica. Comtudo, to dos os
filhos de Israel permaneciam unidos num mesmo pensamento : a expectativa do Messias que havia de ser
o seu libertador. Devido á dispersão dos Judeus e á
difusão dos seus livros, é tambem esta a expect ativa
do mundo, no momento em que o imperador Augusto
acaha de fechar o templo de J ano, momento em que
a terra parece emmudecer numa prece mysteriosa.

J II

A RELIGIAO CIIRISTA
OU LEI EVA.NGELICA

(Do anno 1 ao anno 33 da era christã.)
(SETIMA EPOCA)

NOÇÕES PRELIMINARES
Id éa gernl. -

Plano r divisão deste estudo. -

Quadro historico

e geograph ico.

- Vingamos a encosta, e eis qt:.e temos alcançado as
culminancias da historia da Religião, da historia ~a
humanidade; estamos naquolla hora tão anhelada
da vinda do Messias, naqunlle instante solene em que
a verdade religiosa ha de desabrochar ei'l toda a sua
beleza. Ha pouco o averiguamos : tudo o que se deu
no povo antigo se relac ionava com Jesus Christo e o
.est abelecimento do snu J'eino ; os ensinos divinos todos
vinham drsbn1var o caminho para a luz cvangelica ;
todos os aco .._Jüc imontos que apareciam no mundo
tinham como fim providencial preparar as verPdas
do Salvador esperado .
Veiu o Messias prometido. Colocado entro o povo
judaico que o desejava com ancia e o povo christão
que sauda nelle o seu chefe e libertador, Jesus
Christo é o traço de união entro amb os ; dado em
cumprimr,nl.o d0 uma pl'Omessa, ou da<lo como pre8Cnte, em Lodos os Lompos, r,lle foi n rsp1wança e o
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consolo dos filhos de Deus. A fé em Christo tem sido
a religião de todos os seeulos. Jesus Christo, antes
como depois da sua vinda, tem sido, é, e sempre ha
de ser, o centro da fé verdadeira assim como o unico
manancial de verdadeira santidade. Logo, n unca
houve nem haverá jamais salvação eterna sinão po1
Jesus Christo.
E' o Salvador prometido cuja historia, cujos ensinos
cujas obras, ora passamos a estudar. Os Evangelhos
serão o nosso norte ; com o auxilio dessas narrações,
precioso legado dos apostolos e dos seus diseipulos,
eonLemplaremos na sua realidade empolgante, a obra
maravilhosa realizada por Jesus Christo. Elle cumpre todas as promessas, figuras, prophecias ; revela
ao mundo uma doutrina sublime, divina, pelos ensinos dogmaticos e moraes que encerra ; anda semeando
a verdade, mas dá tambem o exemplo da santidade;
ello traz aos homens um auxilio novo para a pratica
da virtude e a perfeição : o socorro da graça ; purifica o culto antigo e dá á terra um culto novo : a adoração em espirito e na verdade ; completa por sua
morte a obra da nossa H.edempção, e não sobe ao
Céu sinão depois de ter instituído a Igreja. E' nossa
então, a Religião christii, ou Lei evangelica, para todos
os paizes, por todos os seculos.
Tal é o assombroso portento que temos de estudar.
Fal-o-emos com ordem e methodo cm quatro capitulos. O primeiro nos manifestará a infancia e çída
priílada do Salvador ; no segundo, havemos de considerar os factos magnos da sua ílida pziblica; no terceiro veremos o esboço rapido da Lei eílangelica debaixo dos varios pontos de vista : dogma, moral, sacramentos e culto ; emfim o capitulo quarto resumirá
os ultimos acontecimentos da vida mortal de .Jesus
Christo ; presenciaremos o nascimento da Igreja e um
apendice succinto nos dirá o fim da nação de Isr ael de
, accordo com os oraculos dos seus prophetas.
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Antes disso porém, vejamos, - como para a historia judaica, - o quadro historico e geograp!tico cm
~u c se desenrolou a tragedia que vamos contemplar.
A vida mortal do Salvador, iniciada sob o reinado
de Augusto, terminou-se debaixo daquellc de Tiberio :
é a época gloriosa e pacifica da historia romana ; o
universo está aos pés dos Cesarcs triumphantes. A
não ser uma revolta nos excrcitos do Nortr, logo
subj ugada por Germanico, sobrinho de Tiberio, o
mundo socegava na paz.
Herodes Magno reinava na Judéa quando nasceu
Nosso Senhor. Seu reino abrangia então quatro rcgjões principacs: 1° a .lúdéa, desde a margem occidcntal do Jordão até o Mediterraneo, desde o Carmelo até a torrente do Egypto. J erusalem era a capit al ; ia ajuntar ás suas glorias passadas a de ver a
miudo nos sous muros e no seu templo o Salvador
esperado que findaria a sua missão em um dos seus
montes, o Calçaria.
2° A Samaria, ao norLe da Judéa, com o .Jordão a
leste como balisa, e ao occidcnte, a .Judéa ainda, que
se estendia até ao Carmelo. Desde o reg1·esso do cativeiro, habitava nesta província um mixto de Israelitas
e colonos assyrios que á religião verdadeira aliavam
superstições idolatras, tiradas do culto do bezerro de
OUl'O de Baal e das divindades assyrias. Todavia um
du plo vinculo ligava os Samaritanos á nação judaica:
o livro da Joi. que elles conservavam no idioma .
nacional, e a fé no Messias promettido. Nosso Senhor
varias vezes pthtnilhou o paiz de Samaria e achou ali
di scipulos fieis.
3° A Galíléa, limitada ao Sul pela Samaria, a leste
pelo Jordão, ao norte pelo Antilibano e o territorio
de Tyro, ao occidente pelo Carmelo e o paiz de Ptolcmaida . E' nesta provi noia d e Galiléa que ficavam N azareth, onde o Salvador passou a maior parte da sua
vida; Capharnaum, sua l'e~it!encia urdinaria Juraiüe
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os Lr<'s annos do sou mm1 sLrrio publico ; Bcthsnida,
Cann, N aim, L anto~ lugares colchres no Evangelho.
Lt 0 A .Peréo; esta provincia abrangi a Lodo o Lorr~
Lorio ao orirnLe do Jordão. Jesus ChrisLo veiu algumas vozrs cva ngcli sa r· esta região ciuc~ santi fi cúnt com
Hou jejum no desel' Lo, o onde sn acollinu no ulL imo
pcriodo da sua vida.
Dopo is da morto do llorodos Magno (L1 dop. de J. C. )
e da desgraça de Archelau, seu filho r success or, a
.Judén, a Samaria o grande parte· da Peréa foram reduzidas a provincia romana. O procurador ou proc onsul que governava a Judéa em nome dos Romanos
duranLe a v idn publica do Sa lvad or ora Poncio Pilatos.
O rnsLo da Palestina achava-H l' (•ntüo repart ido em
quatro prov inr,i as ou tetrarcf1ias, c:u jos cli cl'cs, dependnntes dos l ~omanos, tinham o nome de Tetrnrchas.
No momento cm ciue Nosso Sonl1or dru começ.o á
p roga~·iio do Evangelho, trc•s desL:\S trtrnrc hia s estavam occupadas por filhos de H erodes : n de Galiléa
fôra ctada a Jlprodrs Antipas, e as duas LPLrarchias de
[Lur{•a e Tr achoniL n, no norte da Poréa, c8tavam reunid as nas mãos do Philippe sou jrmão ; em fim, a
quarLa tet1·archia, a de Abyleno, Linha ;;ido concedida a um estrangeiro por nome Lysanias. Estas divisões Lerritrn·iacs o politicas conLinuaram at é dep ois
da mo1·Le do Salvador. No anno :~'1, foi a Galiléa rcduiida a provincja romana, e tros unnos mais Larde,
lierodPs J\grippa lº, neto el e Ifo1·odes l\lngno por seu
pae Aristobulo, obLeve para si, do impurador Caligula , o restabelecimento do reino da .Jud ("a que em
breve rPtomou as anLigas divisas rlo reino dn Herodes.

CAP~TULO

1

Desde o nascimento de Jesus Christo até o seu
ministerio publico.
(Desde o nnnu 1 alé o an no :io de .J. C.
Apanh arlo geral. -

Divis:\o do capi lultJ.

Achava-se disposto tudo para a vincta do ,\1cssias
e a real isação da sua obra. O q unrto jmpor io sob o
qual havia do nascer, o imperio romano, conqu ista
após conquisLa, já Linha p('llctrado na J udéa; o sceptro safra do .] udá; as semanas anunc iadas por Daniel
estavam para acabai>. No seio da nação juda ica, a
esperan(·a no i\Irssias prometido estava vivíssima, e
os histo1·iaclores o Lêm notado, por toda a parLc a
exp.ecLaLiva de um f{od emptor Lornára-;;e m a is ardente, mais g('ral : da li csLa opiniüo eommu\n, rrferida, por SurLoni o que homens oriundos ela J uclt' a
seriam us se11hon•;; du muJLdo .
A J111rn (~ da P1·uv idunc ia . Tuduvia, dl' t'Hco1tL1·0 ú;;
csperanC'as vu lgar iH11daH P1lt1'( ' os .Judeus t• o:; pagiios,
o Sal vadm Psperado vae fazer entrada neste mundo
sem espalhafciLo, .º~m brilho, nem fausto algum ..Exceptu ando-Sl' a atellC;uo que sou berr;o dcsperLou por
um i!l8Lantn, dur anLe tr inLa annos, é o olvido, é o
silencio . 1\si;im apl'Ouvo Áquelle que vinha a ex piar
a nossu soberba, as nossas revoltas ini ciar na humildade <' llü Lrnbnlho a sua missão de Salvador. AnLes
de esLudarmoH a sua clouLrinu, cumpre con hecermos
a sua vida. Com nux ilio do Evangelho , rxrim in c>mos
88t~s porn1rnorrs insLrnctivos r my sL<'rio sos. Num primeiro <irl ig11 l1avernm1 de· 1·pr os l'nC'Lo s qu<' rrsp1·iL;1m
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na:>cirnento de Jesus ChrisLo ; cm ouLro, o que dizem os Evangelistas da infancia de Jesus Christo o
da su a 1;ida occulla cm Nazareth.
0

ARTIGO 1

O nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo.
I. Geração eterna do Verbo. - II. Os preliminares da Incarnação:
são J oão Baptista, a Anunciação. - II Nascimento do Salvador
cm BP!ém.

I. Geração eterna do Verbo. - Este Salvador que
Deu s apresenta ao mundo , quem é? O apostolo são
Jo ão r esponde no começo do seu Evangelho : << Ao
principio era o Verbo, e o Verbo era cm Deus, e o
Ver bo era Deus. Por eJl e foram feitas todas as cousas,
e n ada do que se fez, foi feito sem cll e. Nelle era a
vid a, e a vida era a luz dos homens; a luz brilhou
nas t revas, mas as trevas não a entenderam. 1-r ouve
um homem mandado por Deus, João chamado. E lle
não r ra a luz, mas viera para dar testemunho Áquellc
que era a luz. Este sim, era a luz verdade ira que ilumina Lodo o homem vindo neste mundo. E ll c vciu
no mundo, e o mundo que tinha sido feito por clle
não o conheceu. Vciu na propria casa, e os seus não
o ar.olheram. Mas a todos aquelles que o acolheram,
que creem no seu nome, elle deu o poder de se tornarr cm filhos de Deus.
1< E o Verbo se fez homem e habitou entre nós ;
e Lnmos visto a sua gloria, a gloria do F ilho unico do
P ac, cheio de graças e de verdade. »
l .ogo é o Filho ctrrno ele Deus, nasc ido antes ele
Lorln s os tempos, qur drvia tomar a nossa natureza
humana e rem ir -nos. Tivera os seus prophetas ; havia
de Ler igualmente o seu precursor.
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I T. Os preliminares da 1ncarnação : são João Baptista, Anunciação. - Debaixo do reinado de Herodes
l\Iagno, vivia em Hebron, na Judéa um homem justo,
sacerdote da tribu de Levi e da descendencia de Aarão,
chamado Zacharias. Sua mulhe1· , descendente da mesma familia, chamava-se Isabel. Um dia, o anjo Gabri el apareceu a Zacharias, no Lcmplo , e anunciou-lhe
o nascimento de um filho que seria chamado João.
Zacharias atreveu-se a pedir algum signal que
abonasse a verdade desta promessa : « Pois que não
acreditaste na minha palavra, falou o anjo, tu has de
fi car mudo, e só poderás falar quando clla se cumprir . »
Decorridos alguns mczes, Deus mandou este mesmo anjo Gabriel em Nazarcth, na Galiléa, a uma virgem que tinha desposado um homem da estirpe de
David, chamado José. O nome desta virgem era Maria. Filha de Anna e de J oachim, desde a mais tenra
idade fôra levada ao templo ; ali, tinha-se consagrado ao Senhor. Contraido o matrimonio, clla habitava
em N azarcth. E' aí que o aP jo Gabriel se lhe mostrou
dizendo: « Ave, Maria, cheia d-:- graç2 ; o Senhor é
comvosco, bemdita sois vós entre as mulheres. ''Maria
perturbou-se ao ouvir taes palavras, mas o anjo a
socegou : « Não receieis, pois achastes graça perante
o Senhor. Haveis de ser mãe de um filho a quem dareis o nome de Jesus. Elle será grande e chamado
Filho do Altíss imo. Deus dar-lhe-á o trôno de David,
e elle ha de reir1\1~ eternamente. >>
Maria estava atemorisada por ter de perder a sua
virgindade. O anjo continuou : « O Espírito Santo
baixai á cm vós, e a virtude do Altíssimo cobrir-vos-á
com sua sombra; por isso o filho que nascer de vós
será chamado Filho de Deus. » Tranquila agora,
Mari a disse ao anjo : « Eis aqui a serva do Senhor ;
seja-me feiLo segundo a vossa palavra! >>Gabriel foi-se
embora, e o Verbo de Deus tomou um corpo e uma
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alma no seio da Virgem, sua mãe. E' o mysterio da
Incarnação .
Algum tempo depois, saiu Maria com t9da a pressa ;
foi pelas montanhas, até Hebron, a visitar sua prima
Isabel, pois sabia pelo anjo que esta havia de dar
á luz. Ao receber as felicitações de Isabel, a humilde
Virgem respondeu com as palavrasdo Magnificat, prophecia sublime, grito de fé e de gratidão : '' Minha
alma glorifica o Senhor, e meu espirito estremeceu de
jubilo em Deus, meu Salvador ; pois elle contemplou
a humildade de sua serva, e dora em diante, to das
as nações chamar-me-ão bemaventurada. O Todo P oderoso fez em mim grandes cousas e seu nome é santo.:.
Aceitou a Israel o seu servo, conforme o tinha prometido a nossos paes, a Abrahão e a sua posteridade. »
Depois de uma estadia de tres mezes em Hebron,
Maria voltou na sua. casa de Nazareth. Quando o ·
filho de Isabel veiu á luz, puzeram-lhe o nome de
.João ; e no dia em ·que foi cÚ'cumcidado, a língua de
Zacharias, seu pae ficou solta, pronunciando as
bellas palavras do BenelLictus : '' Bemdito seja o Deus
dos nossos maiores que nos enviou um Salvador na
casa de David, segundo as antigas promessas feitas
pelos prophetas ! » .J oilo cresceu, e, ainda moço, r.ecolheu-se uo deserto pura se preparnr no r eLiro e na
penitencia, á missão de precursor.

liJ (:a. pura darem seu nome na Jud,>a, cm Bekm, onde
David nascera . Por não torem podido achar lugar para
hospedar-se num hotel, foram constrangidos a ir pernoitar num pobre ostalmlo abandonado. Ali 6 que u
25 de Dezembro, para meia noite, a Santissima Virgem deu â luz o Salvador do mundo. Ella o env olveu
em pannos o o rccl_inou numa pouca do palha, no
presep10.
Comtudo, Deus queria que este nascimento feliz
despPl'tasso ulguma atenção. Nos arredores do DcJém,
havia pasLores que velavam, de noite. nos campos,
apa scentando rebanhos. O anjo do Senhor apareceulhes cercado de luz o falou : " I\ ão receieis, ou vos
trago urna noticia alviçareira; hoje, na cidade de
·David , um Salvador vos nasceu ; 6 o Cbristo e estes
Bignaes para o reconhecerdes : achareis um
são
menino envolto cm pannos o reclinado num prcsopio. '' No mesmo instante, uma multidão de espíritos
celest es uniu-se ao anjo e todos louvavam a Deus cant ando : '' Gloria a Dous nas alturas, o paz na terra
aos homPns do bôa vonta<fo ! »
Os pasLores foeam cm Dül<'m, onde oncontrarmn
Maria, .J usr e o menino reclinado no presopio ;
por nsLns mai.·cas conheceram a verdade do que lhos
fôra auuueiadu, e regrnssaram louvando a Deus.

III. Nas cimento do S alfJador em Belém. -Alguns
mezes depois da aparição .do anjo a Maria, promúTgaram na Judéa um edito do imperador Augusto que
ordenava a todos que fossem inscrever-se na cidade
do seu nascimento ou da sua doscendoncia. Este r e.censoamonto, na J udóa foi feito por Quirino, governador da .Syria. Ora J osó ora da tribu de .Judá, o embora exercesse os humildes misteres de artista, descendia di;i. familia real de David, assim como Maria
sua esposa. Partiram pois juntos de Nazureth na Ç-a-

AHTIGO II

º"

..

lnfancia de Jesus e vida occulta em Nazaréth.

-

I. A .('ircnrncisiio e a Epiphauia. - II . Apresentação ao templo.
III. Ful!a ao Egypto e morticinio oos lnnocentes. - IV. Regresso

em N;1zarl lll; .l('sus no meio dos doutores.
1

I. A Circumcisão e u Epiphania. - No oitavo dia
rlep ois do SC'U nascimento, o menino foi c ircumcidado
conforme prncoi tuava a lei judaica para todos os
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filhos de Israel, e <leram-lhe o nome de Jesus que
significa Salvador. Era o nome marcado pelo anjo no
dia da Anunciação.
Pouco depois chegaram em J erusalem, vindos do
Oriente, homens chamados commumentc magos :
ernm sabios e reis. Guardas de tradições antigas, esperavam no céu a aparição de um astro que havia de
assignalar a vinda do libertador prometido. Chegados
cm J erusalem indagaram : « Onde está o novo rei dos
Judeus que acaba de nascer? Pois, temos visto a sua
rsLl'ella no Oeiente, e viemos para ado rai-o. » Com
estas palavras, ficou commovida a cidade toda. Herodes perturbado mandou chamar os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhes onde
devia nascer o Messias : « Em Belém, responderam
olles, segundo esta palavra do propheta Micheu :
« E tu, Belém, não és a menor denLrc as cidades de
Judá, pois é de teus muros que ha de saír Aquelle que
deve governar o meu povo. »
Disfarçando seus intuitos, Herodes disse aos magos
que andassem á procura do novo rei e depois lhe participassem quando o tivessem encontrado para elle ir
tambem adorai-o. Os magos partiram, e a estrella,
que tinham visto no Oriente, se lhes mostrou de novo ;
clla os levou a Belém e descansou acima do lugar
onde estava o Salvador. Elles entraram, adoraram a
Jesus e lhe ofereceram como presentes ouro, incenso
e myrrha. Na seguinte noite, um anjo lhes revelou as
intenções pcrfidas de Herodes, e elles voltaram para sua
terra por outro caminho. A Igreja chama a adoração
dos magos Epiphania ou manifestação , porque foi
neste dia que a fé se manifestou aos Gentios pela primeira vez, na pessôa dos magos.
lJ. Apresentação no· templo. - Quarenta dias de·
pois do nascimento de Jesus, era o tempo da purificação de Maria ; ella foi ao templo para cumprir uma
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ceremonia dupla, prescrita pela lei de Moysés, mas
qu e não obrigava nem a clla, nem a seu divino filho.
Para sua purifi cação legal, Maria apresentou ao Senhor
0 sacrificio de uma pomba como a lei o exigia das
mulheres de Israel. Além disso, vinha apresentar ao
Senhor seu filho primogenito segundo a ordem mosaica, e oferecer, para seu resgate, o sacrifício imposto :
teve que se contentar com a oferta dos· pobres : uma
pomba.
Vivia então cm J erusalem um homem justo e temente a Deus, Simeão , que esperava todos os dias o
consolo de lsracL O Espírito Santo lhe dera a conl1ecer que não morreria antes de ter visto o ChrisLo do
Senhor. Veiu pois ao templo na mesma hora que Maria e José ; e reconhecendo Aquclle que lhe tinha sido .
designado, ellc Lomou o menino J csus nos seus braços
e deu acções de graças a Deus dizendo : « Agora,
Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis morrer
em paz o vosso sorvo, pois meus olhos viram o Salvador que será a gloria de 1srael e a luz das nações. »
Predisse depois que este menino seria alvo das perseguições, e que Maria teria a alma traspassada por
uma espada de dôr.
Tambcm nesta hora estava no templo uma santa-r-r
mulher, por nome Anna que consagrava dia e noite
ao serviço de Deus. Viuva desde longos annos, passava a vida na oração e no jejum. Elia reconheceu
tambcm o Salvador prometido, entrou a louvar a
Deus e falava na crian~m com todos quantos esperavam a redcmp~:ão de Israel.

II I. Fuga ao Egyplo e morticinio dos Innocentes.
Depois da partida dos Magos e da Apresentação de
Jesus ao Lcmplo, o anjo do Senhor apareceu a José
durante o Romno e disse : « Levantai-vos, tomai o
menino eom a sua mãe, fugi para o Egypto, e permanecei ali at1\ cu vos dar ordem de voltar ; pois II erodes
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vae prncurar o menino para mal al-o. >> Josi" obedeceu
o apressadamente poz-sc a cnminho cio EgypLo.
No cnLanto Herodes ontrmdPu que Linha sido logrado peJos magos ; clle cuíu num <tt:cPsso dn ira fuJ' Íosa, e como temesse onconLrar nu pr•ssôa d.o 11ovo
ro í um adversaria do sou podnr, alie mandou soldudos
em Belém para nxtorminurom, na cirlad.e e nos arredorrs, todas as 0riançus do sexo masculino, de dois
unnos para baixo. O menino .J osus escapou a esta
rnu'.ança, mas houve cm BeJi"m um mot·Licinio horrível ; cumpricam-se então estas palavras de .J crcm ias :
« Uma voz foi ouYida cm Huma : era um ruido de lam<'nLat;õcs e gemidos. Hachol pranLca va os seus fil hos
e não queria receber consolo, porque ellPs niio vivem
mais. '>

1V. ltrgresso em i\'a:.arelli; Jesus no meio dos doutores. - Todas as prnphecias iam se J'ealizando. Já
dc•sdl' muitos anuus a santa familia 1•sLava no des.L1HTO du Egypto qwmdo faleceu llPi:udos. O anjo
mosLrou-sC' de novo a J os(\ o disse : « Aqtw!los que
Ll>nciona\·;irn lc;zor motTPr o mnni1in ,J('SU:' jú não
,-iyem. » í\laria e Jos[·, então voltaram para a Judéa,,
!'Umprindo-sP dPsta marwirn o oraculn dP Osc'-as :
'' Chamei meu filho do EgypLo. » Todavia, sabendo
quP .\1'ul1L'bu, filho dl' llPr1 ·Ü<•s, T'l~Üwva na Judéa, a
sanLa familia teve mccl() do morar al i.1 l.irigiu-sp para
Nazareth, na Galilrv, onde habitavam .!\faria e Josó
na 6poca da 1\nunciar;.iio. Os propJwLus o Linliam
diLu : « O Christo sorú chamado Nazw·r'llo. >>
O .mt'nino Jesus crescia o forLil' icava-se; Pra dtoio'
do snb<'docia o do g•uçns purnnLr: do Deus o pPran Le os
JiomPns. Da pI'imPirn infaneia de J osus, o Evangelho
n~n llOS conservou siniio csLa unica h•mbranl'n. E lle
só contava doze annos : sempre, para as ÍosLas. d.a
Paschon, Maria 1• .To:;p iam ao L<'tllplo d!' .)1•1·us<Jlerrf,
o cl<'sta YC'Z, Jesus os <t('OTn[Wflli:1va. Passados os dias

da solfmidadc, seus pw·s volL<1rnm sem su imporLar
com o menino, pois julgavam quP nlle usLivess<' na
companhia do algum parente seu. ,\las, de noiLo,
drpois de um dia dP marnha, n{in o üll\~OnLraram maiH
e então, foram Jogo para .l er11H;d<·m ouLra vez. Após
tr ~s dias de angusLiosaH pcsquizaH, dnram com elle
no templo, cm meio. doH douLor<'H, orn escutando, ora
interrog!J.ndo, e quantos o ouvium ficaram adminH:los
com sua sabcdor'Ía o suas rospnsLas. ,~far ia dirigiulh e esLa censura: cc Meu filho, porque pror.edesLes
comnosco desta mane.ira? Vosso pan o ru andavamos
aflicto s em vossa procura. » J i~sus rPspondPu : cc Porque é que me ostavcis pro.curnndo? Niio sabeis que
tenho de me consagrar ao servir:o d(! meu Pae? >> ~las
elles não entendr,ram naquPlln hora o snnLido dcsLas
palavras.
Jesu.s regressou om Nazarrth com Maria P Josi\ 1~
" elle lhes obpdecia. >> /\ssim compnndia o Evangelho
estes dezoiLo annos que o Senhor havin dn viver occulto antes de iniciar sou minisLcrio publico. ComLudo,
pela tracliÇ'ãO, sabemos rnaú; alguma r,ousa : Nosso
· Senhor, cm Lodo este Lompo, levou uma vidn humilclP,
pobre e laboriosa. LabuLava com são .Josi'' nos humildes misteres de carpinLciro e Pra ehamüclo " o filho elo
artista. n Tinha uns dPzoiLo annos quando morreu
são José seu pae adopt. ivo. \ 'oiu a sor cnLiio o unico
amparo da \ irgem, sua tn:"ír', e com sm1 Lrnb;dlw,
proveu ás nr'"PssidadPR do pobrn lar.
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Vida publica de Jesus Christo.
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seuundo arLigo, havr.mos de estudar alguns dos discu~sos em que vêm lavrados os ensinos de Nosso
Senhor : Sermões e parabolas. Emfim as manisfestações
do seu poder, que lhe confirmavam a doutrina, constituem um terceiro arLigo sob a epigraphe : Milagres
de J esns Christo.

(Do anno :30 ao ann.o 3~ da era chrisLã.)

ARTIGO 1
Eshoçn geral. -

Divisão deste capit.ulo .

A successão dos factos evangelicos.

Chama-se rida publica de J csus Christo os annos
que 0 Salvador do mundo empregou na pregação de
seu Evangelho. Consagrou somente trcs annos a esta
obra importanLc. O ministcrio publico de Nosso Senhor abre-se com o anno quinze do reinado de Tiberio .
Prim~iro Jesus Christo prepara-se á sua missão pelo
baptismo, a oração e a penitencia ; escolhe apostolos,
forma-os, perco rre com clles a Galiléa e a J udéa,
espalhando a sua doutrina, abonando-a com milagres
sem conta. Nosso Senhor não formulou com· ordem
os ensinos e preceitos que t razia ao mundo ; mas ao
sabor das occasiões e circumstancias elle palestrava,
ora revelando dogmas e mysterios, ora acrysolando,
até á perfeição sublime, a moral judaica ; lecionava
aos discipul os a doutrina da sua graça, as maravilhas
dos seus sacramentos; ens inava um culto novo mais
santo, mais perfeito .
Em cap itul o especial conLcmplar-sc-á a lei erangelica no seu conjunto. Neste, veremos somente os
principaes factos que se deram nos tros annos da
vida publica do Salvador, desde o seu baptismo até
á época da sua paixão e da sua morte. Quanto aos
pormenores, pódc-se consultar o texto do Evangelho ;
importa comtud o, para melhor comprehcnsão da narração sagl'.ada, Lermos um quadro chronologico ; é o
objecLo do primeiro artigo : Os factus evangelicos. No

I. Prcludios da vid a publica : pregação de São Jo:1o 13a tJlista. -,II. Baptismo de Nosso Senhor, o jejum no deserto. - IlI. Vocação
dos prim eiros apostolos. - IV. Os tres annos do ministerio pub lico.

I. Preludios da vida publica : pregação de São João
Baptista.. - Tiberio reinava desde quinze annos no
imp erio romano ; Poncio Pil atos governava cm nomr.
delle o paiz da Judéa ; Ann as e Caiphas desemprnhavam cm J crusalem as funções de sumos sacerdotes.
E' então que a palavra de Deus se fez ouvir a João,
filh o de Zacharias, que vivêra no deserto até os
trinta annos. Veiu nas margens do Jordão a pregar
um baptismo de penitencia. Anunciava que o re ino
de Deus estava para chegar. De Jerusalem e da Judéa
toda, acudiam a ouvir este propheta que tinha para
todos e cada um, uma palavra adequada. Aos phariseus como aos saduceus orgulhosos e hypocritas,
elle dizia : cc Raça de víboras, quem vos deu aviso
para fugirdes á colora que ha de cair sobre vós? Entrai pois a fazer condigna penitencia. » Ao povo que
perguntava : cc Que havemos de fazer? » ell e redarguia: « Quem possuc duas tunicas dê uma áquelle que
anda despido, quem tem para comer dê á quelle que
está com fome ! » Aos soldados dizia que ficassem
satisfeitos com a sua paga, sem praticarem fraudes
nem violcncias. Assim é que João Baptista prelu-
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diava por seus nns ino s ú lri chrisLã, le i de humildade,
sacrificio, caridade e ,justiça.

rL. Baptismo de Nosso Senhor e jejnm no deserto. NrsLrn1 DnLremcnLos, .Joiio viu a .Jesns que vinha Lor
com olle, e então falou : '' Eis a<rui o wrlleiro de Dous,
ois aque ll n que a1ntga os peceados do mundo. >> Não
se podia com m<1ior clar eza curac torisar· o J\1essias
prometido. Jesus quiz que J oão lhe desse o baptismo.
EsLc o negava : cc Sou eu, dizia elle, que devo i·eceber
o baptismo vosso. >> Jesus retorquiu : cc Deixai-me
fazer; é preciso que so cum pra toda jmt iça. >> João
enLão obedPceu o bapLisou-o no rio . Por{'m no instanLc, cm crue Christo .v:inha S<tindo da agua, abriu-se
o C6u e o Espir iL o Santo desceu wb a forma do uma
yomba, repousando n a sLrn calwç.a. Na mosmu hora,
ouviu-sr uma voz qun dizia : cc EsLe é o meu Filho
hem amado nm quem tenho posto L'odas as minhas
complaconcias. >> O Salvador recebia desL'arte suas
erndencial'S : melhor do que .Moysés, era proclamado
nnviado dr) Deus, o o oLerno Pno revelava quo o ti nha
por F ilho .
Depo is disto, o espi rita o levou ao deserto que
corre entro o Jordão e J orichó para ser tentado pelo
demonio. Ali pcrmanoeeu, qual MoysC·s o Elias, quarn.nta <lias e quarenta noites som comer, cnsinando nos , por PsLa forma, quo n penitencia apaga o pecc ado
c inreparn-nos a rnalisar os grandes rlesignio s da Providencia. E como ora o intu.ito de Nosso Senhor, <larnos por sua vida um modelo para Lodas as occorreneias <la nossa, quiz tambem ser tentado polo dPmon io,
como cosLumamos sel-o.
Após este j ejum tiio longo, o Salvador teve forno .
O demonio disso-lhe : cc Si fôr<les o Filho de Dous, or·denai que estas pedras se tornem p ães. >> Era n tenl.a<Jio da gula ·que fôra occas ião da quPda ele Eva
nuss11 mãii. Jesus resµondo u: cc Nilo i-c) dn pao vive u

-- 193 h omem, mas de toda a palavra que sae da bocca de
Deus. n Então o demonio o transportou na cidade
santa , sobre o pinaculo do templo, e disse-lhe : cc Si
fôrdes o Filho de Deus, atirai-vos para baixo, pois
está escrito : Deus mandou que seus anjos o ampar assem, e elles vos levarão em suas mãos para vosso
pé n ão esbarrar em alguma pedra. >> Era a tentação
da soberba e Jesus a repelle: cc Está escrito tambom:
Não tentareis ao Senhor vosso Dous. nFicava por experi mentar a tentação da ambição avida. Satanaz transportou o ~onhor num mo_nte alto, e apontando para
t odos os remos da terra, disse-lhe : cc Isto tudo vos darei eu, si, prostrado, vós me adorardes. n Desta vez J esus respondeu com autoridade : cc Retira-to, Satanaz ;
pois está escrito : Adorareis ao Senhor vosso Deus, o
não serv ireis sinão a ollo só. >> Tres vozes vencido,
Satanaz retiro u-se, e os anjos, aproximando-se tle
Jesus, o serviam.

III. A çocação dos primeiros apostolas. - João
Baptista continuava baptisando nas margens do J ordão . De volta para a Galiléa, aconteceu Jesus passar,
e o Precursor, apontando para elle, disse a dois dos
seus discípulos, André e Thiago : cc Eis o Cordeiro de
Deus que tira os peccados do mundo. >> Estes dois
homens, então, foram seguindo a Jesus ; este, voltando-se, perguntou: cc A quem procurais? >> - cc Mestre, disseram, onde morais? n cc Vinde e vede, n disse
elle. Foram e permaneceram com elle o dia inteiro.
Para a tardo, André encontrou o irmão Simão e apresentou-o a J osus que lhe disse : cc E's Simão, filho do
João, m as dora em diante, serás chamado Cephas,
isto é Pedro. n
. No outro dia, Jesus indo para Nazareth, viu Philipp e e ortl onou-lhe que o accompanhasse. Philippe
obedeceu , r como depois topasse com Nathanael, falon-l!w : cc ,\d1uruoi; ,\.itucll c qu e nu t prliml'li_·1"<u11
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-1%Moysés e os prophcLas : é J csus de Nazarcth. >1 E traz
ao Salvador mais um discípulo; Jesus, reconhecendo
neste um verdadeiro Israelita, lhe anuncia que elle
ha de presenciar as maravilhas do seu poder.
E' assim que Deus alistou seus primeiros discipulos :
André e Pedrn, Philippe e Nathanael que se julga
ser o mesmo que Bartholomeu. Tres dias mais t ar de,
houve bodas em Caná, na Galiléa. J csus foi convidado
com os seus discipluos, e Maria esLava tambom. A
pedido de sua mãe, Nosso Senhor foz o primeiro milagre : mudou a agua cm vinho para auxiliar os esposos e manifestar o seu poder, e sous discípulos t iveram fé nellc.

lV. Os tres annos do rrunisterio publico. - Estes
factos se davam para o fim elo anno de Roma 778
(30° da era christã). O Salvador passa o outomno deste
anno nas margens elo lago de Tiberiadcs, onde torna
a encontrar André e Simão Pedro que definitivamente deixam :mas redes para acompanhal-o. A conviLo de Nosso Senhor, Thiago o João seu irmão, ambos pescadores, abandonam igualmente a sua profissão. A colha de Thomaz e do Mathous, de Thiago e do
Taddeu, do Simão e de Judas completou o num ero de
doze discípulos~ A cidade de Capharnaum, assent ada
á beira elo lago elo Tiberiades, foi a residencia habitual de J osus no começo do seu ministorio publico;
dali, excursionava na Galiléa, onde derramava os
seus primeiros ensinos, mencionados por são Mathcus nos capitulos v e vu, com o titulo : Sermão
sobre o monte. Começava tambom a dar-se como o
Messias, explnnando nas synagogas os oraculos dos
prophetas, e operando numerosos milagres : libertação dos possessos do demonio, cura dos leprosos e
dos doentes.
Na proximidadr da Pa:;rhoa dos Judeus (21 de
março), Nosso Senhor foi para J orusalem afim dij

U:Jj -

celebrnl-a pela primeira vez com seus discipulos. Será
est a solenidade judaica o nosso ponto do partida e
limite exacLo na ordem dos principaes acontecimentos evangolicos.
Primeira Paschoa (anno de J. C. 30.) - Esta primeira viagem foi assignalada pelos seguintes notaveis factos : expulsão dos ílendilhões do templo ;
encontro o formação do discípulo Nicodemo, que
veiu ter com Jesus de noite o recebeu delle, entre
outros ensinos, o anuncio deste ronascimenLo indispensavcl que o homem deve procurar no baptismo ;
conversão de uma peccadora celebre que havia de
ser santa 11/ aria .lfagdalena, conversão esta que granueou para o Salvador a amizade fiel de Lazaro, irmão
della, de .\Iartha, sua irmã, formando os tres a familia
de Bethania.
De volta desLa romaria em J orusaJem, Jesus, aLravessanclo a Samaria, encontrou na margem do poço de
Jacob a Samaritana que ell o converteu com uma
pal estra admiravol em que se dá como o Messias
prometiclo aos seus paos ; com ella, muitos habiLantos
de Sichcm act'editaram na palavra do Salvador-.
(S.

João,

IV, li-45.)

Nosso Senhor terminou o anno, estio e ouLomnu,
em Capharnaum e no paiz de Galiléa. A pesca milagrosa no lago de Tiberiados, a cura do paralytico de
Capharnaum, a do servo do centurião, a resurreição
do filho da viuva de N aim, outras muitissimas curas
acomp anharam os passos do Salvador nesta excursão evangcl iea na propria patria.
E' t ambcrn naquella época que João Bap tista fo i
pceso por Herodes o Tetrarcha, a quem tinha exprobrado a sua união illicita com Herodiada, mulher de
seu irmão Philippe.
Segunda Paschoa (anno de J . C. 31). - O Evan·
gelho não diz si o Salvador veiu cm J erusalem r.r.lebr.ap ah esLn l't•sLa eum os seus discipulus . ~lai:; elle
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nos mostra o Salvador assistindo na cidade santa á
festa dos Tabernaculos. E' nesta occasião que elle
curou, junto da piscina probatica, chamada Betsaida,
um paralytico que desde trinta e oito annos esperava por esse favor. Elle afirmou ás claras a ~ua divindade, amontoando assim sobre a sua cabeça tempestades de odio por parte dos sacerdotes Judeus e dos
phariseus, ciumentos da sua fama.
Do carcere, João Baptista mandou seus discipulos
pedir ao Salvador : « Sois vós aquelle que tem de vir,
ou devemos esperar por outro'? » Jesus contentou-se
em responder com as palavras do pr·opheta !saias :
cc Ide a referir a João o que vistes e ouvistes : os cegos
vêm a luz, os aleijados andam, os surdos ouvem, os
mortos resuscitam, o Evangelho é anunciado aos
pobres. » O santo precursor pouco tempo viveu depois
desta mensagem. Para agradar á filha de Herodiada,
o cruel Herodes mandou cortar a cabeça de Jo ão
Baptista no carcere.
Para o outomno, Jesus regrei:;sou na Galiléa e ficou
quasi um anno sem tornar a aparecer em J erusalem.
Este tempo elleempregou-oeminstruir osapostolos, em
pcrconer as cidades e povoações, multiplicando os
milagl'Cs. A resurreição da filha de J aire, chefe de
synagoga difundiu ainda mais a sua reputação por
todo o paiz.
Terceira Paschoa (anno de J. C. 32.). - A primavera sorria outra vez. Comtudo, as intrigas dos Pha1'iseus perseguiam o Salvador na sua propria terra.
Por outra parte cumpria escapar ao odio de Herodes.
Jesus e seus discipulos passaram alem do lago de Tiberiades, no paiz que formava a tetrarchia de Philippe.
Era o tempo da festa da Paschoa : não era prudente o
Salvador mostrar-se ali naquelles dias. Mas as multidf1rs fJUP. iam para .T erusalem o seguiram até no deKer to . A favor dellcs, foz o grande milagre da miiltiplicaçiio dos cinco pJes que sorvi1'am a alimentar ma~s
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de cinco mil homens. Para furtar-se ás ovações, Nosso
Senhor tornou a atravessar o lago e veiu em Capharnaum.
Este ultimo anno do ministerio publico de J osus
Christo foi o mais trabalhoso e o mais fecundo. O Salvador fez uma viagem no paiz do Tyro o do Sídon.
Durou seis mezes : neste intervalo temos o episodio
da Chananéa, a cura da sua filha, a primazia conferida a são Pedro , no deserto de Cesaréa, a Transfiguração no Thabor o as par abolas sublimes que Jesus
empregava para nos ensinar a caridade, o desapego,
a humildade, a confiança na misericordia divina.
Para o fim do verão, Nosso Senhor deixou a Galilóa
que não veria mais, o dirigiu-se para J erusalem onde
acabaria o ministerio o a vida. De caminho, evangelisava as províncias moridionaes da Galiléa e da Peréa.
Chegou na cidade santa para a festa dos Tabernaculos (22 de setembro).
A cura do cego de nascimento, e o inquorito que se
seguiu, o misericordioso perdão concedido á mulher
adultera, as afirmações solenes do seu poder e da sua
divindade, açulavam mais e mais o odio dos phariseus.
Para livrar-se dos seus furores, Jesus retirou-se na
solidão e foi habitar na Peréa, nas margens do Jordão .
Cinco semanas somente lhe sobravam antes da morto.
Foi chamado por uma mensagem informando-o da
doença e logo depois da morte de Lazaro cm Bethania. Nosso Senhor voltou a operar a favor desta familia amiga um dos seus maiores milagres. A resurreição de Lazaro, morto desde quatro dias, poz o remate
á fama do Salvador, mas tambem levou ao paroxysmo o odio violento dos seus inimigos. Quando
Jesus, alguns dias depois, fez sua entrada em J erusalem, foi alvo do uma esplendida e espontanea manifestação. Mas os Phariseus tinham resolvido perdei-o.
A quarta Paschoa seria ensanguentada pela immolação do verdadeiro Cordeiro de Deus,
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ARTIGO II

Sermões e parabolas evangelicas.
I. Principaes sermões evangel icos : 1° Discurso sobre o monte
2° Palestra de Capl1arnaum ou mysteriosa promessa da Eucharist ia
3° Sermão no monte das Oliveiras; 4° Discurso depois da Ceia. II. Parabolas evangclicas : 1° As sete parabolas do reino de Deu
2º As parabolas da miserirorctia divina; 3° Pnraholas moraes.

I. Principaes sermões crangelicos. - Com este nome
designam-se os discursos extensos pronunciados p elo
Salvador e relatados no Evangelho . Os mais imp ortantes são quatro.
1° O sermão sobre o monte. - E' referido por são
Mateus (cap. v-vn. ). Jesus, vendo uma grande multidão apinhada en rrdor delle, galgou o monte.
Assim que esteve assentado, acercaram-se delle os
sr,us discipulos. A multidão tomou assento no pendor
da collina, o ontiío, om meio de uma atenção profunda
o si lonciosa, Josus pronunciou oflte discurso admiravel,
resumo da sua lei, o que começa com as oito hema-

rPntnranças :
<< Bemavenlurados os pobres em espirita, porque
delles é o reino dos Céus.
<1 Bemaventurados os mansos, porque dles possu irão a terra.
« Bemavonturados os que choram, porque hão de
ser consolados.
« Bemaventurados os que têm fome e sede da
j usliça, porque hão de ser fartos.
« Bemaventurados os misericordiosos porque achar ão misericordia.
. (( Bemaventurados aquelles que ti\m o cor3ção
puro, porque elles verão a Deus.
« Bernaventurados os pacificas, porque serão chamados filhos de Deus.
(( Bemaventiirados aquelles que soffrem perse-

-

100 -

guiçüo pOI' amor da justiça. porquo o reino <los C1'ns
lhes portonco. ''
A conLimrnção do discurso menciona os pr.incipaes
deveres dos ch t·istãos : e, o aperfeiçoamento da moral
ruosaica, a synthese de Loda a moral chrisLã que
breve passaremos a estudar cm artigo espec ial. O
fecho da lição divina é um estimulo dado á nossa
confiarn:a para com a Provi(lrncia : (( Não amonLoeis
tesouroR na Lerra onde a lrrrugem os corr oe e os
vermes ns d<'voram, onde lndrõrs os descobrem e
roubam ; mas ajuntai tosomns no céu, onde não ha
ferrugem, nem ladrões ... Não vos incommodois, a
resp eiLo do vossa vida, o que haveis de comer, nem
a resprito do corpo com o <JUO l1aveis do ·.resL ir ...
Antes do tudo, procurai o roino do Dr,us o a sua justiça,
0 mais vos será dado por acrescimo. »
2° Palestra df Capharnau,m. - Jesus fez esLe
discurso no d ia immediato ao milagre da multiplicação
dos pãr.s no deserto. E' a promessa da divina Eucharistia, Jwllo ensino que são João nos conservou no
capitulo v1 do seu Evangelho. Jesus <lizia aos Judeus:
(( Eu sou o pão vivo descido elo C:éu. Aquolle que
comer dcsLr pfio viverá otcrnarnonte o o pão que
darei, (• a minha carne que hei do entregar para a
salvação elo mundo. » Ouvindo esta linguagem, os
Judeus alLercavam entre si dizendo : « Corno é que clle
nos po do dar a sua carne para comermos : » E J esus
continuou : (( Em verdade, cm verdade, vos digo,
si não comerdes a carne do Filho do homem, si não beberd es u SLmsangue, não possuireis a viela em vós. Quem
come minha carne o bebe meu sangue tom a vida
eterna, e nu rcsuscital-o-ei no ultimo dia; pois minha
carne r verrlaclriramente uma comida, e mou sangue,
uma bebidn. >i
3° Sermâo sobre o monte das OliPeiras. - Era
alguns dias antes de morrer . Jesus ia saindo do templo
e seus di sr.ipulos notavam a magnificenci:i e a solidez
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deste edifí cio. J esns falou : cc Em verdade cu vol-o
digo, este edifício sera destru ido, e delle não ficará
pedra sobre pedra. » Chegado no monte das Oliveiras,
sentou-se em frente do templo, e seus discipi.ilos
lhe perguntaram : cc Dizei-nos quando isto ha de
acontecer, qual será o signal da vossa vinda e cfu
consumação do seculo? n J csus lhes respondeu :
cc Quando virdes os excrcitos inimigos cercae .J erusalem, aprendei que a desolação vem proxima ...
J erusalem será pisada pelas nações, seus filhos serão
mortos ou levados no cativeiro cm todos os povos,
e ver-se-á no lugar santo á abominação da desolação
predita pelo propheta Daniel. Tão extrema ha de
ser a aflição daquelles dias que não houve igual
desde o cQmeço do mundo até agora, nem haverá
jamais no decorrer dos tempos. n
Dest::i destruição de J erusalem, passando aos
destinos de sw1 Igreja, Nosso Senhor anuncia aos
seus discípulos odios, violencias, perseguições. cc Por
minha causa, sereis o alvo do odio ; mas haveis de
conservar vossas almas na paciencia. » Depois, aos
olhares dos seus discípulos, removo o véu que eucobre
o fim dos tempos : cc As nações, diz elle, levantarse-ão contra as nações ; haverá terremotos, postes,
guerras e fom•is ; signacs horrorosos hão de aparecer
no céu. Nos derradeiros tempos, surgirão falsos
christos, prophetas falsos, que praticarão prodígios
espantosos e cousas assombrosas até seduzirem, si
fosse possível, os proprios eleitos. n
A prophecia termina com o anuncio do fim do
mundo e do juízo ultimo. cc E' então que o Filho do
homem ha de vir sobre as nuvens do céu com grande
poder e grande majestade n. Ao clangor da trombeta
angelica, hão de resuscitar os mortos todos, e virão,
no valle de J osaphat, a ouvir a sentença do soberano
Juiz que determinará sua sorte eterna. (S. Math.,
XXIV, xxv.)
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40 niscnrso depois da Ceia. - E' ainda são João
que nos dá a relação desta admiravel palestra começada no Cenaculo, depois do Salvador ter instituído
a divina Eucharistia ; é como que o testamento de
Jesus Christo. '' Não se conturbe o vosso coração,
dizia o Salvador aos seus discípulos, ha muitas moradas na casa de meu pae e eu vou preparar-vos uma. n
Depois rlá as normas quo hiio de pautar a fidelidade
persevrrante : cc Si vós me amais, guardai os meus
mandamentos ... Eu vos dei um preceito, ó que vos
ameis uns aos outros como cu mesmo vos tenho
amado >>.
Para os consolar n animar, pro1nete-lhes, por
varias vezes, a vinda do Espírito Santo, Consolador
por excelencia, que lhes r.nsinará torlas as verdades e
será a sua força.
Jesus e seus apóstolos lacleavam encostas r,obertas
com os pampanos da vinha : cc Eu sou a vinha, fala
elle, e soiH os ramos. Assim como o ramo não podo
dar fructo si não permanecer unido ao tronco, vós
tambem, sem mim, nada podeis. n Chegado na margem ela torrente ele Cedt'on, Jesus fez esta pr·ecr. :
Meu pae, é hora : glorificai o vosso filho para ellc dar
a vida etr,rna a todos aquelles que lhe confiastes ...
Meu pac, eu oro por aquelles que me destes e por
todos os que hão de acreditar em mim por sua palavra. Sejam elles todos um por vossa graça, como ou
e vós, somos um, para o mundo conhecer que vós me
enviastes. n (S. João, x1v, xv1r.)
II. Parabolas ePangelicas. São apologos ou
comp arações cuja moral se tira facilmente de
si_rnples narrações a mor parte emprestadas ela
vida pratica. O uso da parabola é commum no
Oriente. De bom grado, Nosso Senhor lançava mão
deste mothodo de ensino para pôr as altas verclacles
da fé e da moral christã ao alcance de todas as inte-
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eva.ngelicas. Algumas se referem ao reino de D eus
que é a I greja neste mundo, o mais Lardo, o céu;
outras exemplificam a infiniLa misrricord ia do Se nhor ;
finalmente, outras ocultam, sob a forma familiar ,
os bcllos ensinos do uma moral sublime>.
1° As sete parabolas do reino de ./)ens. - 1. Parabola do semeador : Um homem saiu a semear ; uma
parte dos grãos caiu no caminho e foram com idos
pelas aves elo céu; out.r-a parte caiu cm lugar pedregoso,
o logo secou, á mingoa do humidade. Outra caiu
nos espiJ'!:hos, o estes afogaram-na. Emfim, uma p arte,
caindo cm terra uberrima, deu cem por um. A semente é a palavra de Deus ouvida por almas de
disposições varias . Nos espíritos levianos, é arrebaLada pelo demonio ; nos corações victimados pelas
paixões, é abafada. Somente as almas devidam ente
preparadas, dão fruto pela pacicncia (S. Mat h.,
XIII,

1-53.)

2. Parabola do joio : O reino do céu é semelhante
n um homem que semeára no sou campo trigo de.
hôa qualidarle . Mas do noite voiu o sou inimigo e na
torra, deitou joio que medro11 tão bom como o trigo.
E' a imagem da Igreja onde, no mesmo tem po,
cresce o bem e o mal; no ultimo dia, far-se-á a separação para o céu ou o inferno. (S. Jltf.atth., ib. )
3. Parabola do grão de mostarda : E' a menor
dentre étS scmenLcs; quando germinada, porém,
t,orna-se uma arvore grande em cujas frondes v êm
pousar as aYCS do céu. Assim a lgro.ia, pequena no
hcrço, cobre o mundo e dá abrigo n Lodos os christ ãos.
(S. J1ath., xm, 31.)
li. Parabola do fermento : « O reino do céu é se·
molhante ao fermento que uma mulher toma e deita
em trcs medidas de farinha, até a massa toda ser
l evedada. (lb. 33.)
5. Parabola de tesonro : « O reino do céu é se-
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01 elüanle

a um Lesouro e8uondido num eampo.
Aquclle qur o achou, nada diz ; mas, cheio de jubilo,
vae, vendo Ludo o que possne e compra o Lal
campo. ii (lb. !ili.)
6. Parabola ela perola : « O 1•ei no de céu é a inda
semelhanLe a um negocianLr que anda á procura dC'
bôas perolas. Ora quando cncont1·ou uma preciosa,
vae ,vende Ludo o que possuc e rompra-a . » (Tb.)
7. Parabola dos peixes bons 1' mins : « O reino dos
céus {' srmclhanlc a e.ma rede jogarla ao mn r r na
qual se apan hnm peixes de toda qunli clade. Quando
cheia, Oi'> pescadores a puxam para a praia, escolhem
os bons peixes e rejeitam os que não presLam. >>
Assim se dará no fim do mundo; os anjos hão de v ii·
e separar os malvados dos justos, lançanrlo aquel les
na fornalha do inferno . (lb. lt7.)
2º As parabolas da misericordia divina. - Jesus
Christo que representava cá na terra a misoricord ia
divina para com os pecad01·es, quiz nol-a rlri"m'
estampada C'm tres alegorias commoventC's :
1. Prirabola do bom pastor: " Eu sou o bom pnsLor,
disse J csus. O bom pastor dá a vida por suas oyeJhas.
Mas o mcrccnar io, que n;'io (' o pasLor, a quem ni\o
pertencem as ovrlhas, logo que avista o lobo, abnncl ona o rcbanl10 o foge ; então vem o lobo, devora as
ovelhas e afugenta o rebanho ... Quanto a mim, cu sou
o bom pasLor ; eu conheço m in h as ovelhas e m inhas
ovelhas me conhecem ... Tenho ainda. outras ovelh as
que não si\o rlcste aprisco, preciso encaminltal-as
par a mim ; cllas atenderão á m i nhn. voz e s6 haver A
um r ebanho e um pastor. » (S . .Todo, x, 1-21.) Em
outra pat't'! Jr.sus dá o ultimo reloque ao seu t'Sboço
quando diz : ({ Qual é o homem rrne possuindo cem
ovelhas, si acontecer elle perder uma, não deixa
no deserLo as noventa e nove 011 tras para ir em busca
da infeliz L1·esmalhada, a Ló encontrai-a? E quanrlo
el!e a encontrou, carrega-a no hombro e a trnz ao
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rndil. Depois, convida os amigos a regosijar-se com
elle. Assim, no céu, ha maior jubilo por um pecador
que se arrepende do que por noventa e nove justos
que não precisam de fazer penitencia. >> (S. Lucas,
XV, 1.)
2. A drachma perdida : O mesmo pcnsamenLo
se nos apresenta na parabola desta drachma que
uma mulher perdeu. Ella a procura com n max ima
nltmção e quando a achou, hn grande alvoroço cm
casa (Ib. 8-10).
3. Parabola do Filho prodigo : « Um homem tinha
dois filhos. O mais moço disse ao pae : Meu pae,
dai-me do vosso o quinhão que me toca. O pae
cnLregou-lhe a porção pedida, e o filho foi-se para
uma terra longinqua; ali, brm ccclo, esbanjou a
sua herança, nl!ma vida desregrada. Entalado na
miseria, o moço teve que se empregar cnm um do no
que o mandou para sua casa do campo, apascentar
porr,os. Falto de tudo, invejando mesmo a parca
comida clcstcs animacs immundos, o prodigo entrou
a reflectir : 11 Em casa de meu pae, quanto servos ha
que trm pão á farta? E ru, aqui, morro a fome ! n
E tomando do cajado, voltou para o lar. A inda longe,
o vrlho pae o avistou ; com toda a prrssa, correu-lhe
ao encontro, e sem lhe dar Lempo ele apresentar
desculpas, atirou-se nos seus braços e disse aos cr iados:
<< Trazei ele prompto o mais bello vestido e dai-o a
meu filho ; ponde tambcm um annel no seu dedo e
calçado aos seus pés. Conduzi mais o novilho gordo
e matai-o; vamos comel-o e fazer um grande fes tim.
Pois meu filho estava morto e vive outra vez ; andava
perdido e nós o achamos. >i (lb. 11-32.)
3° Parabolas moraes. :MuiLas vezes, Nosso
Senhor ensinava, sob a forma de parabolas, as mais
bellas virtudes, os deveres mais sagrados.
1. A p11r11bolu 1lo servo sw1 compui:úio é a hisLoria
de um homem a quem o seu credor perdoára to da a

·-205divida. Por sua vez, clle nega a um collega que encontra depois, o perdão de uma tlividazina de cem
dinheiros e dirige ao pobre artifice os mais destemperados improperios ; essa parabola ensina-nos a
sermos indulgentes si quizermos fazer jus á indulgencia divina.
2. A parabola do bom samaritano que pratica a
misericordia para com o ferido encontrado na estrada
de J erichó é uma lição de caridade christã. (S. Lncas,
X, 30-37.)
3. O mau rico e o pobre Lazaro mostram-nos de um
lado qual é a culpa enorme do rico que nega esmola, e
e o castigo eterno que a divina justiça lhe inflige ;
e, do outro, qual é o merecimento do indigente que
soffre, conformado, a sua pobreza, qual é a recompensa que o aguarda no céu. (S. Lucas, xvr, 19-31.)
4. O publicano e o phariseii ela parabola nos patenteiam o valor da humildade e a insensatez ela soberba.
Deus se condoe do pecador arrependido que se curva
diante delle ; dá as costas ao orgulhoso que se gaba.
Um vae para casa justificado, o outro, não : « pois
quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar
será exaltado. n (S. Lncas, xvm, 9-15).
5. Os operarios da CJinha, chamados a varias horas
do dia nos dão uma exhorLação preciosa para o
trabalho, especialmente pára o cultivo interior de
nossa alma ; o galardão dado aos jornaleiros da
ultima hora é um estimulo para atendermos ao chamado divino , ainda que julgassemos ser tarde. (S.
Math. xx, 1-16).
6. A parabola do festim das nupcias nu~ diz' a
bondade de Deus affavel, delicado cm exLremo ;
elle nos convida ao banqueLe, e ali, dá ás nossas intelligencias o alimento da verdade, ás nossas almas,
este manjar divino que é a santissima EucharisLin .
Um sem nnmPro rlr convidado!'\ apresen tam desrul
Pas fal8a:;. Deus enLfto }H'ocura outros conYÍYa:; e a
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sala <lo banquete rsLá cheia. Aquclle porém que f'St ava
ali sem o vesLido nupcial, isLo é, sem a caridade
imprcscindivel companheira da fé, é lançado fora, n a~
trevas exteriores. (( Pois são muitos os chamados
mas poucos os eleiLos. » (S. Lucas, xrv, 16-24.)
'
7. As 1,Jirgens prudentes e as 1,Jirgens loucas : ó o
symbolo da lgrcga onde vivem, de misLura, os jusLos
e os pecadores, os christãos que têm a fó e as obras
bôas e aquelles cuja lampada se vac apagando . Mas
o céu é daquelles que velam, não dos que adormecem.
Cumpt·e-nos velar, portanto, pois não sabemos ela
hora nem do dia da sua vinda. (S. Jl1ath. xxv,, 1-13.)
8. A parabola elos talentos nos mostrn os do ns de
Deus distribuidos desigualmente : o premio e o cas tigo
não serão segundo os benefícios recebidos, mas sim
segundo a maneira de usar delles. Quem só tiver
recebido dois LalenLos e Lrouxer dois outros, entrará
no gaudio do Senhor da mesma sorte que este outro
que dobrou o valor dos seus cinco LalonLos. Mas o
homem que enterra os dons elo Dous o si bom que os
não esbanje, tambcm não os faz frutificar, este ha de
ouvir esta senLonça : (( ALirai com este servo inutil
nas Lrevas onde haverá chôro o ranger de dentes . »
(S. Math. xxv, 14-30.)
ARTIGO III

Os milagres evangelicos.
1. Observação geral. - II. AuLorid~dc sobrc os dernonios. - UI.
.Pocice sobre os elemenLos. - 1 V. Cu l'a elos cloenLcs. - V. Resurrei·
ção dos mortos.

I. Obser1,Jação geral. - « Os milagres de J esus
Christo, diz Bossuot, são de uma ordem especial o
trazem um caracter novo. Niio são signacs no céu
uumu pediam os J udew; ; elle us pratiua quasi tudus
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sobre os proprios homens, para curai· suas enfermidades. NosLcs milagres, é maior o papel que cabe á
bondade que o papel do poder ; desperLam menos a
admiração do que commovem o recesso intimo dos
corações. Elle os faz como quem impera ; os dcmonios
e as doenças lhe obedecem; ao mando dclle, os cegos de
nascimento recebem o dom da vista, os morLos saem
do tumulo o os pecados são perdoados. O principio
da força que opera Laos portcnLos resido nolle proprio : elles correm como agua da fonte : (( Eu sinto,
diz ellc, que uma virLude saiu de mim. » Porquanto,
até então, 11inguem Linha feito tão assombrosos milagres ü cm Lão avulLado numero ; o, todavia, prometo
que us srns discípulos farão em nome dcllc cousas
mais maravilhosas, o que prova como é fecunda,
inesgotavel, a virLudo que Lraz no seu sor, na sua
essemia ( 1). n
Outro caractorisLico dos milagres de Jesus ChrisLo
ó que J'm·nm praLicados como prova da sua missão
divina. Um dia cura um para lytico para mostrar
que tem suhrl' a Lerra o poder de romiLir os pecados.
e( Minhas obras, diz olle, dão tosLomunho por mim ;
si não a<:redil ais nas minhas palavras, ac1·cditai,
quando menos, nas obras que pratico. » Junto do
sepulcro de Lazaro, podo a seu Pae que o atenda,
(( para que o mundo acredito que sois vós, o meu Pae,
que me cnYiastes. » Logo os milagres do J osus
Christo são feitos para abonar sua mis~ão, sua doutrina e sua. Religião ; e quando os realiza por sua
propria auLoridadc, clle prova que não é somente
o enviado do Deus, sinão Deus como sou Pao .
Não conhecemos Lodos os milagres que fez Nosso
Senhor; vão lembrados aqui succinLamenLc os que
elle compriu para testemunhar o seu dominio soberano sobre o inferno, sobre os elementos, sobre as
doença:;, ;;obro a morte.
(1) Discw ·so sobre a historia univer.sal, Il• parte, cav x1x.
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208 II. Autoridade sobre os demonios. .- J csus Christo
viera á terra para solapar o poderio do demonio
que imperava no mundo e nas almas. Dono dos
corações, acontecia a miudo manifestar o demonio
a sua presença e autoridade pela obsessão ou pela.
possessão dos proprios corpos. Não havia cousa
mais frequente na Judéa do que estas possessões
temerosas do espírito das trevas. Ora, justamente o
Salvador abre a sua missão em Capharnaum liber-.
tando, na synagoga, um homem possesso pelo demonio impuro (S. Marcos, 1, 21-27.)
« Ao ouvir a voz de Christo, os demonios deixavam
os corpos de muitos. >> (S. Lucas, IV, 41.) As v ezes, o
demonio tornava surdos, mudos, cegos, paralyticos,
lunaticos ou furiosos, os desgraçados que elle avassalava. Jesus libertava a um tempo a alma e o corpo.
Não so expelia os demonios, sinão purificava tambem
as almas perdoando os pecados : outro signal de poder
e autoridade. Por exemplo, no poço de Jacob, Nosso
Senhor remite á Samaritana os seus pecados ; no
templo, despede, misericordioso, a mulher adultrra; no
festim de Simão o leproso, clle limpa na contrição
e nas lagrimas as culpas de Magdalcna arr epen ·
dida; na cruz, perdôa ao bom ladrão. Ora purificar uma alma, não é milagre menor do que livrar
um corpo dos vínculos do demonio.

III. - Poder sobre os elementos. - JeHUs Christo
mandava por igual na natureza e em todos os elementos. Creador da materia e dos mundos, estes se
achavam nas suas mãos. O primeiro milagre seu, foi
nas bodas de Cana, mudar a agua da fonte em
vinho delicioso.
Um dia em que estava com seus apostolos em
barco sobre o lago de Genesareth , desencadeo u-se
uma tempestade violenta. Jesus, comtudo dormia;
seus discipulos u ucorclaram : (( Mestre , w.·rCC(;'lllOS,
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salve-nos ! » E o Salvador falou aos ventos com
ameaças, e disse ao mar : <e Cala ; socega! >> E o vento
parou, e fez-se uma gl'anrfc. bonança. Atemorisados,
os discipulos cochichavam um com outro : « Quem
pensais que seja este a quem o mar e os ventos
obedecem ' » (S. Marcos, 1v, 37-'10).
Debaixo das pisadas de Nosso Senhor, as vagas
tornam-se solidas e consistentes, e elle vem ter com
seus discípulos andando sobre o mar ; elle manda
Pedro fazer outro tanto, e o elemento liquido, fiel
á ordem do Mestre, ampara o apostolo. (S. Jfath .,
XIV, 25-31.)
Duas vezes J csus ChrisLo, por effeito de sua bençam e de sua palavra todo poderosa, multiplicou o
pão para saciat' as multidões que o seguiam no deserto escutando a sua doutrina. A primeira vez, com
cinco pães e dois peixes, alimenta cinco mil homens,
não contando mulheres e creanças, e levaram-se doze
cestos cheios dos pedaços que tinham sobrado. (S.
1Vlath., xrv, 15-21). Outra vez, com sete pães e alguns
peixinhos, deu de comer a quatro mil homens, e ficaram sete cestos oheios dos sobejos deste mysteriosa
r efeição (S. 111ath., xv, 32-38).
Era o p1·eludio e a figura de outro milagre muito
mais assombroso. Em· vespera da sua morte, por
occasião da ultima cei u, Jesus Lomou o pão, o benzeu
e o mudou em sua carne. Mudou ela mesma forma o
vinho do calice em seu sangue. A transformação
maravilhosa praticada por Nosso Senhor perpetuarse-á atravez dos seculos.

I V. Currt dos dowtes. - Bossu et 1101-u disse, nos
milagres de J es u~ Christo t-. maior o µupel da bondade
que o do poder. Por i:;so temo:; curas sem conta de
todas as doenças, todas a:; praga:; da humanida<le,
SP.m o auxilio de remed10 algum, pela unica eficauia
da sua paluv1·a.
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A lepra ora uma doença
frequente na J udéa
assim como em todo o Oriente, e este mal contagioso
symbolisava por demais, os estragos do pecado.
<< Senhor, si quereis, podeis curar-me, >> disse um dia
um leproso ao Salvador que ia passendo. « Quer o
responde Jesus ; sê curado n. E nesse instante, desa~
parece a lepra. (lb., vm, 1-!i .) Outra vez, dez leprosos
clamam para elle : << Mestre, tende piedade de nós '. Ide mostrar-vos aos sacerdotes. >>lhes disse Jesus. De
caminho, acharam-se curados todos. (S. Lucas, x vn,
11-19.)
Nosso Senhor não necessitava ver os enfermos que
queria curar. Sua palavra todo poderosa transpunha
as distancias e levava ao longe os seus beneficias.
Um centurião veiu ter com clle cm Capharnaum e
Jissc-lhc : << Meu servo. é victima de paralysia na
minha casa e soffre muito. >> Fala Jesus : « Hei de
ir e de curai-o. - Senhor, prosegue este homem,
• cheio de fé, não sou digno de que entreis na minha
casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. - Ide, disse o Salvador, e snja feito segundo a
vossa fé. >> Nesta mesma hora o servo estava curado.
(S. Math., vm, 5-13.)
A' voz do mestre soberano da luz, os cegos recuperavam a vista. Nosso Senhor curou em Jcrusalem
um cego de nascimento por aquellc estranho expediente: fez lodo com a propl'ia saliva e o pó do caminho, e com este lodo, encobriu os olhos do cego.
Disse-lhe depois : « Ide lavar-vos na piscina de Siloé . >>
Elle fui, lavou os olhos, e voltou enxergando. Houve
um inquerito jurídico perante os Phariseus acerca
desta cura tão extraordinaria. Sem poder fornecer
explicação do caso, o cego concluía ajuizadamente :
« Si este homem não fosse de Deus, não podia fazer
o que está fazmdo . n (S. João, 1x, 1-41.)
Nosso Senhor d eu o ouvido aos surdos, a fal D aos
mudos, o movimento aus paralyticos. Onde quer
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que a parecesse traziam-lhe os doentes, os enfermos,
e elle os curava (S. filath,. vm, 16 ; S. Marcos, r,

32.)
V. H.esurreiçâo dos mortos. - A propria morte, docil
á ordem ele Jesus, eptrcgava as suas victimas. Os
Evangelhos r eferem tres rE:sunei ções realizadas pelo
Salvador.
' 1. O filho da riura de N aim. - Um dia em que
Nosso Senhor ia entrando na cidade de Naim, levavam
em terr a um moço, filho unico de sua mãe que era
viuva . ü Salvador, movido de compaixão, disse á
mãe : (( Não choreis. n E chegando-se ao feretro,
to cou-o : << Moço, disse cllc, levantai-vos, eu vol-o
mando. >> E o morto levantou-se. Todos ficaram
tromenelo de susto e glorificavam a Deus dizendo :
<( Um
grand prophcLa lcvanlou-se no meio ele nós,
e Deus visitou o seu povo. >> (S. Lucas, vu, 11-16.)
2. A filha de Jairo, chefe de synagoga. - Um chefe
de synagoga aproximou-se de J csus e disse-lhe :
(( Senhor, minha filha acaba de rnoner; mas vinde,
imponde-lhe as mãos, e ella viverá. >> Jesus JevanLousc e o seguiu com os discipulos. Em casa, encontrou
Locadores de flauta e urna multidão de pcssôas que
faziam grande alarido. « Retirai-vos, lhes disse o Salvador, es La filha não está morta, dorme. )) E elles
se riam. Jesus entrou e pegou da mão ela moça.
Ella ergue u-se e a fama deste milagre se espalhou
por todo o p a iz. (S. Math., rx, 18-26.)
3. Lazaro de Bet!wnia. - Nosso Senhor eslava
para findar a sua missão n a tena. Para furtar-se
ás persegu ições dos pliari~eus , Linha-se retirado além .
do J ordão . Ali recebeu um aviso das duas irmãs,
Maria
e Martha > dando parle da doença DO'rave elo
•
1
r.m ~o La:i:aro . Depois de dois días, cllc disse aos seus
disc1pulos : << Vamos cm Bcthania n. Quamlu J e:m s
(;hcgou, Lazaru estava nu tum ui o Jnsde -quatro dias .
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« Mestre, disseram-lhe as irmãs aflicLas, si tivesse]s
estado aqui, não estava morLo agora o nosso iemão. »
Jesus respondeu:« Vosso irmão ha de resuscitar. Bem sei, retorquiu MarLha, que ellc rcsuscitar á
no ultimo dia. )) Jesus lhe disse : << Eu sou a res urreição e a vida ; quem acreditar cm mim, ainda que
morto, viverá. )) Jcsus, commovi.do ao prosenciar
uma dôr tão profunda, chorou cllc proprio e disse :
<< Onde o puzestes '? )) Ellas responderam : « Vinde e
vede. il Conduziram-no para a sepultura de Lazaro .
Era uma gruta cuja entrada estava fechada oom
pedra. << Tirai a pedra Ji, mandou o Salvador .
.M artha disse-lhe:« Senhor, já esLá cheirando mal ''·
Jesus, volvendo o olhar para o céu, pronunciou
estas palavras : « Meu Pac, cu vos dou graças por
me terdes atendido . Eu sei que me aLcndeis sempre ;
mas eu falo assim para este povo. que me r·odeia,
para elle acreditar que sois vós que me enviastes. l>
E clamou com voz forte : « ·Lazaro, sae! '' E logo, o
morto saiu vivo. Muitos dcnLre os Judeus p!'esent es
ficaram admirados deste milagre e creram em J esus
Çhristo. (S. João, xr, 1-Li5.)
<<
Os milagres, diz santo Agostinho, tornam a
autoridade patente, e a autoridade exige nossa fé. »
Nosso Senhor provou de modo claro a sua autoridade divina. Cumpre agora ficarmos atentos ao
ensino dimanado dos seus labios.

CAPITULO UI
A Lei evangelica
Prcambul o. -

Divis:'io deste cap itul o.

Temos o quadro hisLorico do ensino religioso
transmitido por Jesus Chr isto : tres annos de passeios
evangclicos pela .Tudéa A a Galil fa . Acabamos de
contemplar a lhaneza que o divino fundador do
Christianismo usa para amcnisar a elevação incommensuravel rla sua cloutrina : emprega uma linguagem
coroezinha, a mais simples ; muit,as vezes, vale-se
de parabolas. << E' leito para as crianças, e no mesmo
tempo, pão para os fortes )), disse Bossuet. Como
garantia da sua palavra, olle apresenta obras de
omnip otcncia : seus milagres. No monte da Transfiguração como nas margens do Jordão, Deus Pae
deu a conhecer o seu env iado: é' o Filho bem amado,
objecto de suas cómplacencias. <e Esrrntai-v ! >> accrescenta o P;:ic to do poderoso.
Qual foi, pois, este ensino religioso do Fil ho d e
Deus feito homem? Tomemos o Evangelho, e ali
ter emos a sua essencia pura o adm iravol. Os ouvintes
da sua palavra recolheram o seu écho fiel, e elles
nol-o communicaram tal q uaJ o tinham recebido,
quasi sempre segundo a ordem dos tempos o das
circumstancias. Mas, para fazermos uma icl úa sin ão
mais exacta, pelo menos mais methodica e mais de
acordo com nosso fim , vamos dividil-a agl'up ando-a
como se fez para a Religião mosaica, em diversos
pontos que constitu em a substancia do qualquer
religiãn
Ha 1° o dogma christào, conjunto de verdades e

http://www.obrascatolicas.com

-

-

214 -

·mysterios que pertencem exclusivamente :í ultima
revelação ; 2° uma moral christã, constando dos puros
e novos preceitos do Evangelho, assim como dos
conselhos de perfeição que Deus dou aos seus discípulos; 3° novos meios de sanctificação estabelecidos
para os filhos da nova aliança : a graça o os sacra- ·
mentas; 4° emfim, as relações do homem com Deus
são regidas por um cnlto novo, mais excollente, mais
perfeito. E' o conjunto destes ensinos todos, constituindo a Lei evangelica, que passamos a estudar nos
quatro artigos abaixo.

nitivo, lavrado para os tempos todos, todos os lugares,
e t odas as almas. Em meio das trevas e dos erros que
pesavam sobre o mundo , era deveras, uma inovação
divina, a . promulgação destas doze afirmações solemnes. Todavia, os apostolos não foram inventores.
O verdadeiro Revelador, foi Jesus Christo, e basta
corrermos os olhos pelas paginas sagradas do Evangelho para vermos que é do Filho de Deus feito
homem que dimanaram os dogmas christãos sobre
Deus, a Trindade, a creação', a Incarnação, a Redempção, a Igreja, a Resunoição dos corpos, a vida
futura, o céu, o inferno.
II. Deus e a Trindade. - Já o povo de Israel
conhecia e adorava o Dous unico, espiritual e invisível. Mas o mysterio de sua natureza não estava
revelado por completo. cc Deus é espírito, )) afiança
Nosso Senhor conversando com a Samaritana;
e lembra ao doutor da lei a palavra divina : « Escuta,
ó Israel, o Senhor, teu Deus é unico. )) A natureza
intima de Deus, a sua augusta Trindade, só fôra
mostrada ao povo antigo com figuras e symbolos.
No baptismo de Nosso Senhor, manifestam-se as
tres pessôas divinas. Jesus Christo envia seus apostolos baptisar as nações << em nome do Padre, do Filho
e do Espírito Santo. )) Depois, dá a conhecer o Espírito
Santo que elle ha de mandar. Os tres têm pois a mesma
nat ureza, e a Trindade é revelada ao mundo.

ARTIGO I

O dogma christão.
I. O symbolo <los apostolas, resumo da fé nova. - II. Deus e a Trin·
rlade. - III. A Creação : o mundo, os anjos, os homens. - IV. A
Incarnação. - V. A Recl empção. - VI. A Igreja. ·- VII. A Resur·
reição e a vida futura.

l. O Symbolo dos apóstolos, resnnw da fé nOl'a. Qualquer religião tem suas crenças o assenta sobre
dogmas. A Rel igião christã, aperfeiçoamento da
ensino
Religião mosaica, devia ter tambem sou
dogmatico mais preciso, mais ;;ompleto. Vindo do
cl>u, J osus Christo nos !.razia luz do céu ; << vê·se que
está inteirado de todos os segredos de Deus', sem
que por isso fique admirado como os outros mor taes
a quem Dous se mar!Íf?sta : delles fala naturalmente,
como quem nasceu no seio destes arcanos, no resplendor desta gloria ; e o que possue sem limites, elle o
derrama aos poucos para não amedrontar a nossa
fraqueza. n (Bossuet.)
Ni'ío está mais por compendiar este ensino dogmatico. Os apóstolos o têm feito cabalmente no Symbolo
que traz o seu nome : resumo claro, complet~ , defi-
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II I. A creação : o mnndo, os anjos, os homens.
A pura noção de um Deu screador tinha-se ennuviado
com os pagãos, que vacilavam entre estes dois
extremos : um mundo (:)terno ou produto do acaso.
Entre os Judeus, conservára-se o dogma da creação.
Mas Jesus Christo nos mostrou particularmente a
Providencia desvelando-se por todas as obras saídas
das suas mãos, sem nunca abandonal-as aos capri-
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chos da sorte. (S. Math., vr, 2G-34.) Dentre as m·eaturas de Deus, algumas lia invisiveis cuja naLureza,
cuja missão vem especialmente menc.ionada no
Evangelho : são os rm.jos, crr,ados Lodos na gl'aça.,
sendo que uns, sempre fieis, são os bons anjos, e
outros rebeldes contra Deus Lornaram-se os demon ios.
Uns e outros intervêm na historia da humanidade :
os primeiros para nos amparar e nos valer ; os outros
para nos tentar e perder-nos.
O homem saiu das mãos de Deus por via da creação ; o livro do Moysés o lembrava. Mas, sobre ser
a noção da alma apenas bosri:uejada na lei do Moysés,
tinha-se alterado muiLo enLro as nações idolatras.
A mor parte dos philosophos ou negava a sua existoncia
ou relutava muito para acreditai-a immortal; ora
consideravam-na como parte da divindade, ora
acreditavam na sua transmigração. J osus Christo
osLabelecou numa luz perfoiLa a dignidade, a imortalidade, o destino futuro da nossa alma. Distinta do
corpo, mio morre com elle ; mas comparece perante
Dous o recomeça uma vida nova e eterna.
IV. A lnwrnação. - Um Salvador fôra prome tido
ao mundo. Quem seria» Filho da raç:a humana,
descendente de Abrahão, herdeiro de David : é tudo
quanto sabiam os proprios J udous. Cumpria a. J esus
Christo descobr.ir-nos os mystorios de sua lncarnação
e de nossa Redempção. Escutemol-o quando fala da
sua propria pes ôa : << Eu sai do meu Pao, vim no
mundo o voHo para meu Pao. n (S. João, xvI, .28)
<< Eu vol-o digo, na verdade ou ora antes do Abrahão
existir. n (lb., vm, 58.) Em multiplas ocorrencias,
Jesus Christo se proclamou Filho de Dous, semelhante a seu Pao; e é por Ler dito que era Filho de
Deus que seus inimigos o condenaram á morte.
E;stu gl'amle verdauu da lucarn::i.çiio é como que
o eixo principal de toda a Religião christã: nossas
0
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crenças, nossos deveres, nosso culto se escudam
neste dogma fundamrnLal, de maneira que são Paulo
pôde escrever: Na nova Religião, tudo é de J osus
Christo, por .T esus Christo, e em Jesus Christo. »
(Rom., xr, 86.)

V. A Redempçào. - EsLn rnysterio completa o
pr ecedenLe e remata o conhecimento que Lemos do
Salvador. Os Judeus esperavam por um libeitador,
mas nem siquer suspeitavam que o liborLador prometido se1·ia o Filho de Deus. Não imaginavam que
unindo a natureza divina ú natureza humana, clle
suria o Salvadnr de sous irmãos dando á sua rodempçiio
um prrço infinito. Ora, t' isLo precisamente que Jesus
Cbristo nos. deu a conhecer. Assim que entrou na
vida, elle tinha-se offoreeido a Deus como victima. Todos os seus pensamentos, todas as suas
palavras, todos os seus actos, todos os srus trabalhos,
t.odos as suas. dôres outro fim nãü Liveram sinão a
santificação e a salvaç.ão de Lodos afjuellos que teriam
fé em sou n0me. (S. João, xvn, Hl.) Mas é principalmente. por sua morte que ha de r eal is ar a rodempção
do genero hum::mo : <>: Eis que vamos subindo para
Jerusalom, o o Filho de homem s0rá entregue aos
princip0> dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão á n10rLe; hão de abnndonal-o nas mãos dos
gentios para elle ser insultado, flagelado, c.rucificado. >>
(S. Math., xx, 17-19.) Quanto ao resulL~1do final,
Caip.h as o v.aLicinava som o saber quando dizia:<< E'
expedi ente que um homem morra por todo o povo. »
(S. J oão, xvm, 14.) E são Paulo poderá apregoai-o :
1
< F omos reconciliados com Deus peln morto do sou
Filho. >> (Rom., v.)
VI. A lgre/a. - Para continuar a execução do seu
plano, pnni pr.rpetuar pelos scculos além o ensino
da sua doutl'ina de verdade, como tambom para
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transmitir a todos os homens o beneficio de sua
graça, Nos~o Senhor instituiu a lgrejfl. Já externava
este intuito quando dizia a Pedro depois de ter -lhe
mudado o nome : « És Pedro, e nesLa pedra edificarei
a minha Igreja. n Lançou os alicerces quando escolheu
os d-0ze apostolas e lhes confiou a missão de pregar o
Evangelho . Ellc regulamenLou a su:1 consLit11içi'lo
divina estabelecendo um chefe supremo na possôa de
Pedro e dos papas sucessores deste, escolhendo
apostolas para governar os fieis, chamando discipulos
para serem coadjutores dos apósLolos, convidando
finalmente todos os homens a cnLrarem nesLc aprisco
unico do qual elle queria ser para sempre o unico
Pastor.
Para resguardar esta Igreja de qualquer erro no
ensino, Jesus Christo promeLcu estar com ella até
o fim dos seculos. O Salvador fez a Pedro e aos papas
que haviam de lhc-succeder, promessas especiacs, para
que essa infalibilidade doutrinal tivesse seu orgam
permanente : « Eu te darei as chaves do reino dos
céus : tudo quanto ligares será ligado ... Apascenta
meus cordeiros, apesccnta minhas ovelhas, n :is to é,
dirige, toma conta do rebanho inteiro.
Emfim Nosso Senhor determinou os caracteres de
sua Igreja : não só exigiu que clla fosse mna pela
crença e pela submissão ao mesmo pastor supremo,
clle quiz mais que fosse santa e sanLificante pela
comunicação fiel da verdade e da graça, catholica
pela universalidade da pregação e pela difusão de
seus membros, apostolica pela invariabilidade do
ensino e do ministerio do qual eram depositarias
os apostolas.
Ali está a Igreja fundada por Christo, o unico aprisco
cm que se acha a salvação, pois o divino Fundador
o disse : cc Aquelle que ti ver a fé e fôr haptisado
será salvo; aquelle qun não tiver a fé será condenado. ))
(S. Marcos, xv1, '16.); e em outro passo:« Si alguern
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não csc.utae a Igreja, seja clle LraLado como pagão
e publicano. » (S. Math., xvm, 17.)
VII. A resurreição e a í'ida .futura. - Deus já
tivera o cuidado de pôr alguns l'Udimentos destas
verdades nas antigas Escripturas. Todavia, mesmo
no seio da nação j uclaica, e ak nas classes da synagoga
e do sacerdocio, os saduceus não acreditavam na
resurreição dos corpos e faziam da vida immortal
uma idéa erronea.
Nosso Senhor lembrou-l ltcs esLe dogma positivo
da resurreição, asseverando que o Deus dos seus
antepassados não é o Deus dos mortos, mas sim dos
vivos e que depois da resurreição, os homens no céu
serão como os anjos de Deus (S. Math ., 22-23.) No
quadro que traçou do fim do munclo, J csus Christo
fala da resurre içi\o geral, ao clangor da trombcLa
do· anjo, e no juízo que ha de seguir.
Mas que será esta vida fuLura? Haverá parn os
os verdacleiros filhos de Deus, uma vida eternamente
feliz. A nação juda ica não fazia disLo sinão uma
ideia muito imperl'eiLa, e não raro, a exemplo dos povos
pagãos todos, fanLasiava um cru a seu talante, segundo seus caprichos. cc A vida bemaventurada,
diz Nosso Senhor, {• esLarmos c.om elle, na gloria de
Deus seu pae, é conhecermos ao unico verdadeiro
Deus e a Jesus Christo que elle enviou. » (S. João,
xvn , 3.) ; é vel-o face a face, desvelado, contemplação
. que nos faz participantes da propria gloria e felicidade
divina : 'e Nós ser emos como elle, porque o veremos
tal qual elle é. n (S. João, m, 2.)
Ha mais ouLra vida eLerna, a dos filhos infieis
ou rebeldes : é o inferno. O conhecimento que se
tinha delle era imperfeiLo ou desfigurado ; Jesus
Christo nol-o communicou na inLrgra n inferno é
um lugar de suplicias onde os reprobos ficam separados de Deus, padecem num fogo inexLinguivel,
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onde o remorso os punge qual um verme roedor, e
estes tormentos hão de durar a eternidade inteira.
(S. Math ., xxv, Lt6 .)
Entre estes dois destinos, um eternamente venturoso, o outro desgraçado para sempre, ha comtudo
uma situaç.ão intermed iaria, transitoria, porém, e
temporal : é o purgatorio, onde as almas menos culpadas saldam suas diYidas, esperando sua libertação e
a posse do céu onde não entra nenhuma macula.
(l Cor., m, 11.)
E' este o resumo do ensino dogmatico de Jesus
Christo, complemento e aperfe içoament,o das crenças
das revelações antigas.
ARTIGO II

A moral christã.
1. O Decalogo aperfeiçoado. -

de. -

III. A lei do sarrificio. -

II. O novo preceito da carida·
IV. Conselhos de perfeição.

1. O Decalogo aperfeiçoa.elo . - (( Junto com estas
recompensas novas, - a vista de Deus num amor
sem limites, um jubilo immenso, e um trium.pho
sem fim, - Jesus Christo, diz Bossuet, precisava
apresentar tambem novas i.déas de virtude, praticas
mai.s perfeitas, mais accndradas. )) Isto fez elle.,
logo no começo da sua pregação cvangelica, no
csplcndido sermão sobre o monte, que igualmente
se poderia chamar o Der:alogo aperfeiçondo.
'' Não p~nseis, diz Nosso Senhor, que eu vim a
destruir a lei e os prophctas; cu não vim para destruilos, sinão para cumpril-os. n A execução da lei, é este
o primeiro requisito para entrar na vida eterna.
(S . Math., x1x, 17.) Entretanto, o divino Mestre
vae salientar os pontos principaes, e npcrfr.içoal-os.
« Sabeis que foi dito : (( Não sereis perjuros, e

'
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observareis as promessas que tiverdes feito ao Senhor.»
E eu vos digo de não jurar de maneira alguma ; falareis somente : cc E', '' ou : (< Não é. ))
e' Sabeis que foi dito : cc Não maLareis. Mas eu
vos digo : quem entrar cm colera contra seu irmão
merecerá ser condenado pelo juizo. Aquclle que disse
a seu irmão : cc Haca, n merecerá ser condenado pelo
conselho. E aquelle que lhe disser : cc És um louco, ))
merecerá ser condenado ao fogo do inferno. ))
cc Foi dito : cc Qlho por olho, dente por dente. n
-Eu vos digo : Si alguem vos ferir na face direita, apresentai-lhe mais a outra. - Foi dito : cc Amareis vosso
proximo e odiareis ao vosso inimigo. )) E eu vos digo :
Amai vossos inimigos ; fazei bem áquelles que vos
aborrecem ; orai por quem vos persegue. ))
cc Sabeis que foi dito : cc Não cometereis adulterio.
Eu vos digo : quem olha para uma mulher com desejo máu, já cometeu adulterio no seu coração.
Si íôr, por conseguinLe, para vós, o vosso olho esquerdo occasião de cscandalo, arrancai-o e atirai-o ao longe
que melhor é, um dos vossos membros perecer, <loque o vosso corpo inteiro ser lançado no inferno. n
Cumprir a lei não basta; é preciso mais obscrval-a
com inLenção pura. « Tomai cuidado em não praticar
obra s hôas para serdes Yistos pelos homens. Quando
dais esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que
fez a mão direiLa. - Quando orais entrai no vosso
quarto, e de portas fechadas, ora ao vosso Pac no
segredo. Não seja a vossa oração como a dos pagãos
que imaginam serem atendidos por um sem numero
de palavras que pronunciam. Assim rezareis : Padre
'n~sso, etc. Quando estais jejuando, não fiqueis
tristes como os hypo critas, mas ponde perfume na
cabeça e lavai o rosto ; e vosso Pac que vê as cousas
ocult a!'-, dar-vos-á a recompensa. (S. Jfoth., v·-vn.)
II. O IWPu preceito du caridade. -· U fim du religião,
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a alma das virtudes e a synLhesc da lei, é a carid ade.
Mas, antes de Jesus Christo, pode-se dizer .que a p erfeição e os efeitos desta virtude não eram bem conhecidos. Elle nol-os vae ensinar. Um doutor pergunt avalhe : « Mestre, qual é o maior mandamento da lei ? n
Jesus responde : (( Amareis ao Senhor· vosso DeHS
com todo a coração, com toda a alma, com to do 0
cspirito. É o primeiro e o maior de todos os man·
<lamentos. Eis o segundo s1m10lhan Le ao primeiro :
Amareil' ao proximo como a vós mesmos. Encerr é1.m
estes dois mand~mentos a lei toda e os prophetas. >1
(S. Jl1ath., XXII, 36-38.)
.Mas onde se deve extremar o amor de Deus? No
odio de nós mef'mos, no sacrificio de Ludo por amor
de Deus. « Pois, si alguem, diz Jesus Chrislo, am a a
seu pae, a sua mãe, a seu filho mais do que a m im ,
ni'ío é digno de mim. » (S. illath., v, ~'i.) Quanto ao
amor do proximo, não deve excluit· ningurm, nem ter
limites ; cumpre-nos amar alô nossos inim igos,
fuier hem áquellrs que nos odeiam, orar por aqu clles
lJ.UC nos perseguem .(S ..JJ/ath., v, ltlt.) ''Dai, e os outros
vos darão. » (S . Lucas, vr, :~8.) 'e Não ju lgue is e não
sereis julgados; não condeneis o não sereis condenados. » (S. Aiath., vm, 1.) Dir-sc-ia que a nossa
sentença, no ullimo dia, será de acordo unicam ente
com a maior ou menor fidelidade a este impol'La nl issimo dever da caridade christã.
11 L A lei do safrif icio. - A lei carnctertsL1ca do
Evangelho, é, com a caridade, a lei do sacrifieio.
u Si alguem quer me acompanhar, l'a~:a elle o sacrificio ele si proprio, carrpgue a sua eruz, e siga as m in lias
pisadas, >>falou o divino Ml'Stro. (S. 1l/11th., xv r, 2/i. )
« Logo, a cruz é a verdadeira prova ela fé, o verdadeiro
alicerce da esperança, o per foi Lo acr ysolamento da
!::wirlar!P, numa palavra. a Pstrada do céu. J esus
Christo morreu na cruz ; Loda a vida, elle a Linha
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levado ; pela via da cruz quer que andemos, no seu
encalço, e por este preço, concede-nos a vida eterna ...
Assim foi apresentado ao momdo, na pessôa de Jesus
Christo, o modelo de uma virtude perfeita que nada
t em e não espera nada sob1·e a terra; virtude que os
homens premeiam com p01·seguiçõos o oprobrios, qun
não deixa entretanto de os beneficiar com novos favores, e á qual estes mesmos henoficios acarretam o
ultimo suplicio. )) (BossueL). Esta lição não foi deixada
no, e a doutrina do sacr·ificío presenteou o mundo
com os apóst.olos, martyres, virgens, e santos de todos
as idades e condições.
IV. Conselhos de perfeição. - De par com os preceitos ,obrigatorios para todos, a lei ovangclica encerra
mais conselhos do perfeição para as almas privil.egiadas
que Deus drnma a um maior gt•áu de gloria e santidade.
Um dia, um moço avisinha-s(J do Salvador e pergunta-lhe o que precisa fazer para ganhar a vida
et erna. '' Observai os mandamentos, » lhe responde
J esus. « Mostre, assim Lenho fe ito desde a minha
infancia, ii rodal'gue o moço. '' Pois bem! continua
o Salvador, si quizerdes ser perfeito, ide, vendei
vossos bens, dai o preço aos pobres, e vinde commigo ! >> Está aí o desapego comploLo, o verdadeiro
espirito ele pobreza christã.
Os phariseus interrogam a Nosso Senhor acet'Ca
do m atrimonio. Esta instiLuiç.iío é divina, e o Salvador lembra a sua 01·igem, a sua lei fund<:11nenlal,
a sua indissolubilidade. E logo após, faz o pensamento dos seus ouvintes remontar a uma vida mais
perfeita: é o celibato religioso, observado para imitar
a Deus e agradar-lhe. Esta copia da vida angelica,
é a castidade per/eita.
Emfim, si é de todos a submissão aos preceitos
divinos, ô louvavcl, ainda que não prescripLo, aceitar,
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por livre escolha da vontade, uma vida de obediencia
e sujeição, constituir-se o servo d0s outros e o livre
escravo dos superiores : é a perfeita obediencia.
Logo, renunciar ao gozo, viver no corpo como si
não se tivesse corpo, deixar tudo, dar tudo aos pobres
e possuir a Deus só, viver com pouco, quasi nada,
e esperar este pouco da Providencia divina : 'eis a
perfrição aconselhada, a base justamente dà vida
religiosa.
ARTIGO III

A graça e os Sacramentos.
I. A graça, elemento indispcnsav el de sanWicação e salvação.
- II. Meios estabelecidos por Jesus Christo para commun icar a
graça : 1° a oração ; 2° os sete sacramentos.

I. A graça., elemento inclispensa(!el de santi/icação
e de sal(!ação. - Receber o ensino de Jesus Christo
e crer toda a sua doutrina, conhecer e praticar os
preceitos de moral que elle veiu trazer ao mundo :
eis o duplo dever que nos impõe a lei evangelica.
Mas, dentre as verdades que constituem o dogma
christão, algumas ha que excedem a inteligencià
humana, mysterios para o nosso entendimento
logo, não as podemos conhecer sem uma luz especial
de Deus, e nem as podiamos. crer com uma fé sobrenatural e meritm·ia sem o socorro de Deus. Da mesma
forma, não podiamas uonhecer todos os sublimes
deveres da moral christã sem uma revelação divina,
e sobretudo, nunca conseguiríamos observai-os to dos
e sempre, si Deus nos não auxiliasse. E mais, a vida
eterna, propria visão e posse de Deus, está infinitamente acima de nós : não a podiamas alcançar. Ora,
J e:>us Christo, doutor divino, salvador e redemptor da
humanidade, por c::1te titulo , tinha obrigai:ão do
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instituir meios eficazes para assegurar o cumprimento
de sua divina vontade. Foi o que elle fez por um
so corro indispensavel e sempre promto : a. graça.
<e Ninguem, diz o Salvador pode vir a mim si meu
Pae não o atrae » (S. João, v, 44.) : é a gi·o.ç,a que nos
convida. <e Sem mim, diz elle em outra passagem, nada
podeis fazer » (Ib., xv, 5) : é a graça que nos auxilia.
No mesmo tempo, indica que elle mesmo é autor
e fonte de toda a graça : cc Um galho, diz clle, não
póde dar fruto por si proprio, sem ficar unido ao
pé da vinha : o mesmo se dá comvosco si nii.o pcrrnaneceis em mim. Eu sou a videira e sois os galhos.»
(S. João, xv, 5.) Emfim, todas as graças nccrssar.ias,
elle é quem nol-as mereceu por seus sofrimentos
e por sua morte : cc Quando eu fôr elevado na cruz,
hei de alrair tudo para mim. >> (lb., xu, 32.) Toda
a tradição catholica portanto, a começar com :ião
Paulo, interpretou tão somente a doutrina do Mestre,
promulgando os dogmas da graça, da sua cx istencia,
da. sua necessidade, de seu dom gratuito, de sua cficacia, sem prejuízo para o exercieio e a permanencia
da liberdade humana.
II. Meios estabelecidos por .lesns Christo para commzmicar a graça : a oração e os setP sacramentos. A graç.a ó indispensavcJ, ella nos foi prometida,
o Deus nol-a dá gratuita. Todavia Jesus Christo
requer de nós, para a alcançarmos, o unico esforço
que podemos fazer : obriga-nos a pcdil-a e a valer-nos
elos meios ordinarios por elle proprio estabelecidos
para sua communicação. Dali o preceito da oração e
a instituição dos sete sacramentos.
1° A oi·ação, o é apelo da alma cm todas as suas
precisões ; cllas são continuas, portanto temos
de orar sempre : é o preceito do divino Mestre. E de
facto , por Loda a partu, J evanunos com a luta; por
Lodos os lados nos acomete a tentação : <e Vigiai r. orai,
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diz Jesus Christo, para não cairdes na tentação, >>
(S. Math ., xxvr, Li1..) E manda que rezemos to dos os
dias : « O pão nosso de cada dia nos dai hoje ...
Livrai-nos do mal. n
2º Os sete sacramentos. - Ha ocorrencias n a vida
em que, mais imperiosas, nos apertam as precisões
da alma. Nestes lances, não necessitamos somente
de um amparo momenLaneo : é da amizade de Deus
que carecemos ; é a graça habitual ou santificante
que temos de recuperar ou augmentar. Ora, para
todos estes casos, Jesus Christo estabeleceu sete
sacramentos, que são outros tantos meios de santificação, outros tantos canacs que conduzem a graça.
1. O Baptismo. - No dia de seu proprio baptismo,
nas aguas do Jordão, elle tinha l'antificarlo os elementos
desLe sacramento ; promulga a instituição e a lei
nova quando orden3. a seus discipulos : (( Ido, ensinai
a todos os povos; bapLisai-os em nome do P adre,
do Filho e do Espírito Santo. Aquelle que crêr e fôr
bapLisado será salvo ; aquelle que não crer sera
condenado. n(S . Marcos, xvr, 16.)
2. A Confirmação. - Por diversas vezes, Nosso
Senhor dera aos apóstulos a promessa de lhes mandar
o Espirito Santo que lhes ensinaria todas as verdades,
infundido nelles uma força sobrenatural. Receberam-no em dia de Pentecostes, e nós os vemos, acto
continuo, impôr as mãos, elles proprios, sobre · os
christãos baptisados, communicando-lhes os do ns do
Espírito Santo. É evidente que para isso, tinham
recebido ordem de Jesus Christo, e pelos efeitos que
seguiam a esta imposição das mãos, concluímos quil'
ella é uma instituição divina.
3. Penitencia. - << Recebei o Espírito Santo, dissera
o Salvador a seus apostolos ; os pecados serão remitidos
áquolles a quem os remitirdes, e serão retidos aquelles
a quflm os retiverdes. n (S. João, xx. 23.) Estas pala·
vras são a origem, p11ra os apóstolos e seus successores,
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do ex traordinario poder de perdoar os pecados, e
para todos os chrisLãos, da obrigação de recorrer
à este meio ·de remissão sempre que tiverem ofendido a
p eus: a confissão das faltas cometidas, junto com o
arrependimento será a condição primordial do perdão.
1•. Eucharistia. Lembramos a promessa desta
augusta instituição na fala de Nosso Senhor aos
Judeus de Capharnaum. Realisou-a Jesus Chrjsto,
na quinta-feira santa, quando, finda a Ceia, elle
tomou pão, benzeu-o, partiu-o, e o distribu iu a seus
apostolos dizendo : cc Tomai e comei: isto é meu corpo>>.
Tomou depois o calice que continha vinho, e disse :
(( Tomai e bebei, isto é meu sangue. Fazei o mesmo
em memoria de mim. » (S. Lucas, xxn, 19.)
5. E.'Ctrema Unção. - O Salvador encarecera especialmente aos seus apóstolos o desvelo pelos enfermos,
pela cura dos doentes. (S. Math., x, 8; S. Lucas,
x, 9.) Mas, estabeleceu para alivio espiritual e corporal dos doentes um sacramento que é a Extrema
Unção. Já quando Nosso Senhor ainda vivia, os
apóstolos praticavam unções sobre os membros dos
enfermos e curavam muitos (S. Man:os, v1, 13.)
Depois da ascensão de Christo, este uso vem lembrado,
por são Thiago, em termos que não deixam duvida
quanto á sua instituição divina. (S. Thiago, v, 14-15.)
6. Ordem. - Nosso Senhor tinha prometido a seus
apóstolos os varios poderes correlativos das suas
funções : tinham que baptisar, remitir os pecados,
anunciar a palavra de Deus, derramar os dons e as
graQas do Espírito santo, etc. Na quinta-íeira santa,
outorgou-lhes o maior poder, o de mudar, assim
como elle proprio acabava de fazer , o pão em seu
Cllrpo e o vinho em seu sangue : « Fazei isto em memoria de mim.» Assim estava o sacramento da Or dem
in&tituido e administ rado aos apóstolos, com a faculdil.de para cs tos de transmit.il-o au~ tieus successores
ei~ o fim dos seculos.
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7. O Matrimonio. - Ao assistir ás bodas de Cana,
Jesus Christo tinha chamado sobre os jovens conjuges as bençams do Céu. Este compromisso que
ligava o homem e a mulher, foi por Nosso Senhor
elevado á dignidade de sacramento, quando, recordando a Origem do rnalrimonio no berço da humanidade, elle restituiu a esta instituição a sua pur eza
primitiva : << Por isso é que o homem ha de deixar
sou pae e sua mãe para tomar uma esposa; o elles n ão
formarão por assim dizer sinão um unico ser. Não separe, pois o homem o que Dous uniu! n (S. Math.,
XIX, 5-6.)
Taes são os sacramentos da lei nova, muito diferentes dos sacramenlos figurativos da antiga lei.
Estes não passavam do meros signacs da gr aça,
não a produziam por si mesmos ; emquanto os sacramentos da lei nova não só significam a graça, mas
tamhem produzem-na por sua operação propria,
em virtude rla sua instituição uivina.
ARTIGO IV
O culto christão.
I. Culto mosaico e culto ch1·istão. - Il. Excelencia e superiori·
rJarJe do culto christão. - III. O sacrificio do nova lei.

I. Ciilto mosaico e culto christão. - O culto mosaico
era a figura do que havia de ser o culto christão.
Não ha que admirar portanto, si encontrarmos
nelles muitas analogias. Assim o sacordor.io christão,
com seu sumo pontifico, sous bispos, seus sacerdotes
e seus ministros inferiores, lembra o sacerdocio de
Aarão que, tambem elle, tinha seu sumo sacerdote,
seus príncipes dos sacerdotes, seus sacrificadores
e :ieus levitas. O n osso domingo tomou o lugar do
antigo Sabhado ; santificamos este dia pelo des·
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canso, assim como faziam os Judeus, nossos predecessores. Costumavam reunir-se en dia de Sabbado,
na synagoga ou no templo, para ouvirem a leitura
e a explicação da lei e cantar os louvores do Senhor.
Mais, os que habitavam J erusa1em providenciavam
para assisterem ao sacrifício do cordeiro immo1ado
no templo. Os christãos, igualmente, hão de rounirse, no domingo, em sua igrejas, para ali cantarem
os louvores do Dous o ouvirem as sag1'adas praLicas.
O sacrificio novo, insLituido por Nosso Senhor, é o
acto por exce1oncia do seu culto o todos devem presencial-o.
Até as nossas igrejas estão edificadas segundo o
modelo do tabernaculo o do templo anLigo. Como
o templo de J erusa1em, ellas têm a sua consagração
pelo oleo santo ou sua honçam pela agua benta o a
oração. O altar, nomeadamente, lia de ser consagrado por causa do seu alto destino. O tabornacu1o
da Eucharistia substituirá o Santo dos santos que
encerrava a arca da aliança.
Os Judeus Linham as suas fostas comemorativas
da Paschoa, do PenlocosLes, da Dedicação do Lemplo.
Os christãos Lerão, por igual, fostas com os mesmos
nomes, mas memorias novas, relacionando-se com
os magnos acontecimonlos da nova lei. O jubileu temporal da Synagoga sumir-se-á perante o jubilou espiritual da Igreja: o anno jubilar não será mais o anno
da r emissão das çliviclas, da rosLituição das heranças,
mas sim, o anno do graça e perdão para os pecados
e prra as dividas ospiriLuaos da nação e dos indivíduos. Numa palavra, as figuras 'do culto mosaico
hão de desaparecer perante a realidade do culto
christãoque se ha de tornar culto universal.

II. K ccelencia e snperioridade dn r1dto cl1ristão. -

Em todas em as religiões pagãs, e até no culto mosaico
llm grande erro se introduzira o tinha prevalecido :
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a adoração e o respeito da divindade ficavam imm ersos
abafados debaixo da forma exterior e das ceremonias'.
Jesus Christo censurava os phariseui> por isso :
« Este povo me honra com os labios, mas seu coração
está longe de mim. n (S. Math., xv, 8.)
Jesus Christo ensinou um culto novo que elle
proprio apelidava (( o culto em espirita e em verdade ».
Elle revelou a Samaritana que a adoração sincera
Lirava o seu valor do espirito e do coração que a
ofereciam. O culto christão será pois, antes de tudo,
um culto interior, ao qual a alma ha de consagrar a
inspiração e a vida.
Todavia, o homem não é uma inteligencia pura :
tem um corpo e orgams a serviço da alma. Porquanto
o culto christão apossar-se-á do homem pelos sentidos,
mas para levantal-o depois, nas azas da fé, até o
trono de Deus. É a origem no nosso culto, das orações
vocaes, do canto, das ceremonias liturgicas tão
adequadas á dupla necessidade da nossa natureza.
Jesus Christo e os apóstolos podem ter tirado a sua
substancia ou seus elementos do culto mosaico, mas
aperfeiçoaram-lhe a forma e modificaram-lhe o espirito;
desta maneira, os edificios christãos, as festas e as
ceremonias das nossas igrejas são para as almas um
ensino e uma lição; para os corações, um meio de subirem até Deus; para o nosso ser inteiro, a express ão do
culto o mais perfeito.
Deus é o seu objecto primo e .essencial ; Jesus
Christo é o medianeiro, e os mysterios de sua ·vida
terrestre, sempre postos debaixo dos nossos olhares
são o alimento da nossa piedade. A Virgem Maria,
os Anjos e os Santos participam das nossas homenagens, mas unicamente como intermediarios que os
transmitem a Deus. Neste deposito, reserva a urn
tempo tão simples e tão rica, o genio e a fé hão. de
vir haurir, para todo o sempre, as suas mais subli:rnes
inspirações : não são a architectura, a estatuaria, a
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pintura, a musica, como tambem a poesia e a eloquencia, os auxiliares, as servas do culto catholico?
III. O sacrifício da lei nova. - Mas, no culto,
o que ocupa o primeiro lugar, 6 o sacrificio. Dali o
papel saliente que, na lei mosaica, desempenhavam
os sacrifícios oferecidos no templo. Tudo isto era
para impressionar os sentidos. A lei nova dirige-se
directamente á alma. E por esLa razão, no christianismo, o sarrificio eucharislico, memorial vivo da
rnorte do Salva_Q.or, realisa os quatro fins dos sacriticios antigos, meras figuras daquelle. É a um tempo
um sacrificio de holocausto ou adoração, sacrifício
eucharistíco ou de acções de graças, sacrificio propiciatorio ou de expiação pelo pecado, sacrifício
impetratorio ou de pc•Lição.
rc Si reduzirmos o culto catholico á sua expressão
primordial e cssen~itd, nada ha mais simples, nada
que exija menos aprestas : um pouco de pão, um
pouco de vinho, quatro palavras da bocca do sacerdote, eis o sacrifício da missa, alma deste culto, e que
até, em rigor, chega para conotituil-o. Mas este
culto, tão simples em si mesmo, de que modo admiravel não se presta elle, no seu desdobramento
exterior, ás pompas grandiosas, soberbas! Torna-se
exp ressão eloquente das nossas adoraçfüJs, da nos~rt
fé! De facto, o proprio Christo é, no mesmo tempo,
victima e sacrificador. Immolado verdadeiramente,
ainda que de modo incruento, clle salda a nos~a
divida de gratidão e do expiação . Feito victima e
alimento sob as aparencias do pão e do vinho, representa e continua o sacrificio do Calvario e o mysterio
da Ceia; realisa as figuras da lei antiga, a immolação
e a manducação do cordeiro pascoal : estabelece entre
Deus e nossas almas esta 11niiin intima q~1e é a m eta
e o ideal ela Religião todG.
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CAPITULO IV

Ultimos acontecimentos da vida mortal de Jesus Christo
(Anno 33 da era chdstã.)
Esboço gernl. -

Divisão deste capitulo.

Em todo o lugar Nosso Senhor tinha semeado a
sua doutrina o deixado ao mundo o ospectaculo
das suas virtudes e dos seus exemplo~. Dois partidos
se tinham formado, o tomavam campo a respeito
de sua pessôa e da rna obra : um constava de discípulos admiradores da sua doutrina o dos sous milagres
e avultava cada vez mais. A rosurroição do Lazaro,
praticada em circumstancias tão oxtraordinarias,
tinha augmentado con~ideravolmento o numero dos
crentes o os pharisous, ciumentos, diziam do Salvador :
« Não ganhamos nada, ois que toda a gente anda
correndo a traz delle. »O outro partido, hostil o ardoroso,
composto de todas as seitas judaicas, chefiado pelos
príncipes dos sacerdotes, os escribas e os phariseus, se
aforrava sempre mais no seu odio a J csus Christ o a
ponto que ordens tinhamsido dadas para se apoderarem
dello. É no meio destas divisões da opinião que vae
ultimar-se a carreira mortal do Filho de Deus.
Josus viera não somente para instruir o mundo e
trazer-lhe uma religião mais perfeita, mas tambem
para remir a humanidade culpada. Ora esta red:.;mpção
havia de cumprir-se pelo sacrificio da sua vida e a
efusão do seu sangue. Fica por examinarmos como,
no dia immediato ao mais osplendido triumpho,
Nosso Senhor, alvo elo odio, deixou au mundo a
manifestação suprema do seu amor na ultima ceia,
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na quinta-feira santa, e logo depois no Calvaria ; como
sua Paixão e sua morte completaram a obra da nossa
Redempção. Todavia, o triumpho da iniquidade pouco
durou; tres dias depois da sua morte, Jesus Christo
rosuscita, depois, torna publica a sua victoria por
aparições gloriosas, e no quadragesimo dia após a
sua saída do sepulcro, sobe no céu, dando por sua
Ascenção o remate á sua obra divina. Vamos estudar estes faclos importantes nos dois artigos
seguintes : o primeiro, consagrado á narração da
Paixiio e morte de Nosso Senhor ; o segundo, destinado
a explicar a sua ~ida gloriosa.
ARTIGO I

Paixão e Morte de Jesus Christo.
1. Entrada Lriumphal em Jeru salem. - II. A ultima Paschoa. III. Paixão e morte do Salvador. - IV. Itedempção.

I. Entrada trmrnpfwl em J erusalern. Depois
da resurreição de Lazaro, Jesus tinha-se retirado
em Ephraim, para o Jordão, num paiz solitario.
No entanto avisinhava-so a festa da Paschoa, o ello
tencionava cclebral-a pela ultima vez cm J erusalcm,
com seus discipulos. Dirigiu-se para està cidade
passando por J erichó, onde dá a Zacheu, o publicano,
a salvação ; depois, estaciona em Bethania, na casa
de Simão o Leproso. Lazaro ali estava, entre os
convivas, e duranle a refeição, veiu Maria Magdalena
derramar nos pés do Salvador um vaso de alabastro
cheio de aromas preciosos. No dia seguinte, logo de
madrugada, Jesus partia de Bethania, em demanda
da cidade sanla. Chegado na fralda do monte das
Oliveiras, mandou seus discípulos no arrabalde do
Bothphagé, IJara de~amarrar e trazer-lhe uma jumenta
com o seu jumentinho. Era a humilde montaria
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anunciada pelo propheta Zacharias, e cm cujas costas,
o rei da mansidão e da paz devia fazer a sua entrada
triumphante. O povo de J erusalem, porém, sabendo
que Jesus vinha vindo, correu a seu encontro a
victorial-o, levando na mão palmas e ramos de oliveira, juncando a estrada com folhagem e clamando :
cc Hosanna ao Filho de David ».
Em quanto descia o monto das Oliveiras, Jesus, ao
contemplar a cidade, chorou sobre ella dizendo :
(( Ah ! si pelo menos neste dia que te é concedido,
conhecesses Aquolle que te leva a paz ! Mas isto tudo
é oculto por ora a teus olhos, e ois que vão raiar
para ti dias aziagos em que te us inimigos te cercarão
por toda a parte e de ti não deixarão pedra sobre
pedra. » (S. f_,ucas, xrx, 29-44.) Rodeado por seu sequilo entusiasta, Jesus· entra em J erusalem. Cinco
dias depois dosla ovação, o Salvador havia do s ubir
ao Calvario carrngando sua cruz.

J.l. A ultima Paschoa. - Jesus disse a seus discipulos : (< Sabeis que a Paschoa festejar-se-á daqui
a dois dias, e que o Filho de homem será entregue
para ser crucificado'. )) Emquanto os apostolos iam
aparelhando Ludo para a solenidade, Judas Iscariote
negociava com o príncipe dos sacerdotes, a traição
do seu mestrn. Na quinta-feira sanla, vespera da
Paschoa, o Salvador reuniu, para, a tarde, os seus
doze apostolas no cenaculo para comerem com elle
o cordeiro pascal, consoante o ceromonial prescrito
por Moysés. Terminada a refeição, Jesus levantouse da mesa, tomou um panno, deitou agua numa
bacia, e queren.do dar a seus discípulos uma grande
lição de humildade e de santidade, entrou a lavarlhes os pés. cc Eu vos dei o exemplo, acrescentou,
para que façais como fiz, eu mesmo. >> Depois tornou
a senla1· na mesa \! anuru;iou que não ignorava bitvtit'
entro os presentes um traidor. Não obstante, pro-
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seguiu na instituição da. sua obra de amor e misericordia.
Elle tomou o pão, e cumprindo a sua promessa
antiga, benzeu-o dizendo : « Isto é meu corpo, tomai
e comei. J> Tomou tambem um calice de vinho, deu
etraças e entregando-o aos apóstolos, disse : (< Bebei
todos, isto é meu sangue, o sangue da aliança nova
que será derramado para a remissão dos pecados. »
Commungaram todos pela primeira vez; Judas recebeu
como os mais esta divina Eucharistia e cometeu sou
horrível sacrilegio.
A nova Paschoa era, no mesmo tempo, a instituição
de um grande sacramento e de um sacrifício novo.
Jesus Christo, pontifico soberano, oferecia uma victima
que não era sinão elle proprio ; era o mesmo corpo, era o
mesmo sangue que no dia seguinte haviam de ser
entr egues. A ultima ceia da quinta-feira santa voiu
a ser o sacrifício da lei christã. Assim o quiz Nosso
Senhor quando falou : (< Fazei isto em memoria de
mim. n Ê a realisação ela prophecia de Malachias :
os sacrifícios antigos hão de desaparecer, o do poente
ao or:ionle, ofertar-se-á, em nome do Senhor, uma
obl ação pura.
III. Paixão e morte do Safondor. - Depois de ter
rezado o cantico de acções de graças, J osus foi para
o jardim das Oliveiras. Ali é que começou a paixão.
Ao ver os multiplos sofrimentos que o esperavam,
ao ver a ineficacia destes para tantos pecadores,
o Salvador sentiu sua alma vergada ao peso de uma
tristeza amarga. Por tres vezes repetiu a mesma
prece : cc Meu pae, si fôr possivel, afastai de mim
este calice! Cumpra-se todavia, a vossa vontade e
não a minha ! » Então, caindo cm agonia, teve um
como suor de sangue que escorria no sou corpo até
o chão.
Entrelanto os cliscipulos dormiam. Neste mo·
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menta, Judas penetrava no jardim, com um magote
de individuas armados com espadas e cacetes. Adiantou-se para Jesus e deu-lhe um abraço. Era a senha
que elle tinha combinado. Os soldados meteram a
mão no Salvador, e levaram-no algemado.
Nosso Senhor foi conduzido para a casa de Caiphas,
sumo sacerdote naquelle anno. Elle passou a noite
enLregue aos maus tratos de soldados grosseiros que
o molestaram continuamenLe com apodos, cuspo,
e zombaria. Esbofeteavam-no dizendo : (( Christo,
faze uma prophecia, dize quem é que te bateu. >>
Nessa mesma noite, teve que sofrer o abandono de
todos os seus discipulos que tinham fugido por cobardes ou amedrontados. Pedro, á voz de uma criada,
renegou a seu Mestre, e ousou afirmar com juramento
que nem conhecia aquelle homem. As lagrimas de
uma vida inteira lavaram a mancha desta fraqueza.
Mais culpado e sem arependimenLo, J uclas, victima
do desespero, tinha devolvido aos scicerclotes as
trinLa moedas de prata, preço da Lrnição, e fôra
enforcar-se. Os Lrinta dinheiros serviram, confor me
o dissera um propheta, a comprar o campo de um
oleiro para sepultura dos estrangeiros.
Na manhã da sexta-feira, reuniu-se o gtande Conselho dos Judeus e pronunciou que Jesus mer ecia
a morte. Mas elles não tinham o direito de infligir
esLa pena sem o beneplacito do governador romano.
Por isso Jesus foi levado ao tribunal de Poncio Pilatos
e sofreu um interrogatorio. Nenhuma censura plausivel lhe pôde ser feita : assim o confessou Pilatos. Comtuclo, sabendo que o Salvador era Galileu de nascimento, o governador o mandou a Herodes que regia
t>ssa província e se achava em J erusalem por ocasião
da festa.
Jesus teve que ouvi1· mais um intel'!'ogatorio desLc
príncipe orgulhoso que esperava muiLo ver algum
milagrn. O silencio foi a unica resposta de Nosso
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Senhor. II erodes ordenou que lhe dessem o vestido dos
loucos e o enviou outra vez a Pilatos.
Este tinha desejo ele salval-o. Era uso libertar-se
um preso durante as festas da Paschoa. Ora, no
calabouço, jazia um desordeiro, um assassino, chamado Barab_bas 1 Pilatos perguntou .ao povo : cc A
quem quereis que eu solt.o, Barabbas ou Jesus? »
Esta multi.dão em delírio, açulada polos sacerdotes,
reclamou a liberdade para Barabbas. O governador
frac o, julgou acertado o ajuizado dar ao povo alguma
satisfação : mandar açoitar a J osus innocente e depois,
]ibortal-o. Apresentando ao povo Christo flagelado
e coro ado de espinhos, elle esperava commover a multidão ; mas esta entrou a gritar : ci Crucificai-o ;
crucificai-o! >> Pilatos teve medo; lavou as mãos
protestando ser innocente pelo sangue do justo que
ia correr e abandonou-lhes J osus para que o crn
. cificassom.
Puzoram nos hombros de Nosso Senhor urna cruz
pesada o fovaram-no- para o Calvaria ; tres vezes caiu
exhausto. Chegado no cume do monto, Jesus foi
pregado na cruz, entro dois ladrões ; elle permaneceu
tres horas nestes tormentos horrorosos. O Salvador
orava por seus algozes, perdoava ao ladrão at'rependido,
dava Maria por mãe a S. João que o tinha acompanhado ao Calvario. Depois exclamou : cc Tudo está
consumado ! » e, reclinando a cabeça, olle expirou,
para as tres horas da tarde.
IV. Redempçâo. - Por esta morte a urn tempo
cruel e gloriosa, injusta et deliberadamente aceita,
Jesus Christo satisfez a todos os desejos, realisou
todas as esperanças ; por ella, cumpriu a promessa
feita a nossos primeiros paes, da obra de Deus, obra
iniciada com os patriarcas o a lei de Moysós, mas
· completaJ1-1 ~omente no Calvar10. Assiro está efectuada a Redempção do genero humano.
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De facto, esse diluvio de sangue divino trouxe a
paz ao céu e á terra. O inferno que tinha avassalado
o mundo, viu o seu imperio esboroar-se ; está rasgada
agora a sentença de morte que fôra lavada contra
nós. « Jesus Christo, diz são Paulo, pregou na cruz
esta sentença fatal, H para que ali, ella fosse apagada
com seu sangue.
<< Um unico está ferido, diz Bossuot, e todos são
libertados. Deus fore o seu filho innocente por amor
dos homens culpados, e perdôa aos homens culp ados
por amor de seu Filho innocenLe. »
Eis a Redempçiio livre, completa, infinita como o
agravo, superabundante, assim como o proclama
são Paulo. E agora, tudo ó nosso por J csus Christo :
a graça, a santidade, a vida, a gloria, a bemaventurança eterna. O reino do Filho de Deus vem a ser
a nossa herança, comquanto não ponhamos embargo
á transmissão dos direitos.
ARTIGO II

A vida gloriosa de Jesus Christo.
I. Resurreição de Nosso Senhor. III. A Ascenção.

II. Aparições gloriosas. -

I. Resurreição de Nosso Senhor. A al ma de
Jesus Christo, depois de ter deixado o corpo que
ella animava, desceu aos infernos, isto é, nos limbos
para consolar os justos do antigo Testamento e
anunciar-lhes que a sua libertação vinha proxima.
Neste intervalo, para a tarde da sexta-feira santa,
dois discípulos do Salvador, José de Arimathéa e
Nicodemo, alcançavam de Poncio Pilatos a licença
de despregar da cruz o corpo do divino supliciado,
e dar-lhe a sepultura. Era uso partir os membros ·
daquelles que tinham sido crucifioados ; mas, vendo
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que Jesus estava morto, os soldados romanos não
lhe quebraram . os ossos ; um delleR contentou-se
em abrir-lhe o lado com uma lançada, e j'Orrou sangue
e agua.
O corpo rle J osus, envolto num sudario, com myrrha
e aloés, foi posto num sepulcro novo aborto no rochedo, na encosta da montanha. Empurraram uma
pedra grande para fechar a entrada. Era na vespera
do Sabbado.
Os principes do sacerdotes e os phariseul:l lembravam-se que J osus dissera : (( Passados tres dias,
resuscitarei. » A conselho de Poncio Pilatos, colocaram soldados junto do tumulo e para segurança
do sepulcro, puzeram os scllos na pedra que vedava
a entrada. Mas, o que podem contra Deus Nosso
Senhor, todas as conspirações dos maus?
No dia immediato ao Sabbado, primeiro da semana, de madrugada, houve um terremoto violento.
Os guardas, assustados, como mortos, viram que a
pedra encostada na abertura do sepulcro jazia derrubada, e um :rnjo sentava em cima ; o tumulo estava
vazio. O Judeus deram dinheiro a estes soldados com a
seguinte recomendação : (( Dizei que os discípulos de
Jesus vieram e arrebataram o seu corpo emquanto
estaveis dormindo. »Os factos, porém haviam de dar
um desmentido evidente a esta asserção, provando a
realidade da resurreição de Jesus Christo.
II. Aparições gloriosas. - Ainda que o Evangelho
não o mencione, não padece duvidas que a primeira
aparição do Salvador foi a favor de Maria, sua divina
Mãe. São Paulo fala de uma aparição especial a são
Pedro, chefe da Igreja, e a são Thiago, parente do
Senhor. (1, Cor., xv, 5-7.) Mas vejamos as aparições relatadas no Evangelho.
1. A Maria Magdalena . - Na manhã da resurreição, Maria Magdalena, Mnria, mãe da Thiago, o
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Salomé vieram para o sepulcro. Tinham trazido
perfumes para completarem o embalsamento do
corpo de Jesus, e ellas andavam inquietas por não
saberem quem lhes tiraria a pedra que fechava 0
sepulcro. Chegando, viram que a tal pedra fôra removida e o sepulcro estava vazio. Duas dellas foram
communicar o facto aos apóstolos; Maria Magdalena
que ficava na entrada do sepulcro, ao voltar-se, viu a
J csus cm pé diante de si e não o reconheceu logo. Mas
Jesus, chamando-a pelo nome, caíu a venda dos seus
olhos e ella exclamou : 1c Rabboni, isto ó, meu mestre. >i
Ella quiz beijar-lhe os pés; o Salvador a deteve e lhe
disse : 1c Não me toqueis, rrías ide dizer aos disc ipulos
quomevistcs. n(S. Jorio, xx, 1-18.)
2. A' s santas mnlheres. - Em quanto as outras
santas mulheres, Maria, mãe de Thiago e Salomé, iam
r,mbora, tiveram ellas tambem uma visão. Jesus lhes
disse : i> Não receieis, mas ide dizer a meus irmaõs .que
me tornarão a ver na Galiléa. ,> (S. M ath., xxvr
3. Aos discipulos de Emmaas. - Na mesma tarde
dois discípulos, um chamado Cleophas, iam de J erusalom para Emmaus. Palestravam juntos acerca dos acon"
tocimentos daquelle dia. Um viajante que não se deu
a conhecer, poz-se na sua companhia e entrou a
explicar-lhes as Escripturas : cc O' gente desprovida
de entendimento, ó cmações tardios em crer! Não
ora necessario, lhes falava elle, que o Christo sofresse
antes de entrar na sua gloria? n Os discípulos instaram para o estrangeiro permanecer com elles em
Emmaus afim de pernoitarem ali juntos. E emquanto
estavam cr iando, reconheceram a Jesus quando partiu
o pão. O Salvador desapareceu, mas o coração dos
discipulos estava a arder. Regressaram cm J erusalem,
e vieram narrar aos apóstolos o que acabava de succeder-lhes, de caminho. (S. Lucas, xxrv, 13-34.)
4. A dez apóstolos rcnnirlos no renaculo. -Emquanto
iam conversando a respeito das ocorrencias dt>
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·Emmaus, J osus mostrou-se no meio delles o disse :
1c A paz soja comvosco ! >J Mas olles, atemorisados,
julgavam ver um phantasma. Jesus proseguiu : 1c Olhai
minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo ; tocai e vede,
urn ospirito niio tem carne nem ossos. n Depois,
comeu diante delles, e disso : << O que estais vendo é
a roalisação do que eu vos tenho dito. >> (Jb., 34-47.)
5. NoM aparição em presença de são Thomé. - O
apóstolo não se achava com os outros quando Jesus
se lhos mostrára. Elle recusava acreditar, dizendo :
1c Si eu não vir nas suas mãos a marca dos pregos, o si
eu não puzor a mão na chaga do seu lado, não acreditaT'C'i nada. >> Oito dias após, os discípulos estavam
presentes no mesmo lugai' e Thomé com ollos ; J osus
veiu , as portas estando fechadas e elle disse : « A
paz soja comvosco! >> Depois, dirigindo-se a Thomr\ :
1c Colocai aqui o vosso dedo, e vede as minhas mãos.
Colocai a vossa mão no meu lado e não sejais mais
incrodulo, mas sede fiel. >> Thomé exclamou: cc Meu
Deus e meu Senhor! - Felizes, secundou o Salvado1',
os que não viram e creram. n (S. João, xx, 24-29.)
6. A sele discipulos no lago de Tiberiades. - Simão
Pedro, Thomé, Nathanael, Thiago e João, filhos de
Zebedeu, e mais dois outros discípulos estavam juntos
num barco o pescavam. Nada tinham apanhado toda
a noite. Do madrugada, apareceu J osus na margem,
mas olles não o reconheciam. n Atirai a rodo, clamou
elle, no lado direito do barco. n Obedeceram logo, e não
podiam mais puxai-a, de tanto peixe que trazia. João
viu que era o Salvador ; Pedro se poz a nadar para ir
ter com ollo. Jesus, cm companhia dos seus discípulos
comeu alguma cousa do que tinham pescado. É nesta
occasião que elle recebeu de Pedro o triplice protesto de
amor que apagou sua triplice apostasia. Jesus então
lhe confiou mais uma vez o encargo de apascentar e
governar todo o rebanho. (S. João , xxr, 1.-17.)
· A mais de quinhentas testemunhas num monte
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da Galiléa. -É ali que o Salvador marcára rendez-CJ@us
a seus discipulos, e é ali que mais de quinhentos
discípulos puderam vel-o, conforme o escreve são
Paulo, numa época em que podia acrescentar :
<< Grande numero de tesLemunhas ainda estão vivas
entre vós. » (1 Cor., xv, 6.)
8. Noí'll aparição aos onze apóstolos, em Jerusalem. O Evangelho não refere, com os pormenores, todas
as aparições que os apóstolos presenciaram nos quarenta dias que medeiam entre a rcsurreição e a ascenção. Convem mencionar, entretanto uma aparição aos
onze apóstolos reunidos no cenaculo, em J erusalem.
Disse-lhes nesta circumstancia : cc Todo o poder me
foi concedido no céu e na terra. Ide, pois, no mundo
inteiro, pregai, anunciai o Evangelho a todas as
creaturas. »
Depois, prometeu-lhes o dom do fazer müagres
para abonar o seu ensino. (S. Marcos, xvr, 14-18.)
Foi provavelmente depois desta aparição que .levou
seus apostolas em Bethania para assistirem o seu
derradeiro triumpho.
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entrava no repouso e ia ocupar ú diroiLa de sou Pao
0 trôno de gloria que tinha merecido.
No dia da sua Ascenção, Nosso Senhor levava
comsigo no céu todas as almas dos justos que aguardavam no limbo a entrada do Redemptor na mansão
da folicidadc . Ellc i:::. apresentar a seu pac o preço
do nosso resgate e preparar-nos um lugar neste reino
d~ que tanto falára. « Era preciso, portanLo, conclujmos com Bossuet, que finalmente Jesus Christo nos
abrisse os céus para desvendar á nossa fé esta cidade
permancn t.e onde devemos h~bitar depo~s ela nossa
vida. >> Ah cessam todas as figuras da 101 : a verdadeira tPrra promcLtida, é o reino celeste. Ê por esta
patria bcmavcnturacla que anhelavam Abrahão,
Isaac e Jacob. O Egypto donde cumpre sair, o deserLo
que é preciso atravessar, a Babylonia cujos grílhõcs
temos de quebrar para volvermos á nossa patria, é o
mundo com seus gozos e suas vaidades : devemos sacudir Pstc jugo para acharmos em J erusalcm e na cidade cio nosso Deus a liberdade verdadeira r um santuario não feito por mão humana, em qur. nos apareça
a glori a rlr Dr11s.

III. A Ascenção. - Os apóstolos, acompanhados
por muitissimos discípulos, seguiram Jesus até o
monte das Oliveiras. De caminho, falava-lhes ainda
o Salvador da obra que iam fundar. Disse-lhes que
fossem em Jerusalem esperar o efeito de sua promessa
e a vinda do Espirita Santo. Chegado no cume da mon·
tanha, levantou as mãos para o céu e abançôou seus
apóstolos. Depois, viram de repente que se elevava
majestosamente no ar e desaparecia aos seus olhares,
no meio de uma nuvem. Procuravam avistal~o outra
vez; dois anjos trajados de branco mostraram-se
e disseram : « Homens da Galiléa, para que olhar
no céu? Este Jesus que vistes subir ao céu, ha de
<lescer da mesma forma. >> (Actos dos Ap., 1, 9-11.)
Findára o espectaculo para a terra : Nosso Senhor
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APPENDICE

O fim da nacionalidade judaica
(Do anno 33 ao anno 70 de J. C. l
I. EsLado da Judêa ; presagios ominosos. - II. Realisação das
propbecias : ruína de Jerusalem e do templo. - III. Dispersão do
povo judaico.

I. Estado da Jndéa; presagios ominosos. - Dois
annos depois da morte do Salvador, o governador
Poncio Pilatos, foi destituido por Vitellio, governador da Syria, e mandado em Roma para justifi car-se
pm·ante o imperador a respeito de varias actos de
crueldade que praticára. Desterrado por Caligula,
em Vicnna, nas Gallias, matou-se de desespero. No
anno 37, este mesmo imperador deu a H erodes
Agrippa, neto de Herodes Magno, o governo das
antigas Letrarchias de Archolau e Philipp e, com
o tiLulo de rei da Judóa. Tres annos depois (anno 40
de J. C. ), acrescentava os Estados de Herodes Antipas.
Este principc, nssassino de João Baptista, e que
Linha representado um papel tão lastimoso na p aixão
de Nosso Senhor caíu no desagrado de seu do no;
foi exilado por Caligula nas Gallias, indo falecer na
Hespanha.
Herodes Agrippa salienLou-sc unicamente por seu
fausto e pela perseguição que moveu aos primeiros
christãos. Com sua morte, que succedeu no anno 44, a
Judéa, outra vez provincia romana, foi confiada ao
governador Cmspio. Só conservou desde ent ão um
simulacro de governo. Não ' havia mais entre os
Judeus nem poder, nem autoridade, nem magistra·
tura. O sanlrn<frim <l<igrndado não mrnrr.in. mais suas
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fu nções, e sons membros não passav:im de simples doutores.
Entretanto, a discordia medrou no seio da nação,
e uma anarchia medonha aparelho.u a ruína.
« É uma tradição constante, fala Bossuet, asseverada no Talmud dos Judeus e confirmada por
to dos os seus rabbinos que, uns quaranta annos
antes da ruína de J erusalem, portanto, mais ou menos
na época da morte de J ePus Christo, presenciavamse ' continuamente, no templo, cousas estranhas.
To dos os dias, eram prodígios novos, de tal sorte
que um famoso rabbino J ohanan exclamou uma
vez: (( O' templo, ó templo, que é que te commove,
e porque te mettes medo a ti proprio? » - No dia de
Pentecostes, os sacerdotes no templo ouviram um
barulho espantoso, e vozes diziam : (< Vamos embora
deste lugar, vamos embora! >> Eram os anjos protcctores <lo templo que abandonavam esta morada
cm que Deus não queria habitar mais. Quatro
annos antes da guerra que havia de destruir J crusalem, um camponio, segundo narra o historiador
Josepho, entrou a gritar : <l Voz do Oriente, voz elo
Occidente, voz saída dos quatro ventos ; voz contra
Jcrusalem, voz contra o t emplo, voz contra o povo
todo ! >> A começar desde este tempo, nem de dia,
nem de noite, nunca deixou de bradar : « Desgraada, desgraçada Jerusalem! >> Por sete annos
cumpriu o triste fado ; durante o ceréo da cidade,
ainda gritava. Um dia, acrescentou : « Desgraçado
de mim! )) e no mesmo :instante, matou-o uma pedra
arremessada pm· uma machina. Este propheta da
desgraça tinha o nome de Jesus. »

II. Realisaçâo das prophcâas : ruína ele J emsafrm
e do templo. - 1\ nnção que ni'io alen<lera ás ameaças
tle Jesus Salvador nem ás maldições do novo prophota ia expi ar fin~lmente todas as suas infidelidad es.
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I. Estado da Judéa; presagios ominosos. - II. Rcali sação das
propbecias : ruina de Jerusalcm e do templo. - III. Dispers ão do
povo judaico.

I. Estado da Judéa; presagios ominosos. - Dois
annos depois da morto do Salvador, o governador
Poncio Pilatos, foi destitui do por Vi Lellio, governador da Syria, o mandado em Roma parn justifi car-se
perante o imperador a respeito do varios actos de
crueldade que praticára. Desterrado por Caligula,
em Vienna, nas Gallias, matou-se do desespero. No
anno 37, este mesmo imperador dou a H erodes
Agrippa, neto de Herodes Magno, o governo das
antigas tetrarch.ias do Archclau e Philippe, com
o titulo de rei da Judéa. Tres annos depois (anno 4.0
de J. C.), acrescentava os EsLados de Herodes A ntipas.
Este principe, f\Ssassino do .João Baptista, e que
tinha representado um papel Lão lastimoso na p aixão
de Nosso Senhor caíu no desagrado do sou dono;
foi exilado por Caligula nas Gallias, indo falecer na
Hespanha.
Herodes Agrippa salientou-se unicamente por seu
fausto e pela perseguição que moveu aos primeiros
christãos. Com sua mol'to, que succedcu no anno 4!t, a
.Judéa, outra voz província romana, foi confiada ao
governador Coospio. Só conservou desde então um
simulacro de governo. Não · havia mais entre os
Judeus nem poder, nem autoridade, nem magistra·
tura. O sanherlrim rlr.grarlado não oxr,rr.ia mais suas
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fu nções, e seus membros não passav:i.m de simples doutores.
Entretanto, a discordia medrou no seio da nação ,
e um a anarchia medonha aparelho.u a ruina.
e< É uma tradição constante, fala Bossuet, asseverada no Talmud dos Judeus e confirmada por
todos os seus rahbinos que, uns quaranta annos
antes da ruína de J orusalem, portanto, mais ou menos
na época da morte de Jei"us Christo, presenciavamse continuamente, no templo, cousas estranhas.
To dos os dias, eram prodígios novos, de tal sorte
que um famoso rabbino Johanan exclamou uma
vez: « O' templo, ó templo, que é que te commove,
e porque te mettos medo a ti proprio? » - No dia de
Pentecostes, os sacerdotes no templo ouviram um
barulho espantoso, o vozes diziam : « Vamos embora
dest e lugar, vamos embora! n Eram os anjos prot cctores do templo que abandonavam esta morada
em que Deus não queria habitar mais. Quatro
annos antes da guerra que havia de destruir J crusalem, um camponio, sogunrlo narra o historiador
Josepho , enti·ou a gritar : « Voz do Oriente, voz do
Occidente, voz saida dos qualro ventos ; voz contra
Jerusalem, voz conlra o templo, voz contra o povo
todo ! » A começar desde este tempo , nem de dia,
nem de noite, nunca deixou de bradar : cc Desgraçada, desgraçada J erusalem! >> Po1· sete annos
cumpriu o triste fado ; durante o ccréo da cidade,
ainda gritava . Um dia, acrosconlou : « Desgraçado
de mim ! )) e no mesmo instante, matou-o uma pedra
arremessad<i por uma mach ina . Este propheta da
desgraça tinha o nome de J os w:;. >>
II. Realisaçào das prophccias : ruina. de Jen1salfm
e do templo. - 1\ nação qur não ulondel'a ás ameaças
<le Jesus Salvador, nem ás maldições do novo proPheta ia expiar finalmente todas as suas infidelidades.
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O partido dos zelosos organisou uma revolta contra
os Romanos. O governador da Syria, Cmstio Gallo
veiu sitiar J erusalem, mas não apertava muito ~
combate. Nero, agastado, querendo acabar com isso
confiou a Vespasiano o encargo de reprimir a revolta'.
Os christãos entenderam que tinha chegado a hora
da vingança divina ; saíram da cidade deicida e recolheram-se cm Pella, na Peréa; Vcspasiano, chamado
ello proprio para ser imperador, entregou a Tito, seu
filho, o commando do exercito. Este pr.incipo cercou
J orusalcm no momento da festa da Paschoa, e deram.
se então todos os horrores de um assedio de sete
mczes numa cidade entulhada, apertada pela fome,
rasgada pelos partidos. Abriam os tumulos para
arrancar os mortos e devoravam os cadaveres.
Tito passou successivamente as tres fortificações
de J erusalem. Comtudo, clle t inha dado ordens para
que fosse poupado o templo onde se acoitavam os
sitiados ; mas um soldado, movido por inspiração
divina, diz J osepho, deixou que seus collegas o erguessem e por uma j anella, atirou no interior do t emplo,
um facho acceso que atacou fogo ao edifício inteiro.
Era o dccimo dia do mez de agosto, o mesmo dia
cm que o prime iro templo fôra arruinado por Nabuchodonosor.
Assim se cumpriam os oraculos : J erusalem foi
destruída. Um milh ão e cem mil Judeus t inham
morrido no r.orco ; noventa e sete mil foram ven·
<lidos como escravos. Tito não acccitou os parabens
que lhe apresentavam, proclamando que t inha sido
apenas o instrumento da vinganc,: a div ina. (Anno
70 de J. C.)
Do templo, não ficou pedra sobre pedra, conforme
predissera o Salvador. Um dia, um imperador romano, J ufütno o Apostata, tratou ele reedificai-o.
<< Globos do fogo, saindo dos alicerces, narr a o hisLariador profano Ammiano Marcellino, mataram os
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operarias que pro?w·ava~ começar os trabalhos ;
0 lugar se tornou • maccess1vel, e a empresa cessou.
III. Dispersão de poro jiidaico. - A nação ele
Israel t inha visto no seu templo a abominação ela
desolação predita pelo Salvador ; as divisas romanas,
seus escudos com as imagens de falsas divindades,
tinham profanado a cidade santa e o santuario.
A ruína estava completa; as hostias e os sacrifícios
paravam ; terminava o papel do povo escolhido
por Deus no castigo que tinha merecido.
Todavia, este povo devia até o fim abonar a
verdade dos oraculos propheticos. Tinha gl'i ta do no
tribunal de Pilatos: « Caia o sangue de Jesus Christo
sobre nós e sobre os nossos filhos! '' Com efeito, recaíu
o sangue do justo sobre a cabeça delles. Depois elo
cerco de J erusalem, os destroços da nação foram
dispersos. Tito deu jogos publicas em Cesaréa, onde
dois mil e quinhentos Judeus trucidaram-se uns aos
outros. Outros foram reservados para o triumpho.
Nesta occasiõ.o, medalhas foram fabricadas, que
represenlavam uma mulher envolta num manto,
sentada ao pé de uma palmeira, a cabeça deitada na
mão, com estes dizeres : A J adéa catira.
Mais t arde, debaixo do imperador Adriano (135
depois de J. e. ), houve uma revolta dos Judeus
dirigidos por um facínora chamado Barcochebas
(Filho da estrela), que se inculcava po1· Messias.
Os Judeus dispersos se ergueram com o furor do
escravo que quer despedaçar as suas algemas. A
espada elos Romanos varreu este furacão e desmoronou ilt1sões loucas. Foram mortos quinhentos
sessenta e seis mil Hebreus. Os presos foram
vendidos como escravos. Adriano, cujo odio abranjia
J:ideus e christãos mandou erigir uma estatua de
Yenus no Calvaria. Elle m uuuu u nome de Jerusalem
por aquelle de !Elia Capitolina.
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Entretanto, a r aça judaica não deve ser exterminada. Ella sobrevive a todos os desastres para fazer
o papel de testemunha no meio de todas as nações.
Ella carrega na fronte, o peso de Lodos os anathemas .
ella conserva os livros santos e as prophccias que ~
condemnam ; expulsa de sua terra, não tl'm mais
templo, nem altar, nem nacionalidade. E comtudo
- se mosc1a com outrns povos ; pot' um prodigio'
nao
sem igual em nonJ1 uma outr[;!. nação, fica v ivendo
e perpetuando-se para cumprir um dia as prophocias que lhe dizem respe ito. Pois esLá cscr iLo que os
Judeus converter-se-ão a este Messias que desconheceram. O. Deus de Abrahão ainda não esgo tou as
suas misericordias sobre a raça, infiel emb ora, do
patriarca; seg undo a doutrina de são Paulo, a queda
de Israel não é total nem desesperada : uma parte
já acreditou no Salvador, a ouLra ha de co nvert er-se,
e a vista dos povos permanecidos fieis trará ao r edil
as ovelhas desgarradas de um rebanho que foi o povo
prodiloc to de Dous. (Ep. aos Rom., x1.)
Jsracl nos desvendou os mystcl'iosos segredos de
Deus ; sua lei nos preparava ao Evangelho, suas
promessas nos conduziram ás roalidarlcs do Christianismo, sua historia tinha preparado a do povo cJiristão.
A luz que desabrochava sob os paLrüu·cas, av ultava
com Moysés e os prophctas, chegou a sou zcnith com
Jesus Christo, maior quo os paLriarcas, mais autorisado que Moysés, mais esclarecido que todos os
prophetas. Temos do seguir agora , no se u desenvolvimento e na sua difusão, esta geando luz cvangelica:
ó a hisloria de Igreja .

SEGUNDA PARTE

HISTORIA DA IGREJA

LIÇÃO PRELIMINAR
I. OlJj ccto particul ar lia historia da Igreja. - II. Divisão geral. III. As fontes da ,historia ccclcsiaslica. - IV. Fim especia l f]UC se
alveja nesta obra.

I. Objecto particular da historia rla Igreja . - A
hist oria da Igreja é a narração da sua formação, de seu
progresso, das suas lut.as, das suas vicLorias, ou, por
outra, de Lodas as phases que aLravcssou desde são
Pedro até nossos dias. É a conLinuação da m esma
obra de Jesus Chr isto que h avia de Ler por palco o
universo, por duração, os seculos.
Demos ouvidos ao soberano ponLifice Leão XIH,
que vem ello proprio resumir-nos es La obra di.vina
o fec unda : u Aos 11 umens q uc a ver<la<lo Jiber lúrn,
a unica verdade os podia conservar ; e os fruLos das
doutrinas celestes, frut os de vida e de salvação para
o homem não tel'iam sido duradouros, si o Salvador
não tive&:>e uuustiLuido, pm·a rnsLru1r os espiritos
na fé, um magisterio pcrprtuo. F irmQdo na promessa
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<lo seu divino Aulor, imitando··O na sua caridade
a Igreja desempenhou tão fielmente a missão de qu~
fôra incumbida, que sempre andou zelosa, incansavel
pelejando para alcançar este duplo escopo : o ensin~
da Religião e sua victoria, e a derrota do erro . É esta
com efeito, a meta que almeja principalment e o
episcopado cm peso, nas suas interminas e afanosas
lides ; é este o resullado que deve coroar as leis e os
decretos dos Concilios; é este o objelo do desvelo
quotidiano dos pontifices romanos. >>
Assim a Igreja recebeu do seu divino Fundador
a missão de norlear todos os homens para a santidade e a salvação, e isto, especialmente pelo ensino
e a difusão da verdade. Epa vae cumprindo esta
nobre tarefa polos scculos em fora : alastrou-se
no mundo inteiro ; espancou as trevas do paganismo;
conquistou novos povos e modelou a .Europa christ ã ;
ella amorda\~Ou heresias e scismas, promulgou e
desenvolveu a su a doutrina, dirigiu as cruzadas,
venceu a reforma, civilisou o novo mundq ; arcou
com o philosophismo e a revolução e saíu victoriosa; agora, faz ·f rente a todas as .investidas do
raciona lismo e elas paixões desenfreadas. Num periodo de mais de dezenove seculos, ella vem multiplicando as obras da sua caridade, povoan do do
santos a terra e o céu, semeando por toda a parte
seus ensinos e se us exemplos. É vastíssimo o campo
que se antolha aos historiadores da Igreja! Como
se lia de compendiar em poucas paginas uma acção
tão fecunda, tão poderosa, tão universal'.'
Num livro elementar, não se pode dizer e lembrar tudo ; porém, consoante o plano já delineado:

Patentear o desenvolvimento da verdade religiosa e
catlwlica, havemos d.e examinar mais detidam ente,
neste conjunto grandioso e soberbo, os fac to s que
mais intimamenle se pr endem a rsta nossa these.
Demorar-nos-emos especialmente na conquista do
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do mundo pela fé christã, no desabrochar dos llllssos
dogmas, sob o bafejo do Espirito Santo, pela mediação da Igreja, guarda e defensora da verdade.

II. Di11iscio geral. - Temos de perlustrar uma
estr ada immensa nesta historia d.e dezenove seculoe.
de propagação d.a fé, de progresso ; imporLa delermi narmos de untemão os marcos miliarios, indicarmos
os pousos.
Num primeiro período d.a sua historia, a Igreja
fundada por Nossor Senhor se desenv0lve em Jcrusalcm, no seio da nação judaica, depois transpõe as
balisas <la J udl\a; marcha á conquista do paganismo
em todo o munJo conhecido. Mas eis que se ergue
bem cedo ainda a perseguição a querer embargar-lhe o passo. Durante tres seculos terá que pugnar
contra o colosso romano, o qual, <lepois de ter desll'uido
t odos os imperios do universo, concretisava a um
t emp o o poder das armas n o prestigio da iclolalria.
Não obs lantc, ella lança ali seus alicerces no snngue
e no sacrificio; é na propria H.oma que assenla seu
trôno, fazendo-a o centro da sua autoridad e e do seu
imp erio eterno; 'porém no dia .immedialo ao seu
triumpho do paganismo, a hrecsia a ataca, inimiga
não menos tertivel que a perseguição ; cabe-l he
resguardar o reino da verdn dc contra os proprios
fil hos. Depo is de ter firmado na unidade d.e cr ença
os fieis do Oriente e do Occidente, ella assisle ao
desab ar ruidoso do imperio romano inteiro, ruina
immensa e espantosa. Debaixo dos golpes dos barbaras, some-se o velho mundo, e unica, sobranceira, fica cm pé a Igreja ; esta obra ingente, gigant esca linha durado cinr.o seculos. Seu estudo correrá
sob a epigruphe : Igreja primitiva. Este período
que termina com a queda de Roma, em li7t"i, chias
pala vrn::; o 1:rynthetii;am : lu.tu. e trüunphv.
Começa então o segunrlo período da historia da
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Igreja; abrange os tempos decorridos desde a queda
do imperio do Occidente até á tomada de Constantinopla pelos Turcos pelos mciados do seculo x v
(1.!i53). Constituirá uma segunda parte : a Igreia na
idade media. Neste intervalo, nuvens de barharos
assalLam o mundo romano : a Igreja os transforma
numa sociedade nova. « Derrclc no cadinho da sua
caridade e do seu poder, os do.is clemenLos romano
e barbaro: vencidos e vencedores; e ella faz surgir es ta
esplendida Eul'opa christã, apta aos grandes com etimentos, formada para as mais robustas e heroicas
virtudes. » Depois de ter-se esmerado na educa0ão
dos harbaros, a Igreja salva a civilisação christã da
invasão musulmana; ella norteia sabiamente os
espíritos neste movimento turbinoso que assignala a
idade media. Mercê da influencia dos seus grandes
ponli fices, ella impera no sei.o desta fam ilia dos povos
curo pcus que della receberam a exisLencia ; a scicncia
e a sanLidade andam de mãos dadas . .Mas, de i·epcnte,
a Eur0pa, abalada pelo scisma, resvala. São est as
pliascs da Igreja 1w idade media que conLr.mp lamos
no segundo .esLudo : caractcrisam-pas as seguintes
palavra~ : Formação e goremo dos Estados rhrislàos.
O l'im elo scculo xv ó o inicio dos tempos modernos.
Os cspil'it.os desasoccgados, enfadados com a longa e
hcml'azeja tutela da Igreja. cog itam de cmanc!pação : emancipaç~o nas idei a:; e nos cos lumes, logo,
seguida pela rcvolt:i. dos corações e das vontades.
A rcf orma sr origina neste movimento ; durR nte
nm seculo, ella leva a raziio humana a guerrear a fé,
arma os povos coHLra os povos. Uma vez que penetrou
na Eurnpa, a re\'Ulur;ão niio Hairá mais dali. Com
os nomes de iansenismo e do pfiilosophismo, é ella
que ·prepara o grande calaclysmo social do fim do
seculo xvm, cuja influencia terrível repercute at é
em Hus8a socie<la<le actual. U papel da 1greja nes te5
tres sect1 los, ó resguardar a verdade religiosa no

diluvio de enos, heresias, utopias racionalistas que
ameaçam solapar tudo, a razão como a fé ; é desdobrar o labaro da verdade ira liberdade em oposição
a t odas as fementidas maximas, a todas as audacias
descaradas do philo sophismo r, da revolução. Na
terceirn parte, veremos este papel sempre acti vo,
sempre henefieo. O tiLulo será : A Igreja e os tempos
modernos; vel-a-emos profligandu a reforma e a reCJO-

lnção.
IIT. _- Is fontes da historia erclcsiastica. -- << Faz
tres seeulos, a historia, di s•;c J. de MaisLre, é uma
conjuração continua contra a verdade. )) E o mesmo
escript or co ncluía qae lricla ella está por lornar n
fazer. Maior cabimento ainda Leriam estas reflexões,
no atitwnlr. á historia cccksiastica, que sofreu no
decorrer das idades, todas as falsificações que o
orgulh o e o genio do mal podem excogitar e amontoar
contra o bem e contra a verdade.
Logo existe uma fonte envenenada da Jyii:;toria.
"Bila corre já nos primeiros seculos do Christianism0.
Eusebio 1·cferc que o imperador Maximiano mandou
fabricar documentos apocryphos e os espalhou pelas
cidades n aldeias . Os mestres Linham 01·dem de
dai-os ú~ crianças nas escolas, como exorcicios de
dictado, dr memoria e de grammatica. Nos seculos
seguinLcs, os herejos primeiro, os pamphletar ios
depois , vnlcram-sc dos mesmos recursos, detmpando
o ensino da Jgl'eja, faiscando a sua historia, e inYentando ar.Las mentirosas. Os escriptores da reforma
animaram a circulação de tacs livros vergonhosos,
ajuntando-lhes outros de idonLi ca provenicncia. Mais
t arde, o jansenismo, a escola gallicana ou parfomentar,
e recentemente a escola racionalista constituiram-sc
o écho, écho facil, credulo, ou maldoso, destas fabulas perfidas.
P,orém , i)Aus seja louvado, deu-se 8m bfü1 hm·a
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um forte movimento em sentido contrario ; os autores
foram esquadrinhar os dowmentos verdadeiros
fonte auLhentica da historia ; e é ali que nos queremo~
abastecer .
O mais antigo historiador da Igreja é o evangelista
são Lucas. Ellc narrou nas A.elas dos Apóstolos, bi·eve
e substancialmente, os factos mais importantes da
primitiva Igreja; encontraremos af\ provas veridicas do estabelecimento e da difusão da Igreja no
seculo primeiro.
Mas quem pode ser peopt·iamente chamado o pae
da historia ecclesiastica é Eusebio, bispo de Cesaréa,
morto para o anno de 3'10. Seus dez livros da historia
<la Igreja têm um valor incsLimavel ; nelle deparamos documentos preciosos acerca das perseg uições
e das decisões authenticas dos primcirns concilias.
Cumpre ajuntar a estas fontes os escritos dos
Padres da Igreja, que deixaram consignadas em
suas obras tradições oracs, e multiplas informações
sobre a sua época. Desde o seculo das invasões barbaras até á pretensa reforma, historiadores imp arciacs e integ1os succedcm-sc : Socrates, Sozomeno,

Tlrnodoreto, Snlpicio-Se(!ero, Paulo Orosio, são Jeronymo, Cassiodoro, o vrnerave1 Rede, Flodoardo, o
biblinthecario A.nastasio, o illustre Vicente de Beau11ais, nos apresentam uma cadeia ininterrupta de
testemunhas fidedignas.
Mais tarde, na época do protestantismo, aos centuriatores de M agdebargo, levados pela heresia e pelo
odio, a verdade historica oppõc seus nobres athletas. Na Italia, Baronia salienta-se pela certidão das
suas pesquizas. Na França as trcs congregações religiosas de são Mauro, do Oratorio e dos Jesuítas, forneceram fontes historicas mais abundantes e :mais
fieis. A época galicana e jansenista nos deixou taro·
hem trabalhos valioso::;, maculados porém com
enganos e parcialidade revollante. Nos tempos. ho-
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dir~rnos, Beraut-Bescastel, Rohrúacher o sobretudo
Hergenrcether crearam uma corrente melhor, apro-

vei Lando as mais seguras informações da historia.
Quanto a nós que tencionamos apenas estudar
os grandes factos <"[UC se re[m·em ao desenvolvimento
ela Ycrdaclc catholica, havemos ele tomar os nossos
do cumcnLos nas Actas de Concilias geraes e nas
Cartas dos soherunos ponLificcs, sem nos descuidarmos, cnlrctant.o dos mais documentos historicos cm
que vierem expandidas as crenças, os cobtumcs e
os usos dos scculos que nos precederam.

JV. Fim especial que se al(!eja nesta obra. - Assim
corno na historia da Religião, procuramos averiguar
a acção da Providencia na manifestação progressiva
da vrrdadc religiosa e no preparo elas intclligcncias
i:J dos corações aos ensinos sublimes do :Evangdlto,
assim tambcm na historia da lgreia, será o nosso
fim assistirmos, jubilosos, ao magnifico desabrochar
desta vcrdad.: caLholica.
Na historia da Igreja, assim entendida, descmolar-se-ão, cada uma por sua voz, as mais importanto:;
dofiniç.ões e as maiores mamfostações da fé christã.
É aindu a mesma acção providencial : os quatro mil
annos que precedem a J esus-Christo, não são sinão o
anuncio e a preparação do advento do Filho de
Deus ; os dois mil annos que se lhe seguiram são
ap enas n narração das suas obras, realisadas por
elle proprio em pessôa, por sua Igreja, e pelas nações
christi.ls que esta Igreja tem fundado.
A historia do mundo antigo evidenc iava a queda
da humanidade ; a historia ecclesiastica patentcarnos-á a sua csplcndida restauração : a verdade cvangelica toma posse de mundo, enche-o de virtudes,
est abele ce nellc instituições seculares. No mesmo
tempo a.clrja esta Providencia por sobre a humaniuuue,
o rege com mão occulta, mas firme e invencível,
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a marcha uos acontecime11tos. Como se nos manifesta
claramente, o dedo deste Deus poderoso '' que reina
nos 0éus e do qual depe ndcm Lodos os .impcrios ! >>
O homem propõe, mas Deus dispõe ; Deus unicamente aparece nesta historia divina. Não se findou
a obra providencial ; veremos nclla clesLacar-se n.itida
a lei soberana e imponente que preside o desenrola;
dos factos e a vida dos j>Ovos : Tado para Christo e
para a sua lgreiaA Igreja, conforme se exprime Bossuet, é « o milagre perpetuo. ); Sua historia é uma demonstração
da verdade do Christia11ismo. « A Igreja, reza 0
Concilio do Vaticano, ó oorno que um signal erguido
cm meio das nações; atr ae para si os que ainda não
tiveram a fé ; demonstra a seus filhos qne a fé por,
elles professada, assenta cm alicerce solido, firme .
E do facto, por sua difusão m aravilhosa, por sua
santidade eminente, por sua inesgotavel fecun didade
para o bem, por sua unidade universal, por sua estabilidade invencivcl, é ello. um forte e perpetuo argumento que esteia a crença e proclama, com provas
inconcussas, que est á investida de uma missão divina. n
(Cap. m, de Fide.)

-------

I

A IGREJA PRIMITIVA
LUTA

E

TRIUMPHO

(Do anno 33 até 4 76 de J. C.)

NOÇÕES PRELIMINARES
Idéa geral. -

Divisão deste estudo

A primeira phase da vida da Igreja abrange um
intervalo de cinco seculos. Durante este período,
n. Igreja se funda e se propaga. O mundo judaico
fôra destinado a receber prime.iro os ensinos do
Evangdho ; mas por ter elle repelido o beneficio
divino, volveram-se os apóstolos para os Gentios e
iniciaram a conversão do mundo pagão.
Pouco depois, a Igreja teve de enfrentar com a
luta que lhe tinha anunciado o seu divino fundador.
'Perseguida em J erusalem, no proprio centro do
judaismo, não teve sorLe mais feliz no meio das
nações idolatras. O imporia romano most1'ou uma
sanha horrível : cm toda a vasta extensão das suas
provincias, houve, por dois seculos 0 meio, uma luta
r:nhida na qual correu o mais puro sangue dos christ~os. Dez perseguições assombrosas parece que deV~A~ aniquilal' a obra ela lgreja. Mas a prote<,;ão
divina levou de vencida a todos os Lyranos.
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Com o imperador Constantino, a Religião christã
triumphante toma asscnLo no trono dos Cesares
É o começo de uma era de paz. DesbaraLada a forç~
maLerial, vem a heresia a terçar armas com a do utrina
de Jesus Christo. Emquanto o gladio romano r asgava
os corpos, despontavam as primeiras heresias a rasO'a0
rem o Credo catholico ; o philosophismo pagão se
esmerava cm destruir o Christianismo com o sarcasmo e a scien<lia. Mas eis que surge o seculo rv
arrastando comsigq as mais formidandas her·esia~
que jamais magoaram a lgreja: aTrindadc,adivindade
do Vrrbo, a do Espirito Santo são impugnadas successivamente. Todavia, com estas ruinas apar entes
do dogma, nunca a doutrina dPspcdiu mais brilhantes
fulgores; os concílios lançam sobre as lH•rcsias os raios
vicLoriosos de seus anaLhrmas, e determinam as
formulas da fé catholica com uma clareza, uma nitidez mais luminosa. Então, assoma, no horizonte dos
Lempos, o exercito dos grandes doutores, e nada
pode exprim ir o incomparavcl brilho da luz que
derramam 110 mundo. E quando o sccu lo v 0 está
para acabar, cada ponto do dogma está firme, determinado, iluminado ; o papado, num solio sem ·con·
testo, usa livremente de sua auLori:dadc espiritual;
a Igreja com seus bispos, seu clero, seus religiosos,
suas instituições, constitue uma sociedade definitivamente organisada, poderosa e unida.
São estas peripccias, lutas e Lriumphos que pas·
samos a estudar em quatro capitulas com os seguintes
títulos : 1° A Igreja e suas conquütas sobre o judaismo
e o Paganismo (33-ti7) ; 2° A Igreja e as persegui·
ções (67-313, anuo do triumpho da fr e da lib erdade
sob Constantino); 3° A Igreja '·ictoriosa das heresias
(313-476); 11° terminará esta parLe com uma vi_sta
geral, ou Physionomia da Igreja nos primeiros

:;eculos.

CAPITULO I

A Igreja e suas primeiras conquistas sobre o
Judaismo e o Paganismo
(Do anno 33 até 6? de J. C.).
Papas.
S.Pedro,cm Jcrusalem(33-36J;
em Antiochia (36-42);
em Roma (lt2-6?).

·Esboço geral. -

Imperadores romanos.
Tiberio (14-3? ).
Caligula (3?-H).
Claudio (4.1-54).
:Nero (54-68).
Div isão deste capitu l o.

Esta primeira época é chamada : tempos aposlolicos. Logo que Nosso Senhor teve sub ido ao céu,
os ap óstolos começaram a pregação do Evangelho
No seu primeiro discurso, são Pedro, ao sair do
cen'aculo, converteu tres mil Judcµs. Em breve este
punhado de fieis avulLou e veiu a ser uma gr ei numerosa. Nos LrinLa e quatro annos que correram da
Ascenção de Jesus Christo até á mor Le de são Pedro,
os apóstolos dispersos espalharam por todo o mundo
conhecido a bôa nova do Evangelho. O apóstolo
são Matheus, são Marcos, discipulo de são Pedro,
são _ Lucas, discipulo e companheiro de são Paulo,
publicam a narração sagrada das obras realisadas
por Nosso Senhor, e resumem, nos seus evangelhos,
esLes bellos ensinos que são João ha de uompletar
Para o fim do ::;eculo. Os outros apóstolos escrevem
tambem as suas epistolas.
A perseguir·ão, porém inicia-se mi .Tudéa São Pedro,
Pndo franqueado aos Gentios o ingresso da Igreja
pela admi:>1>au do ucuturião Corneliu ao baptismo,
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os apósto los dirigiram seus esforços para as nações
pagãs . São Paulo foi o instrumento providencial da
conversão dos povos do Occidente ; elle uniu seu
zelo ardente áquelle do principe dos apóstolos , no
seio desta Roma, capital do imperio, que se tornou 0
centro da Igreja. Mas os imperadores idolatras querem estorvar os progressos da religião nova; Nero
ordena a primeira perseguição, na qual Pedro e
Paulo recebem a corôa do martyrio.
Já a heresia germinava na lgrej a nascente ; os
apóstolos, porém, não só levavam ao longe a doutrina
evangclica, como tambem firmavam e desenvolviam,
nos seus escriptos, os puroH ensinos da verdade
contra as seitas judaisantes.
São estes os caracteres da primeira época da historia da Igreja; vêm desenvolvidos em tres artigos :
1o Estabelecimento da Igreja; 2° Difusão da I greja;
3° Os ensinos apostolicos.

ARTIGO I

Estabelecimento da Igreja.
1. A Igreja no cenaculo. - 11. Primeiras conversões. - III. Perseguição na Judéa. - IV. Conversão de São Paulo. - V. São Pedro
em Antiochia.

I. A Igreja no cenaciilo. - Depois da Ascenção
de Nosso Senhor, os apóstolos voltaram em J erusa·
lem e recolheram-se no cenaculo com os primeiros
discipulos. Foi ali o berço da Igreja. Afim de se prepararem á vinda do Espirita Santo que lhes fôra
prometido, todos perseveravam unanimes na oração
com Maria, mãe de Jesus, que era como que a aJrna
deste piedoso gremio.
P edro fez a proposta de se eleger um após tolo para_
preencher a vaga de Judas l scariutc, recaindo a
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escolha entre os discípulos que tinham recebido o
ensino do Salvador. Dois membros, igualmente
dignos foram apresentados : José, cognominado o
Justo e Mathias. Sortearam seus nomes, e Mathias,
que fo~ designado, entrou a fazer parte do collegio
apóstohco.
Agora, já estavam completos os dias de Pentecostes. Era a terceira hora do dia ; de repente, ouviu-se o ruido de um vento impetuoso que encheu
a casa, e viram-se, no mesmo tempo, linguas de fogo
que descansavam sobre cada um dos apóstolos.
Logo, todos foram cheios do Espirita Santo e entraram
a falar diversas línguas. Este favor extraordinario
era o signal exterior das muitas e preciosas graças
interiores que lhes tinham sido deparadas. Outrora
· eram ignorantes, e já estão iluminados pelas mais
vivas luzes da sciencia e da f é ; eram fracos e timidos,
eil-os de subito firmes, denodados e fortes. Dora em
di ante o Espirita Santo ha de realisar as mesmas
maravilhas invisíveis, porf>m reaes, na alma dos
christãos que receberem da mão dos apóstolos ou
dos seus succcssor es a graça da ronfirmação. n
\"

\ ,II. PrimP-irr1s conC!ersões. Instruidos e feitos
outros homens, os apostolas saíram do cenaculo e
foram pelas ruas e praças publicas de Jerusalem.
Pedro tomou a palavra e disse : cc Aqui está o cumprimento da prophecia de Joel : cc Naquelle tempo,
derramarei meu Espírito em toda a carne, diz o
Senhor ; e vossos filhos e filhas hão de prophetisar ... >>
E o orador continuou : cc Jsraelitas, sabeis que Jesus
de Nazareth foi um homem que Deus tornou celebre
entre vós pelas maravilhas, pelos prodigios e milagres
qu~ praticou. Entretanto, vós o crucificastes, vós
0
fiz estes moner pr.la mão dos malvados. Mas Deus
0
ressuscitou, libertando-o das dores do abysmo em
que era impossível que permanecesse, segundo a
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prophecia de ·David. É este Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós, somos testemunhas da sua resurreição. - Que temos de fazer enlão? ii exclamou 0
povo commovido com esLas palavra&. E Pedro
respondeu : « Penitencia ; seja cada um de vós b aptisado em nome de Jesus Christo, e recebereis o Esp irito Santo. )) Logo, é pelo arrependimento, pela fé
cm Jesus Christo Salvador, e pelo baptismo que
podemos ser christãos. N aquelle dia, tres mil homens
receberam a palavra do Deus o foram baptisados .
(Act. u, 1-M.)
Algum tempo depois, Pedro e João iam ao templo
para assistirem á oração da hora nona. Na porta estava
um mendigo, coxo de nascimento. Pedro disse -lhe :
" Olha para nós ; não tenho ouro nem prata, mas o
que tenho, dou ; levanta-te em nome de Jesus de
Nazaroth e anda! » O aleijado imediatamente se
levantou. O povo ficava na admiração ; mas Pedro,
dirigindo-se á multidão, prega, de novo a Christo ,
que os Judeus mataram e que Dous resuscitou, o
acrescenta, : « É por causa ela nossa fé no nome delle,
que este poder nos tem sido comrnunicado. Fazei
penitencia, pois, e convertei-vos. )> Com osla segunda
pratica, cinco mil homens, mais ou menos, abraçaram
a fé. (Act. m e 1v.) Deste modo ia crescendo a Igreja;
a fé em Christo ressuscitado, os milagres praticados
eni nome de1le : aí temos, inteiro, o segredo dos
maravilhosos progressos do Christianismo.

JJ[. Persegu,ição na .Tndéa. - Os príncipes dos
sacerdotes, os magistrados elo templo e os saduceus
acudiram, prenderam os apósLolos Pedro e .J oão e
os levaram diante do Conselho . Pedro falou com
tamanha cloquencia da verdade que tinha o dever
de anunciar, que os membros do sanhodrim não se
alreveram a condemnal-o. Somente prohibiram aos
apóstolos que continuassem a i;iregar em nome de
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Jesus. Mas estes responderam : cc Cuidais que seja
direito, isso de ohedeccr-vos para desobedecer a Deus?
QuanLo a nó~, não podemos calar o que temos visto, o
que tomos ouvido. n
Estes rigores só deram em resultado acender
rnais o zelo dos discipulos. Operavam-se muitos milagres no meio do povo, pela intervenção dos apóstolos. Os habiLantes de .lcrusalem e das vizinhas
cidades Lraziam seus doentes ao longo das ruas por
onde são Pocko devia transitai\ e a sua unica sombra
os curava. Cada dia trazia novo incremento ao numel'O
dos crenlcs. Então o sumo sacerdote e os saduceus
mandaram prender e encarcerar os apóstolos. EmquanLo planejavam a sua morte, um dos doutores,
chamado Gamaliel, deu o seguinte parecer : cc Deixai
quietos a estes homens. Si a obra que cdificam não
fôr de Deus, cairá por si propria; mas si fôr de Deus,
não está em vossa& mãos dctel-a; e mais, estareis
em perigo de combater contra o mesmo Senhor. i>
(Act. v.) Os rnembrns do Conselho gosLando do parecer, soltaram os apóstolos que folgavam por terem
de sofrer cm nome de seu Mestre.
Todavia, o odio dos Judeus não clava tregoas aos
discipulos da fCi nova. A primeira victima da perseguição foi Estevam, um dos sete diaconos que os
apóstolos tinham ordenado para serem sous coadjutores no cuidado dos pobres. Sua fé, sua sanlidade,
seus milagres, as censuras que não trepidou dil'igir
aos J uclcus empedernidos, acarreta:·am sobre sua
cabeça os primeirns rigores. Um dia, caíram-lhe
cm cima, arrastaram-no fóra da cidade, e ali o apedrejaram. O generoso martyr, entretanto repetia :
cc Meu Deus, perdoai a meus algozes ; não os responsabiliseis por esLe crime. i> (Ib. vr, vrr.)
A perseguição so tornou violenla om J erusalem
e em todo o paiz.
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IV. ConCJersão de sào Paulo. - Entro os mais
enraivecidos perseguidores do Evangelho, havia
um moço de nome Saul. Pertencia á seita dos phariseus, e emquanto apedrejavam o diacono Estevam
elle, guardando as roupas dos algozes, incitava ~
turbamulta dos assassinos. Em Jerusalem, violava
os lares para prender os fieis, homens e mulheres
que arrojava ao calabouço . Depois, alcançou d~
soberano sacerdote credenciaes com plenos po deres
:junto das synagogas da J udéa, da Samaria e de
Damasco, e elle percorria todas as cidades em busca
dos discípulos que elle despachava algemados para
Jcrusalem. Ora, um dia, em que viajava, a caminho
de Damasco, na frente de uma tropa de cavaleiros
armados, foi de repente cercado por uma luz celeste ;
ellc caiu com a face no chão, e ouviu uma voz que dizia :
« Saul, Saul, porque me persegues? - Quem sois vós ?
Senhor, respondeu_elle - Eu sou J 0sus de N azareth,
que tu persegues. E cruel para ti, revoltar-te contra
o meu jugo. - Senhor, disse Saul, assustado, que
quereis pois que eu faça? n E a voz pro seguiu :
<< Vae ter com Ananias cm Damasco, e cllc dir-te-á
o que te cumpre fazer. n Ora, os homens que formavam o sequito, pegaram da mão de Saul, pois
este não enxergava, e conduziram-no para Damasco.
O Senhor dissera ao seu sacerdote Ananias : << Ide
na casa de Judas procurar a um homem de Tarso
chamado Saul ; eu o escolhi para ser um vaso de eleição, para elle levar meu nome aos Gentios, aos reis,
aos filhos de Israel. >> Ananias achou Saul rezando.
Impoz-lhe as mãos, communicou-lhe o Espirito
Santo e restituiu-lhe a vista. Saul, depois, recebeu o
baptismo e permaneceu entre oA discípulos de Jesus,
pregando nas synagogas, despertando cm to do o
povo admiração e ira. O convertido de Damasco
t omou o nome de P aulo ; cllc r egressou cm J crusale!ll
a conversar com os apóstolos e voltou na sua patria
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para ali preparar-Rl', no recolhimento e na oração, á
sua missão de apósLolo dos Gentios. (Act. rx.)
V. S(to Pedro em Antiochia. - Comtudo, Pedro
ia visitando as cidades da Judéa e da Samaria. Em
Lydda, curou um paralytico chamada Enéas ; em
Joppé r essuscitou uma piedosa mulher chamada Tabitha, cujas hôas obras tinham espalhado a fama por
toda a cidad('. Em Ccsaréa, Pedro abriu as portas da
Igreja ao centurião Cornclio e á sua íamiila, que fôram desL' arLe as primícias da gentilidade. O Espírito
Santo, ao baixar sobre Cornelio e todos os que o escutavam, mostrou claramente que os genLios deviam
ser admiLidos, como os Judeus, ao brnrficio da fé
e á graça do baptismo.
A fé christã já se tinha propagado entre os Gregos de Antiochia . Grande numero converteu-se;
os apóstolos despacharam Barnabé para os fortificar
nas suas crenr"as e nas praticas da vida chrisLã. Barnab é foi depois a Tarso e trouxe, de volta,são Paulo
a Antiochia, onde permaneceram um anno inteiro.
É ali que, pr,la vcz primeira, receberam o nome de
christãos.
Nesta época, S. Pedro transferiu sua rcsidencia de
Jerusalem para J\ntiochia. Desta cidade, metropolc
da Asia, elle presidia aos progressos da fé e ao governo
da Igreja. Pensa-se que fundou, cllc propr.io, as
primeiras Igrejas da Asia menor, do Ponto, da Galicia, de Bythinia e de Capadocia, ás quaes enviou depois a sua segunda Epistola .
Numa viagem que fez para Jerusalem afim de
providenciai· sobre algumas necessidades das Igrejas,
por pouco não caíu o principe dos apósLolos victima
d~ perseguição de II erodes Agrippa Io. Este, nomeado
rei. da Judéa, foz morrer p ela espaLh.1. o apóstolo são
rluago .. Mandou prender são Pedro no proposito
e suphcial-o depois da festa da Paschoa, que estava
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proxima. Mas .na noite anterior ao dia marcado p ara
a execução da sentença, emquanto os fieis congregados dirigiam ao céu fervorosas preces para a lib ertação do Apóstolo, um anjo veiu e o solLou m ilagrosamente. Deus zelava pela Igreja nascente e pelo
chefe. Correu algum tempo, e Herodes caiu victimado pela vingança divina ; morreu comido vivo
pelos vermes . Com elle desapareceu o reino de Judá.
Seu filho Herodes Agrippa 11 recebeu do imperador
uma realeza nominal. Arruinada J erusalcm, elle
resolveu retirar-se em Roma com sua irmã, a celebre
Berenice. '
ARTIGO II

Difusão da Igreja.
I. A cathedra de são Pedro em Roma. - [J. Apostolado de são
PHulo. - III. Pregação cios outros apoRtolos. - Reflexões de Bos·

suet.

1. A ca,'thedra de são Pedro em Roma. - Depois de
permanecer cerca de sete annos em AnLiochia, o
príncipe dos apóstolos deixou rsLa cidade e ·transferiu para Roma a sua sédc episcopal, na capital
do imperio. O interesse do clwistianismo reclamava
esta providencia, e é provavcl que o divino Mestre
lhe tivesse dado ordens a respeito. Foi no anno 42,
sob o reinado de Claudio, segundo a melhor chro·
nologia, que Pedro fez a sua entrada nesta cidade
celebre, a um tempo rainha do mundo e cenLro da idolatria. Assistia ao chefe dos apósLolos o d ireito de
arvorar primeiro a cruz de Christo cm .frente do
Capitolio. As primeiras pregações de são Pedro,
todavia, pouco efeito surLiram. Desacoro çoado, Pedro
pensava em deixar a cidade eterna. Ia saindo por
uma das portas de Roma, reza a tro.diçiio, quando
deparou com o Salvador carregando a sua cruz.
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<< Mestre, para onde ides? pergunLou o fugitivo.
Vou em Roma, respondeu Jesus, para ali ser crucificado segunda vez. » Pedro cnLcndcu que tinha
de ficar no seu posto e morrer ali da mesma maneira que seu Mestre.
No baino elo Tibre , o apósLo lo nncontrou uma
colonia de Judeus, entre os quaes, breve angariou
·um grupo de fieis. Pela familia de Aquila e de Priscilla, .
travou relações com Prudcns, senador romano da
familia dos Cornelios. O senador convertido ofereceu
seu palacio para ser a primeira Igreja cht'istã. No
fim de alguns annos, milhares de christãos, na cidade,
professavam a nova fé: varias dentre elles até moravam no paço dos Cesares. Segundo o testemunho
de Bede o veneravel, historiador grego do scculo vm,
são Pedro evangelisou a Italia e levou a sua palavra
até na Grã Bretanha, atravessando as Gallias. A
Esp anha o rocebeu igualmente, e, com CCJ'teza, antes
de voltar cm Roma, terá visitado as c·ostas da Africa,
de modo que todo o paiz que havia de formar opatriarcado do Occidcnte, Leria sido percorrido e santificado pelo príncipe dos apóstolos. Por vinte e cinco
annos, são Pedro senLa-sc no solio romano, fundando
ali o imperio, o domínio rspiriLual sobrn todos os
povos conquistados.

II,. Apostolado de são Paulo. - O mais poderoso
auxiliar do chefe dos apósLolos na difusão do Evangelho, é sem duvida são Paulo, o convertido de Damasco. As suas lides apostolicas acham-se J'elatadas
no livro elas 11.ctas, escripto por são Lucas, companheiro
delle. Viera a Antiochia com Barnabé, e foi ali que
os dois novos apóstolos receberam, com a imposição
das mãos , a consagração sacerdotal e episcopal.
Esta cidade foi o como centro do apostolado de são
Paulo ; cllc saiu para tres viu.gem; 1wincipaes, assignaladas por muitas colheiLas n;:1 crara do Senhor.
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A primeira çiagem foi feita antes do concilio de
Jernsalem, de 45 até 47 ou /i8. Na companhia de
Barnabé, ovangolisou primeiro a ilha de Chypre,
onde converteu o proconsul romano Scrgio Paulo, o
qual, mais tarde lhe prestaria tão relevantes serviços
em Roma ; depois regressou para o continente :
Pcrga, Antiochia da Pisidia, Icona, Lystres, Derbe
na Lycaonia, estremeceram de jubilo ao ouvirem
o écho da bôa nova que lhe traziam os denodados
arautos da fé. Do volta cm Antiocbia, os dois apóstolos
puderam narrar aos fieis os maravilhosos resultados
do seu apostolado entre os Gentios.
A segunda çíagem de São Paulo deu-se pouco depois
do concilio de J orusalem e durou cer ch de tres annos,
de 51 até 53. Barnabé tinha-se separado de Paulo para
voltar na sua paLria. Acompanhado por Sillas, o
grande apóstolo dirigiu-se para o norte da Asia
Menor, percorreu a Phrygia e lançou as primeiras
semenLcs rla fé na Galicia. Depois transpoz o estreito,
o vciu á Europa fundar as lgrejas de Philippe, Thessalonica, o Ileréa na Macedonia. Dali passou para a
Grecia a cvangelisar a culta Athenas, e contrapôr a
loucura da cruz á sabedoria dos philosophos. Perante os membros do areopago, são Paulo fez esta
fala : '' Athcnicnses, cu vejo quo acima de Ludo,
sois um povo religioso ; pois ao perlustrar vossas
ruas, ao contemplar as estatuas dos vossos deuses,
rnparoi num alLar que trazia estes dizeres : Ao J)eus
<if'sconhecido. Este Deus que adorais sem o conhecer,
<; r.llc que ou vos anuncio. » Varios AtJienienses
ercram no Evangelho, entre clles Dionysio o AroopagiLa, o futuro apósLolo de Luter.ia, e uma piedosa
mulher chamada Damaris.
De Athcnas, são Paulo foi para Corintho a voluptuosa , que ellc transformou cm uma cidade vcrda<leinuuenLe ehri:;Lã. A vasa do Judeu Aquila lhe deu
agasalho, e esta mesma familia foi mais tarde em
1
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Homu, um auxilio prncioso para :;ão l>cdrn e :;ãu
Paulo. De Corintho, o imperLcrrito apóstolo regressou
a Antiochia, Ephcso, Cesaréa e J erusalem.
A terceira çiagem de são Paulo é a mais demorada.
Deu-se mais ou menos do anno 55 aLé 58. O apóstolo
visitou as províncias da alta Asia, já evangelisadas
por são Pedro e depois por muitos operarias apostolicos, sendo o mais celebre Apollonio, judeu convertido de Alexandria. A cidade de Epheso foi o objccLo
especial do empenho do grande apostolo. Afamada
por seu commercio, por seu templo de Diana e por
seu zelo no culto da grnnde deusa, esta cidade era
um foco de idolaLria, baluarte do paganismo q uc
importava minar e arrasar. Illuminados pela palavra
de Deus, os Ephcsos, em grande copia, convertcramso, queimaram seus livros supersticiosos e magicas.
Todavia, um ourives, chamado Demet.rio, organisou
uma revolta que constrangeu são Paulo a deixar
Epheso.
O Apóstolo tornou a ver a Maccdonia, a
Grccia, Troado e Mileto, onde fez as suas despedidas
aos christãos que tinham vindo até a praia. Alguns
dias depois, encontram-no em Cesaréa, e emfim chega
mn J erusalcm, onde cae nas mãos dos seus inimigos,
Sl'ndo obrigado a apelar para Cesar.
Paulo ficou dois annos preso na Judéa, de.baixo
dos proconsulcs Felix e Pareio Festa. (Annos 59 e 60.)
Levaram-no em Roma, onde ficou dois mrnos com
a liberdade de andar onde quizesse, com algemas
em uma das mãos e um soldado para acompanhal-o.
Ellc podia pregar sem impecilho a fé chrisLã, e ellc
o fez com afoutcza e exilo. Até 110 proprio palacio
de N oro Linha discipulos. Passados estes dois annos
do prevenção, Paulo recuperou a liberdade (62). Usou
- dclla para visitar o meio dia das Gallias, a Espanha,
a Grccia e a l\Iaeedonia. Regressou em Roma no
momento da primeirn perseguição, sob Nero, para
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rematar pelo martyrio o seu maravilhoso, admir avel
e fertil apostolado.
llI. Pregaçâo dos outros apóstolos. - Segundo uma
tradição digna de fé, todos os apóstolos, antes de
repar tirem o mundo entre si, compuzcram juntos ·
o symbolo da nossa fé chrisLii.
São Thiago o Menor, · parente de Nosso Senhor,
foi bispo de Jer-usalem. Sua doutrina, sua santidade
grangearam-lhe, até por parte dos Judeus, o cognome
de Justo. Todavia, para o anno de 62, a confissão publica que ellc fez da divindade de Nosso Senhor,
lhe va leu o martyrio : foi precipitado do alto do
templo, e como ainda respirasse e orasse por seus
algozes, mataram-no com uma pancada.
Santo André, .irmão de Simão Pedro, foi para a Scythia, evangelisou a Thracia e o E piro, onde houve muitíssimas conversões ; depois, passou na Achaia e fo i
cru cifi cado cm Patras, por ordem do proconsul Egeu.
São Joâo, o , discipulo prcd ilccto do Salvador,
consagrou seu apostolado á Asia ; sua residcncia
habitual terá sido Epheso. Todos os monumentos
m encionam a influencia considcravel do. apóstolo são
João sobre as lgrnjas do Oriente das quacs era elle
o oraculo. A perseguição o vciu buscar cm meio da
sua labuta e do seu exito. Fo i levado a Rom a e
condenado, sob Domiciano, a um suplicio horr oroso ;
salvo porém por um milagre, viveu mais que t odos
os outros apóstolos e quando morreu, tinha passado
dos cem annos.
No Locante aos mais apóstolos, escasseiam os
documentos : levaram a bôa nova ás regiões longínquas do universo e fundaram , por toda a parte, n umerosas lgrejas. São J.Iatheus elegeu morada primeiro na Judéa, onde escreveu o seu Evangelho, e
partiu depois para a Ethiopia e o pa1z dos Parthos;
são Tltomé lidou t ambi;m uom os Purt!to ~, evango-
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Iisou a Persia, a Ethiopia e até nas Indias foi pregar ;
a são Judas, irmão de Thiago o Menor, coube em
partilha a Mesopotamia, a Persia, a Armenia ; são
Sirnâo o Chanancu pregou na Mesopotamia, na Iduméa e na Arabia ; são Bartholomeu exerceu o apostolado na India, na Phrygia, na Lycaonia, e sofreu
o martyrio na Armenia, onde foi esfolado vivo, no
anno de 71 ; são Filippe percorreu a alta Asia, e parece
que acabou a sua longa carreira na Phrygia ; cmfim
são Jlrfathias, substituto do traidor Judas, entrou
na Capadocia, ladeou as margens do m ar Caspio
e foi martyrisado na Colchida.
IV. Reflexões de Bossuet. - t pois um facto historico bem patente que o Christianismo se difundiu
com uma rapidez portentosa em J erusalem, na
Judéa, cm Roma, cm todas as provincias do imperio,
além mesmo do mundo romano e até nos pa izes barbaros e quasi desconhecidos. Escutemos as reflexões
de Bossuct neste particular.
(( Era isto o effeito desta bcnçam suprema que o
mundo devia esp era;· de Jcsus Christo. Ia alastrando
todos os dias, de familia em familia, de povo a povo :
desvendavam-se mais e mais os olhos dos homens,
inteirando-se da cegueira em que viviam, fruto da
idolatria ; e máu grado o ingente poder romano,
sem revolta nenhuma, sem provocarem dcsordrm,
iam os chrisLãos, somente com a arma do sofrimento,
vencendo o mundo pagão, mudando a face da terra,
e espalhando-se por todo o orbe.
(( A rapidez inaudita com que se realisou csLu
Lransforma<;ão assombrosa, é um milag1·e evidente ...
Nem tinham os apóstolos acabado suas excursões
evangelicas e são Paulo já podia dizer aos Romanos
<( que a sua fé estava anunciada cm todo o mu11do ... »
Cem annos depois de Jesus Christo, são J ustino coutava entre o~ fieis muitas nações selvagens, o mrnm10
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estes povos nomadas que andavam vagueando de
cá e de lá, sem moradia estavel.
(( Que terá presenciado o mundo para an uir tão
de prompto ao convite de Jesus Christo? Si viu milagres, é signal que a mão de Deus esteve visivel a
dirigir tudo ; e si porventura não os tivesse v isto ,
não seria então um milagre novo, maior. e mais
surprehendente que os outros negados, isto de t er
convertido o mundo sem milagre, de ter ensinado
a ignorantes mysterios tão altos, de tr;r inspirado
áquella pleiade de sabias uma submissão humilde,
e de ter convencido a tanLos incredulos da verdade
de tantas cousas incríveis (1) ? n
ARTIGO III

Os ensinamentos apostolicos.
I. Os Evangelhos e as Epistolas.-II. O conciliodeJcrusalem. III. A Igreja em frente das seitas judaisantcs. - IV. Os pri meiros
chrislãos.

l. Os EMngelhos e as Epistolas dos Apostolas. Quando o Cluistianismo se levanLou sobre o m undo,
teve de espancar varias trevas, quer enLre os Gentios,
quel' enLre os Judeus. - Por parle elos pagãos, havia
oposição systematica aos ensinos ela fé, que elles consideravam como uma loncura e oposição já racionalista
de tudo aos mysterios, aos deveres sobrenaturaes
e a esta vida nova e superior que for mava, de alguma
maneira, a base da Religião christã. - Por parte dos
J ude us, o ensino christão tinha que enfrentar coro
uma relutancia igual ; pois este povo permanecia
apegado á lei de seus paes, e ainda quando conver- '
tido, não p odia se resolver a ab andonar as praticas
exteriores da lei e a deixar complolamonto ~foysés
(1) 1-Ii~loria -universal, 11

parte, cap. xx.
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por· Jesus Christo. A Igreja tinha de viver no meio
destes elementos diversos, nortear a eonsciencia e
0 proceder dos indivíduos, organisar a fami lia, apontar
par a todos, direitos e deveres.
No começo, quasi sempre os apostolas o faziam
verbalmente. Depois, entraram a escrever as ordens
que lhrs ministrava o E8pirito Santo, ordens que
os fieis acatavam como sondo a propria palavra de
Deus. Esta é a origem dos livros do Novo Testamento,
e especialmente dos EMngelhos o das Epistolas dos

apóstolos.

Cumpria, acima do tudo, gravar na memoria dos
fieis o resumo das obras, dos discursos e milagres
de Jesus Christo. Os Eçangelhos foram este memorial
divino. Os tres pr ime iros são da lavra de são Mathcus,
são Marcos o são Lucas, do anno 45 até 65 do J. C. Mais
t arde, para o fim do soculo, são João escreveµ o
quarto Evangelho, para pôr cm .destaque, numa luz
mais brilhante, a divindade do Jesus Christo que os
herejes teimavam cm oculLar. Com a sua narração
do Evangelho, sã.o Lucas de ixou-nos, sob o titulo de
Actas dos apostolas, a historia das primeiras conquistas
da fé. Este livro, começado cm Homa, dmanto o cativeiro do Paulo, cerca do anno 60, pára com o anno 62.
As Epistolas de sâo Paulo constituem uma parte
importantissima do commentario escrito polos apóstolos sobro a douLrina chrisLã. Sem esmiuçarmos
todos os ensinos que ellas conLêm, vamos somente
estudar o objccto do cada uma, na ordem cm que se
apresentam no Novo Testamento .
A Epistola aos H.omanos (anno 58) é o dc8euvolviment o desta tlwsc dogmatieu: ,, A fé em Jesus Christo
é um requisiLo indispensavel paia os Judeus e oi;
Gentios; é a unica condição da justificação e da
salvação . )) (C. 1-xr.) Termina com preceitos e consrlhos
de moral relativoH á vida e ás virtu des christãs.
(Cap. 'xrv-xv1.)
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Na primeira Epistola aos Corinthios (anno 56)
são Paulo censura com a maxima energia certa~
desordens succedidas cm Corintho, algumas desavenças provenientes do espírito de orgulho, o abuso
lastimavel de apelar a juizcs pagãos para solução
de questões entre chrisLãos,. (Cap. 1-vr.) Determina
pontos de alta importancia sobre o matrimonio e o
estado de virgindade : o matrimonio é honef.to e
licito, porém é prcferivcl o celibato quando Deus
dá a vocação. (Cap. vir.) Emfim o Apóstolo dá normas
cheias de sabedoria acerca das carnes consagradas
aos ídolos, acerca do uso dos dons sobrcnaturaei-; e do
proceder do christão com a santíssima Eucharistia.
A carta finalisa com importantes reflexões sobre a
resurrcição dos corpos (Cap. 1x-xvr.)
Em sua IIª Epistola aos Corinthios (anno 57),
expande são Paulo o complemento dos ensinos anLcriorcs ; dá a co nhecer o sacerdocio da lei nova,
:mas grandezas, suas potencias, como Lambem suas
lutas e continuas pcrscgui~õcs. (Cap. 1-vn. ). Fala
demoradamente das esmolas e dos dons a angariar
para os pobres de Jcrusalem. (Cap. vm-1x.) O fim
desta epistola é uma apologia vehemenlc do seu
proprio apostolado em resposta aos primeiros herejes
e aos falsos irmãos que não paravam de dcbical-o
(Cap. X-XII.)
A Epistola aos Galalas foi escripta em 55 de J. C.
Os fieis desta Igreja tinham quasi todos caido nos
erros dog j udaisantcs. O Apostolo faz a apologia
da doutrina que recebeu de Nosso Senhor (Cap. 1-n);
depois, estabelece o dogma fundamental da salvação
por Jesus Christo somente, resultando a completa
inutilidade da lei mosaica (cap. rn-v1) ; no fim, vem
uma exhortação a perseverarem na fé e nas virtudes
christãs . (Cap. v-v1.)
Na Epistola aos Hphesos, em data de 62, época d
cativeiro de são Paulo, ha uma parte dogmatica, em
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que o Apostolo enumerera as riquezas da Redempção,

e fala magnificamente da Igreja, salientando a sua
divina unidade, e sua vida immortal (cap. 1-m); ha
outra parte moral cm que dá a todo:::, conselhos de
vida christã; aos esposos indica os deveres, e lembra
aos filhos, aos servos e aos donos as suas obrigações
reciprocas'. (Cap. 1v-v r.)
A Epistola aos Philippenses, escrita no mesmo
anno, traz felicitações dirigidas a este rebanho fiel;
avi sa-o contra os falsos apóstolos, e ajunta cxhortações commovcntes á alegria, á oração e á santidade.
(Cap. I-Iv.)
A Epistola aos Colossenscs (anno 62), desenvolve
verdades dogmaticas predilcctas do apóstolo : as
grandezas de J csus ChrisLo e os frutos da Hedcmpção
(cap. 1-n, 15.) e os deveres de moral relativos ás
ordenarn;as mosaicas, á mortificação christ ã, á caridade, á obediencia (C ap. ll, 15-25, e 1v.)
Du as Epistolas aos Thessalonicens es, uma no anno 52,
a outr a no anno seguinte, são as mais antigas que
escreveu são Paulo. Na primeira, o Após tolo dá
parabens a estes christãos por sua fidelidade durante
a perseguição ; dá-lhes conselhos de castidade e
piedade, e ampara suas espernnças com o pensamento
da resurreição. Na segunda, desengana aos Thessalonicenses que julgavam fosse proximo o juizo ultimo
e o reino do Antcchristo ; anima-os á fidelidade
e á perseverança.
Tres Epistolas de são Paulo, chama~as epistolas
pastoraes, foram dirigidas a Timotheu e a Tito, discípulos do Apóstolo (64-66 de J. C.) No seu conjunto
constituom um exccllcnte tratado das virtudes cpiscopaes e saccrdotaes P- das obrigações do ministcrio.
Uma curta Epistola a Philcmon con tem um arrazoado eloquente a favor de um escravo fugitivo.
. Emfim, a Ep i:;tula aos Hebreus, escrita no anna de 63,
e uma das mais impor tantes no ponto de vista dog-
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maLico e mol' a1. São Paulo mosLra nella a superioridade do ChrisLianismo sobre o judaismo, firmando-a
na excelencia incompar avcl do Salvador como legislador e como sacer dote. (Cap. i-x.) Os preceitos de
moral que aduz podem se resum ir nesses dois pontos .
necessidade da perseverança na fé e t<\mbem na~
bôas obras. (Cap. xrrxnL)
Para comp.leLar este conjunto da douLt· in.a apostoJica, lancemos um olhar sobre as Epistolas dos outros
apóstolos. São gcra1menLc designadas pelo nome de
sete Epistolas catholicas, porque foram dirigidas, não
a l greja ou a pessôas particulares, mas a todas as
·igrejas cat lto li ca~ espalhadas na christandade .
A primeira desLas ep istolas é de sào Thiago o Menor
bispo de Jcrusalem. Ella expõe a necessidade da~
bôas obras parn a salvação, e Lraz tambem valiosos
ensinos sobre a Extrema Unção, a Confissão , o poder
da oração, cLc. Esta carta foi escrita de J erusalem,
para o ann.o G2 de Jesus Cht'isLo .
São Pedro escreveu duas Epistolas, uma para o
anno ft5, a outra cm 66, pouco antes do seu martyrio.
A primeira tem por fi m lembrar aos fieis a santidade
de sua vocação, a obrigação de arrostar todas as
affrontas anLes de p erder a fé ; encerra igualmente
preceitos de moral christã para todos os estados e
todas as co ndições. A segunda põe os fieis de sobreaviso
oontra os falsos doutores e hcrejcs, que já naquelle
tempo, iam aparecendo na Igreja, e principalmente con·
Lra os que negavam o ultimo advento de Jesus Christo.
Do apóstolo são J oào, temos trcs Epistolas : a
primeira, m ais importante, eserita para o anno 104,
Lem por fim eombater varios herejcs que negavam,
uns a divindade de Nosso Senhor, outros a sua I11car·
nação, outros a necessidade das bôas obras. A se·
gunda cpisLola, dedicada a Electa e a terceira, e~d~
tH~u.da a Gaio, são uma cxhorta~iío A vi da christa
1" á perseverant; a na verdade e na caridade.
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são Judas nos deixou um a Epú>iola

herej~s. q_uc. dcshonravam
a Igreja nascente, e amma os frni s a firmeza na fé e
á pratica du obras bôas.
Emfim o Apocalypse de são João fecha o livro do
Novo TestamenLo . O apóstolo o redigiu_ depois do
seu Evangelho, para o anno 96 de J. C. E 11ma serie
de visões mysLeriosas e prophdicas, symboios dos
destinos da Jgrej a sobre a Lerra, desde seus· primeiros
combates até a sua derradeira victoria ; mas o escriptor
sagrado soube interpolar na sua obra, lições de moral
dirigidas aos bispos das principaes sédes (cap. n-m);
manifesta-se a acção da Providcnc ia, e fina lmentc,
0 triumpho definitivo do bem sobre o mal vrm coroiu·
a luta, nos hombraes desta eternidade bcmavcnturada onde lerão ingresso somente as almas puras.
(Cap. XX- XXII.)

c:rn que denuncia cert?s

II. O concilio de J erasalem. - Os apóstolos se
esmeravam rm desenvo lver nas suas epistolas, os
ensino s do ri ivi no M cstrc, e conforme o exigiam as
circumstancias, profligavam o erro e aconsdhavam
as Igrejas nnscrntes. Porl'm, quandn surgem difficuldades maiores, um meio mai ~ solene e mais facil
de venrel-us, ó a reunião elos pastores r.m concilio.
Vemos um rxnmplo disso, Jogo n as origens do Christianismo, pelo ronrilio· apostolico d e J erusaJcm, no anno
50 de J. e.
O incr emento da fé no seio do paganismo
originou, na lgl'cja de Antiochia, viva controversia.
E.ra para sahPr si os precci Los mos a icos ficav am
vigorando , o si os gentios convertidos tinham que
observar Lacs prece ito s. Os apóstolos Pedro, Paulo
e Barnab é tinham optado para a nogaL iva ; to davia,
alguns judeo-christãos queriam submeter os neor.nnvcrtidmi á eircl!mcisào e ma.ts praticas ela lei de
~oysés 1 considerando esta obrigação impr escindivel
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para a salvação, como si fosse necessario ser Judeu
primeiro para vir a ser christão.
O principe dos apóstolos veiu de Roma par a Jeru.
salem, afim de tratar desta questão com o corpo
apostolico e dar á decisão o peso, o valor da sua
autoridade suprema. É ellc o presidente do concilio
ouve os pareceres, e por ultimo, toma a palavra par~
pronunciar, sob a inspiração do Espirita Santo, uma
sentença, que a assembléa, unanime, aprova e confirma .
O concilio promulgou um decreto suprimindo
todas as observanças da lei antiga. Entretanto , para
não melindrar os judaisantes, conservou para os Gentios um dos preceitos positivos mais antigos, que
os proselytas observavam sem custo : « Ao Espírito
Santo e a nós, pareceu bom, reza o concilio, nada
impôr-vos além do que é neccssario, isto é : n ão comerdes o que tiver sido sacrificado aos ídolos, sangue
ou carne afogada e abandonardes a forn-icação. n
(A ct. xv, 28-29.)

III. A Igrfja em frente das seitas jndaisantes. O resumo das Epistolas e as questões aventadas no
concilio de J erusalem nos mostram claramente que,
ainda no berço, a Igreja encontrava adversarias da
sua doutrina. Os primeiros herejes foram os judaisantes que pretendiam conservar as usanças mosaicas.
Varias delles, com Cerintho como chefe, não quizeram
atender ás decisões do concilio ; formaram imediata·
mente uma seita conhecida pelo nome de cerinthianos,
e acabaram por rejeitar a divindade ele Jesu s Christo,
sua doutrina, sua revelação, ma moral. São Paulo
teve o privilegio de incorrer no odio delles porque
os combatia tenaz e denodadamente.
Outra seita judaisante foi a dos simoniacos, de
Simão o j!-J agico, seu chefe. Este hume1n habita\!
Samaria e tinha recebido o baptismo. Testemunha
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dos milagres praticados pelos apóstolos, e dos maravilhosos effeitos produzidos pelo Espírito Santo
uaquelles que o recebiam, veiu ter com são Pedro
e lhe ofereceu dinheiro para alcançar o mesmo poder.
o apóstolo respondeu-lhes : « Perece, tu e teu dinheiro
corntigo, pois julgaste que o dom de Deus pode se
comprar a preço de ouro ! >> Simão pareceu arrepender -se. Porém, junto com o trafico das cousas santas
e urn orgulho estupido, elle trazia para o seio da
Igreja superstições magicas, e um acervo de erros
tirados do paganismo, que passou a chamar-se a

Gnose.
Simão e seus partidarios pretendiam possuir
exclusivamente o conhecimento das cousas ou a
sciencia : daí seu nome de gnosticos; eram chamados
ainda espirituaes por oposição ao vulgo que elles
apelidavam materiar·s ou grosseiros. Simão admitia
um Deus supremo, mas inaccessivel, que não era o
creador do mundo. Para olle, •a deusa creadora encerrou nos corpos almas immaterias: dali as desgraças
da humanidade ; ella rlcu á luz tambem varias series
de deuses ou Ions, sendo o primeiro dolles o usurpador do mundo. A este systcma panthcista, Simão
unia a devassidão, a immoralidade. Os apóstolos
lutaram contra este heresiarca e sua douLrina. São
Pedro e são Paulo tornaram a vol-o cm Roma,
deslumbrando a côrte do Nero com sua magia.
Emfim, outras seitas nasceram do j udaismo e da gnose;
a dos nicolaitas, cuja origem se atribuo a Nicolau,
um dos sete primeiros diaconos, que se distinguia por
seus costumes relaxados ; a dos ebionitas, assim chamada por causa de seu chefe o Judeu Ebion, discipulo
de Cerintho ; a dos nazarenos, constando de christãos
refugiados em Pella por occasião do cerco de J crusalem;
a dos docetas, que ensinavam não ter Jesus Christo
tornada um corp o r eal sinão fantastico ; a dos milenarios que, interpretando falsamente as Esoripturas,
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acreditavam nurn reino trmporal de J esut: Chrjslo
do rnil annos, seguido do fim do mundo.
São João, no seu Evangnllw e nas suas Epistolas,
combateu ePpccialmenLe as seitas judaisantes.

J. V. Os primeiros christãos. - Apczar dos esforços
do espirito da~ trevas, a communidade chr istã do
Jcrusalern apresentava um espectaculo encantador
e tornava-se o bello proLotypo de todas as Igrejas.
cc Os fieis, escreveu são Lucas, perseveravam na doutrjna dos apóstolos, na communhão da fração do pão
e na oração. Os crentes moravam juntos e possuiam
Ludo cm commum. Vendiam suas terras e seus bens
o disLrjbuiam o preço aos necessitados. » Ananias e
Saphira, que queriam roubar a sociedade chrj~tã ,
iludir ao príncipe dos apóstolos e m entir ao Espírito
SanLo, foram punidos do morLe repentina, para que
osLo castigo servisse de oscarmonLo.
Quem lia de descrever as virtudes, os exemplos, os
costumes e as respcitavois usanças da Igreja nascen Lo?
cc A concordia, fah BossueL, rra admiravcl : o que se
acreditava nas Espanhas, nas Gallias, na Germania,
acreditava-se no Egypto c no Oriento ; e assim como
havia um unico sol cm Lodo o universo, via-se. na
lgreja Loda, de um oxLrcmo do mundo ao outro,
a mesma luz da verdade. Mas o milagre dos milagres,
<; que, junto com a fé nos mysterios, as virtudes
mais eminentes, as praticas ma is penosas, se propagaram por toda a torra ... Não se pódem contar os exemplos dos 1 icos que se fizeram pobres para aliviar
a miseria, nrm dos indigentes que preferiram seu
estado á fortuna, nem das virgens que tiveram n a
torra o viver dos anjos, ncm dos pastores caridosos
que se entregavam de corpo e alma ::to cuidado
do seu rebanho, prompLos a dar por elle não só O?.
Lrnuallws, nias apropria vjJa. »
N<1sses tPmpm' longinq11os, já apai ecem todoR os
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nossos usos caU10licus: a Igreja tem a sua jerarchja
formada pelo papa, os bjspos, os sacerdote 0 e os diaconos. Os cl1ristãos congregam-se cc para a fração do
pão », ;sto é, para a oferta do sanLo sacrificio e a
communhão eucharistica. Agapes fraLcrnacs encerravam a ceremonia. Havia esmolas para os irmãos
indigentes. Em breve o Domingo entrou a predominar
sobre o Sabbado. A autoridade do sacerdocio tinha
seu pleno vigor na assembléa santa. São Paulo
já expelia da sociedade dos fieis o peccador escandaloso de CorinLho e tJ feria com a excommunhão.
Emfim, nesta Igreja dos primeiros dias, cm .J erusalem, depois em Ephcso, a Virgem Maria, sob a
egide de são J oiio, recebia protestos de amor e veneração de toda a communiclade christã. Quando aconteceu a sua bemavcnturada morte, em J crusalom,
os apóstolos se acharam milagrosamente reunidos,
nos diz a Lradição ; e quando quizeram, trcs dias
depois, antes do se separarem, contemplar pela ultima
vez aquella que J csus tinha escolhido por Mãe, não
encontraram sinão um tumulo vasio, adornado de
flor es recem-desahrochadas. O Filho de Deus tinha
ressuscitado a sua Mão. Com o culto de Maria,
passava para os secuJos vindouros a memoria e a fcsLa
da gloriosa Ass1unpção.
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CAP ITULO II

A Igreja e as perseguições
(Do :rnno 67 até 313.)
Esboço desta é poca. -

Divisão deste capitulo.

A Igreja desempenhára maravilhosamente o papel
que lhe tinha confiado o seu divino Fundador : « Ide,
ensinai todas as nações. » Menos de quarenta annos
depois, contava discipulos aos milhares ; uma phalange
de innumeros pioneiros tinha-se arrojado á conquista
do mundo, e ''m toda a parte havia Igrejas poderosamente Mganisadas. Sem recursos, sem prestigio
humano, pelas unicas forças da verdade e da palavra,
os apostolas tinham realisado este milag1•e.
Um segundo prodígio acompanha este. Logo no
seu berço a Igreja sofrera a perseguição ; vi, tim a do
odio dos Judeus e de Herodes, alvo das investidas
das primeiras seitas hereticas, contraria a to das
as pretensões da sabedoria hnmana representada pelos
philosophos, tivera que pelejar para alcançar a
victoria. Mas agora, desencadeia-se a perseguição
furiosa, sangrenta, insaciavel, universal. Durante
tres scculos, a Igreja, t>m luta com: o colosso romano,
será entalada no sepulcro das catacumbas, coberta
de sangue e de feridal' ; mas ha de quebrar a campa
e sair deste tumulo mais viva, mais victoriosa, mais
invencivel que nunca. « Estareis como que debaixo
da prensa, dissera-lhes Nosso Senhor; por ém t ende
confiança, eu venci o mundo. » A prophecia ter á seu
cumprimento.
No mesmo tempo , outro genero de persegui ção

enluta a Igreja: o Salvador anunciára e-scandalos;
tinha dito que seus discipulos haveriam de ser ludibriados, escarnecidos e desprezados. Ora, emquanto
o imperio romano pisava aos pés a Igreja martyrisada, outra guerra renhida movia á verdade christã
a sua acerrima inimiga : a heresia. No mesmo tempo,
0 philosophismo pagão mostra-se o adversario resoluto desta doutrina ; em nome da sabedoria humana,
elle quizera estorvar o triumpho da fé sobre o orgulho
da razão revoltada.
Contemplemos amorosos, a Igreja nas suas "lutas
heroicas ; vejamos 1° a luta sangrenta contra as perseguições dos imperadores romanos ; 2° a luta Ciictoriosa
contra a heresia e o philosophismo pagão ; 30 os
escriptores e os apologistas dos seculos II e m que
mais destemida e activamente contribuíram ao
desenvolvimento da doutrina catholica; lt 0 a Igreja
triumphando <lr,baixo de Constantino.

ARTIGO T

A luta sangrenta contra as perseguições.
I. A verdadeira causa das pers eg uições. - II. Pretextos adduzidos pelos tyranos. - III. Caracteres geraes das perseguições. - IV.
Porm enores so bre as dez perseguições.

1. A Cierdadeira causa ~as perseguições. - Deus
queria que a sua Igreja fosse temperada no cadinho
da dôr, e só chegasse á conquista da liberdade pela
demorada prova da immolação e do sacrifício. A não
ser assim, o mundo podia duvidar si a obra era divina
ou não ; aos olhos iludidos das gerações do porvir,
ella 1.eria aparecido como uma evolução natmal
do progresso humano. A perseguição devia ser util
á propria Igreja ; nascida no meio do mundo antigo,
for çosamente havia de trazer no seio elementos
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morbidos <{u,e a teriam talvez corrompido. A luLa
sangrenta ia causar uma selecção, uma purificação
necessa1·ia ; ia cunhar as almas e a propria carne
dos christãos com o sello do Evangelho que é a abnegação, o sofrimento e a cruz. Esta lição sublime,
tambem o mundo pagão a reclamava por igual ;
engolfado num materialismo hediondo, á cata unicamente de gozos e prazeres, centralisando todas as
alegrias na vida presente, elle seria mais intimamente
commovido pela santidade e pelo hcroismo dos martyres do que por todos os ensinos e todas as praticas.
Por parte de Deus, por conseguinte, havia um intuito
providencial em todas as provas com que acry&olava
a sua Igreja.
Mas a este moLivo inte iramente divino, ajuntaram-se· outros motivos humanos, sccundarios embora,
porém muito reaes. « Tres circumstancias especialmente, diz Bossuet, tornaram a perseguição pavorosa. Primeiro, os christãos eram desprezados; cm
segundo lugar, eram odiados; finalmente, este · od io
cre'scia até o furor. » .A causa natural deste menosprezo e odio era o conLrasLc de suas v ir tudes com os
Yicios dos pagãos. Além disso o exito que alcançava
o Christianismo amedrontava a idolatria; proconsules
e governadores, quando atacavam os christãos, cuidavam prestar serviço á rPligiiio e á patria. O cesarismo t inha eivado a antiga republica ; substituira
o direito pela força; queria avassalar corpo e alma,
familia e sociedade. O christianismo, pelo contrario,
queria a liberdade das almas ; vingava os direitos
da honra e da virtude, apregoava a verdadeira fraternidade. Logo os imperadores haviam de ser os
inimigos do Christianismo; e já que a força material
lhes pertencia, trataram de aniquilal-o pela opressão,
os suplicios e a morte.

TI. Pretextos aduzidos pelos preseguidores. -

Para
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legitimar os odios, não houve preLexLo para o qual
não apelassem. « Si o Tibro transbordava, si a chuva
não vinha regar a terra, ~i O'! barbaros invadiam alguma parte do impcrio, oio christãos eram castigados
com a morte. » Mas quando ficou provado que esLes
christãos eram os mais fieis subditos cm todo o
imperio, quando viram que a vida delles conia placida,
mansa e resignada, fornm desencantar outros preLextos ~ as !leias dos marlyres referem Lrcs princi.paes :
1° A acusação mais ordinaria que se lhes [azia, era
a pecha de atheismo. Como ellcs fizessem proíii:;são
de adorar a um Deus unico e espiritual, como se
arredassem das asscmbléas pagãs e não consentissem
cm participar aos sacr ifí cios dos idolos, chama.ramnos de tra idol'Cs ú religião da paLria e .insultores dos
deuses.
2º O odio inventou contra as assembleias e os
costumes dos chrisLãos as calumnias mais absurdas e mais horrorosas. Os discípulos da religião
nova deviam ocultar aos olharos dos infieis as suas
reuniões e seus mysterios sagrados: a lei do sigillo,
editada para resguardar os dogmas chr istãos dos
ataques dos profanos, veiu a ser um pretexto para
as mais estranhas acusações. Imaginaram que orgias
lubricas não podiam deixar de ir de envolta com
assembleias secretas. Alguns cochichos ouvidos acerca
do nosso dogma eucharistico, deram origem a esta
inLerpreLação que as agapes dos christãos não passavam de festi.ns de cannibaes, e que gostavam de
saciar-se com a carne sang1·cnta de um menino .
TaciLo, ;;em mai8 pondera1_,:ão nem pe8quiza, proclamava os chri:itãos culpados de Lodos os crimes. Porém,
evidenciou-se a verdade e quando estas calumnias
tiveram obrigado os nossos apologistas a erguer a
voz, ficou patente que a innocencia dos costumcF
dn ist,aos desafiava todos os ataques.
J 0 Houve uma Lei·ccira rnzão, u miudo rnpisa<la
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por todos os governos tyranicos : a ele ser oppo~ta
ás leis elo imperio. Já na época de Trajano, ha interrogações, autos e sentenças que só se estribam nesta
accusação e os christãos são perseguidos porque
pertencem a uma sociedade prohibida pelas leis. Não
é mais o motivo de religião, é a razão de estado que
justifica as condenações.
III. Caracteres geraes das perseguições. - To das
se parecem, e a unica divergencia que seja possível
apontar, é a maior ou menor extensão do paiz flage lado, a maior ou menor raiva dos tyranos. Do anno
6!1 até 325 de Jesus Chrísto, desde Nero aLé Constantino, isto é, num periodo ele 260 annos, a perseguição
é permanente. Sem duvida, ella não impora sempre
e por toda a parte com o mesmo rigor ; mas ;ité com
os mais virtuosos imperadores, sempre houve províncias ensanguentadas com os suplicios dos christãos.
Ás vezes, nas ctises mais agudas, houve multidões
imensas levadas ao martyrio ; qunsi sempre os magistrados faziam uma escolha dns victimas. E primeiro o furor dirige-se contra tlignitarius ecclesiasticos; quasi todos os papas destes trns soculos
morrem martyros. O mesmo acontece aos bispos e
aos sacerdotes; depois vêm os fieis distinctos por
sua influencia, sua nobreza, sua caridade. Torturavam-nos e os fazi:iam perecer para amedrontar os
outros. :M uitas vezes esta clausula está expressa na
sentença : cc Fulano, condenado ás chamas ou ao
gladio vingador, para os sectarios serem assustados )).
Ordinariamente, o encarceramento precedia ao
suplicio. Os martyres ali agoniavam por longos mezes ;
mas as masmorras tornavam-se ig1'ejas : oravam,
cantavam mesmo os louvores de Deus, e preparavamse a uma morte bôa. Os ehristãu~ de fórn muitas vezes
achavam o meio de levar-lhes as suas esmolas, o

-

287 -

seu auxilio, e sobretudo o pão eucharistico que
lhes fortalecia o animo.
O inquerito era breve : promessas, ameaças, e mais
nada : cc Sacrifica ou morre! )) era esta a alternativa
proposLa aos christãos. e< Assim é, redarguiu uma vez
um dclles, que procedem os Dalmatas, estes salteadores que exigem a bolsa ou a vida. - Pois, eu
não tenho ordens para julgar, retrucou o tyrano,
sinão para condenar. n Era, de facto, o processo que
se usava.
As torLuras praticadas contra os confessores da
fé eram muitíssimas, eram pavorosas : a agua, o f.ogo,
a espada, o cavalete, as unhas de ferro, as rodas
rumadas de pontas, tudo quanto a barbaria mais
requintada pôde excogitar de mais doloroso, de mai"
insuportavel, foi empregado.
Em meio destes suplícios Lerriveis, a força de
animo dos martyres era maravilhosa; Deus estampava nos seu:i rostM e derramava nos seus corações
um socego, uma paz suave que estimulava os fieis,
pasmava pagãos e algozeP, e transformou mais de uma
vez o carrasco em victima. O philosopho Seneca,
impressionado com esl a atitude doP ma1'L~r res, fala
delles com respeito e admiração. (Carta 78ª a Lucílio.)
Heroes destes, conta a Igreja, quando menos,
doze milhões, e entre elles, fracas criancinhas, debeis
mulheres, anc iãos prestes a deixar a vida. Todas as
condições humanas são representadas no rol dos
mru'tyres : sabias, ignorantes, ricos e pobres . A fé
christã recolheu seus ossos e honrou-os condignamente.
Hoj e, passados dezeseis seculos, encontram-se nas
catacumbas de Roma ; os innumeraveis loculi desafi am os nossos algarismos, e excedem muito as nossas
suposições tím idas. Por mais que multiplicassem
os tormentos e as victimas, niio deixou de ser profundamente exacta a palavra de Tertuliano : cc O
sangue dos martyres é uma semente de christãos. ))
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Passamos agora a ver , succintamente, as divcvsas
phases da luta sangrent a com os nomes do s perseguidores e das victimas.
§ I.

Primeira perseguição geral (64).

Papas.
S. Ped ro em Roma (42 -67 ).
S. Lino (67-78).
S. Ciclo (78-91).

Imp eradores roma no s.
Nero (5t.-68).
Galha (68-69).
Othon, Vitellio (69).
Vespasiano (69-79).
Tito (79-81 ).

I. Primeira perseguição debaixo de Nero : marlyrio dos santos
apos tolos Pedro e Paulo. - II. Vingança de Deus sobre Jcrusalcm .
1

l. Primeira perseguição debaixo de Nero : martyrio
dos santos apóstolos P edro e Paulo. -No anno de 64,
Nero, para gozar do cspect aculo de um incendio
grandioso, mandou atear fogo a varios bairros de
l=toma. « O historiador Tacito narra que para apaziguar
os animas excit ados, Noro trouxe inculpados, e infligiu os mais requintados tormentos a homens detestados por seus crim es e que o povo designav a com o
nome de christãos. Apoderaram-se de uma multidão
immensa, sendo antes seu crime o odio que lhes
votava o genero humano do que o incendio da cidade. >>
Este primeiro edito est endeu-se fóra de Homa.
Em todas as partes do imperio, crescido numero
de christãos foram supliciados. « Em Homa, refere
Tacito, Nero os mandava vestir com pelles de animaes,
deixando depois que c;ães faminto s os devorassem
d.ebaixo dos seus olhos ; outros untados c;om resina
e pez eram ligados a estacas ; de noite atacavam-lhes
fogo, para que, a modo de fachos, alumiassem os jardins reaes, assim como as ruas e praças. Via-se Nero a
passear de carro n a luz dest es archotes vivos. »
Ent,1·e as victjmas da persegui i;ão, a historia rnen-
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ciona o príncipe dos apóstolos e são Paulo, seu collega
na pregação. Ambos eram dignas presas para o furor
de Nero. Juntos for am anojados na prisão Mamertina
onde converteram os carcereiros. A 29 de junho de 67,
sofreram ambos o martyrio ; são Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O lugar do seu suplicio
se to"rnou celebre debaixo do apelido : Confissão de
são Pedro. São Paulo, por ser cidadão romano, pcrqccu
pela espada, no caminho de Ostia, no lugar onde foi
erguida a igreja de são Paulo das tres fontes. No lugar
de sua sepultura, foi levantada a basílica de são
oPaulo fóra dos muros.

J

1 II. Vingança de Deus sobre Jerusalem. Nero
pereceu vergonhosamente um anuo depois do martyrio dos santos apóstolos. Sob ?s successores de
Nero, a lgeeja pôde respirar um instante e viu então
a vingança divina ferir a um tempo os tyranos e a
cidade culpada de J erusalem. Em 69, a familia elos
Flarianos sub iu ao trôno do imper io na pcssôa de
Vesp asiano, e re cebeu de Deus o encargo de castigar
a nação judaica e de dispersal-a. Excitado pelos
vexames sem co nta dos proconsules rom anos, este
povo tratou de sacudir o jugo. Ja vimos como Vespasiano e depois Tito fizeram o cerco de Jerusalem e
arruinaram a cidade e o templo. Desde essa catastrophe, os Judeus dispersos nunca conseguiram
reunir-se e formar uma nação. Em 136, após uma
revolta dos Judeus, Adriano quiz destruir o mesmo
nome de Jerusalem. A capital da J ucléa pnsso u a
ser fE!ia Capitolinrt.
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Segunda perseguição geral (9/i).

Papas.
S. Clemente (91-100),
S. Evaristo (100-·109).

Imperadores romanos.
Domiciano (81-96).
Nerva (96-98).

r. Segunda perseguição geral debaixo de Domiciano. tyrio de santo André ; são João diante da porta Latina.

II. Mar-

1. Segunda perseguição geral debaixo de Domiciano .Este imperador herdava de Vespasiano, seu pae, um
odio profundo contra os philosophos entre os quaes
co nfundia os christãos ; herdava de Nero os instinctos
sanguinarios do tyrano. Em 94, deu começo á era
sangrenta que ,segundo pensava, havia de derrubar
a Igreja de Deus. Nero destruia os christaos atendendo
ao numei o ; Domiciano atendeu mais á qualidade,
dirigindo sua raiva cega contra os mais ilustres
christãos da sua ,familia e da sua côrte. Um christão
fervoroso, que fôra promovido ás honras do consulado, Flavio Clemens, esposo de Flavia Domicilia e
parente chegado do imperador, pereceu sob o machado do lictor ; outro ch~istão ilustre, tambem consul,
Acilio Glabrio, sofreu o martyrio. Outros personagens
da familia imperial foram desterrados e tiveram os
bens confiscados. Destes foi Flavia Domicilla. Emquanto estas execuções se realisavam em Roma, corria o sangue christão em todo o imperio ; a tormenta
durou até que uma conspiração de palacio derrubasse o tyrano que morreu assassinado. (96.)

II. Martyrio de santo André; são João diante da
porta Latina. - Vma ilustre victima da segunda
perseguição foi o apóstolo santo André, martyrisado
cm Palras, na Achaia. Foi condenado pelo proconsul
Egéas a morrer numa oruz. Avistando ao longe o
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instrumento do seu suplicio : " O' bôa cruz, exclamou clJ , , vós que tivestes a 110nra de receber o meu
mestre, vós que tanto amei, e que por tão longo
tempo tenho desejado, tirai-me ela mão dos hom ens
para me levardes a meu Deus. Acolha-me Aquc!Jo
por quem vós me remistes ! >> Suspenso n 1 cruz, elle
viveu ainda dois dias, durante os quaes não deixou
de animar a multidão e. do pregar a fé em J csus
Christo.
No principio desta mesma perseguição, do fundo·
da Asia Menor, o apóstolo são João foi trazido em
Roma, e, por ordem de Domiciano, foi mergulhado
vivo numa caldeira de azeite a ferver, junto da porta
Latina. Por um milagre assombroso, elle saiu dali,
são e salvo, como de um banho saudavel que lhe
tivesse devolvido todo o vigor. Assustado com este
espeotaculo,, Domiciano não se abalançou a impôr
um novo suplicio ; desterrou são João na ilha de
Pathmos. Ê ali que o glorioso martyr teve as visões
admiraveis que referiu no Apocalypse. Morto Domiciano, são João voltou em Epheso, onde se mostrou
o que sempre fôra, o verdadeiro discipulo da caridade, o propugnador da divindade de Christo contra
os primeiros herojes. O que ensinava nas suas CarLas,
são João o praticava na sua vida; alquebrado pelo
peso dos annos, mandava que o levassem na igreja,
e repetia aos seus neophytos: «Meus filhinhos, amai.vos uns aos outros; ali está t.oda a lei do Senhor,
e si fôr bem observado, este preceito unico basta.
Um seu discipulo, esquecido dos santos compromissos
do baptismo, tinha - se tresmalhado e tornára - se
chefe de um bando de salteadores. O apostolo partiu em procura da ovelha desgarrada e não descansou !'Jmquanto não a tivesse trazido ao aprisco. São
João morreu muito velho, n, com elle, termina o
seculo apostolico.
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§ III. -

Terceii:a perseguição geral (106).

Papas.
:. Alexand" I (109-119).
l. Sixto I (, J 9-128).
l. Telesphoro (128-139).
l. Hygino (139-142).
l. Pio I (142-150).
l. Aniceto (150-162).

Imperadores romanos.
Trajano (98-117).
Adriano (117-138).

Antonino o Piedoso ('138- 161)

r. Terceira perseguição geral debaixo de Trajano : martyrio de
anto Ignacio de Antochia. - II. Carta de Plinio o Moço a Trajano.

I. Terceira persegnição geral debaixo de Trajano :
nartyrio de santo lgnacio de Antiochia. - O reino
le Nerva acabava de proporcionará Igreja dois annos
le paz, durante os quaes o santo papa Evaristo
Jstabeleceu na cidade de Roma vinte e cinco sacerlotes com a missão de tomarem conta dos vinte e
:inco santuarios erectos dentro dos seus muros. Aos
"'lavianos apeados do trono imperial succederam os
\ntoninos. O novo imperador, Ti·ajano, publicou, no
mno de 106, um edito de perseguição contra as socielades christãs e suas reuniões nocturnas. As cartas
mperiaes aludiam especialmente aos christãos acu~ados de se congregarem de noite nas catacumbas
Jara celebrarem seus mysterios e de se ligarem pela
ei do sigilo. A perseguição regou com sangue a cidade
le Roma e foi buscar cm Chersoneso o papa são
:!emente que tinha resignado .o cargo ; foi arremessado
w mar com uma ancora no pescoço. Em Jerusalem,
> bispo Simeão foi sacrificado aos delatores ; em
Roma conquistaram a palma dos martyres N erea e
\.chiléa ; outra Flavia Domicilia foi queimada viva
:om as suas· companheiras.
Roma presenciou outro martyrio ainda mais gloioso. Ao atravessar A ntior.hia, Trajano mandou
razer a Ignacio, cognomi nado Theophoro (que leva
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a Deus). Depois de um interrogatorio em que a firmeza do pontifice não fraquejou, o imperador o
condenou a ser exposto á furia das feras no amphitheatro romano. A viagem de Anliochia a Roma
foi para o bispo uma marcha triumphal. Assim que
desembarco u, os fieis acudiram-lhe ao e;ncontro, e
queriam salvai-o ; mas elle lhes suplicou que não
puzessem obstaculos á sua ventura. Durante as
festas sigilarias, o santo bispo foi conduzido ao
amphitheatro ; dois leões esfomeados o devoraram.
Os christãos ajuntaram piedosamente os maiores
ossos que ficavam do seu cadaver e mais tarde essas
santas relíquias foram levadas em Antiochia.
II. A carta de Plínio o Moço a Trajano. - Nada
pinta melhor o caracter da perseguição ordenada por
Traj ano do que a carta de Plínio o Moço, escrita ao
imperador por aquelle governador de BiLhynia.
Assustado, por ser tfio gi·ande o numero ele christãos
que tinha de prender, dirige-se a Trajano e pede-lhe
o seu parec0r : « O seu unico erro, diz elle, consiste
em ajuntarem-se num dia determinado, antes do
levantar do sol, para cantarem hymnos cm honra
de Christo, o seu Deus. Nada pude descobrir que
não seja ridicula superstição. Elles compromeLem-se,
nas suas ceromonias e nos seus myster.ios, não a praticar actos criminosos, mas sim a evitar os furtos,
os adulterios, a guardar a palavra dada, a satii;fazer
ao imposto. A epidemia grassou nas cid ades, a até
nas aldeias. Ao chegar na Bithynia, por toda a
parte encontrei desertos os templos dos nossos deuses,
interrompidos os sacrificios, por não haver quem
rofeecesse as victimas. » Ora, aqui segue a estranha
resposta de Trnjano a esta consultação : << Procedestes com tino ; não se deve fazer peBquiza nenhuma
contra os chr istãos ; m as sendo denunciados, si elles
conf,!3ssarem sua religião, cumpre castigai-os. >> Hcs-
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posta, essa, a respeito da qual Tertuliano faz este
ajuizado reparo : << Burlesca sentença contradictoria
que prohibe procurar os christãos por serem inocentes , e que manda castigal-os como si fossem culpados ! »
Traj ano não deixou, assim mesmo, de proseguir
sua obra iniqua e perversa. Adriano, seu successor,
não promulgou lei nova ; mas a perseguição não
afrouxou, e a Igr eja, por toda a parte, teve de contar
novos m artyres. Um edito de Antonino o Piedoso
acalmou algum tanto o furor impio, mas não chegou
a interromper a perseguição.
§ IV. -

Quarta perseguição geral (166).

Papas.
S. Soter (162-170).
S. Eleulherio (171-'186).
S. Victor (186-197).

Imperadores romanos.
Marco Aurelio (161 -180).
Commodo (180-192) .
Pel'tinax (192-191t).

I. Quarta perseguição gernl debaixo de Marco Aurnlio : mar tyrio
ele são Polycarpo, bispo de Smyrna. - II. A legião fulminante. III. Perseguição nas Gall ias.

I. Qaa.rta perseguição geral debaixo de Marco
A urelio ; martyrio de são ·Polycarpo, bispo ele Smyrna.
- Filho adoptivo e successor de Antonino o Piedoso,
Marco Aurclio professava para a philosophia um
amor profundo. Ora a philosophia que lhe ensinára
Fronto11, seu preceptor, aquella que lecionavam
então seus cortezãos Luciano e Celso, se traduzia
especialmente pelo odio ao Chri stianismo. O novo
imper ador reabriu a era sangrenta dos martyres
pela quarta persegu[çií.o geral.
Nos reinados precedentes, processavam os christãos
como violadores das lei s. Marco Aurclio nem teve
Laos cscrupulos e o mero titulo de christãos era o
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bastante para excitar seu odio. Este imperador
philosopho, cuja austeridade, cuja virtude foram decantadas em excesso, se tornou cnmplice dos magisLr ados nas suas injustas e atrozes sentenças, como
tambem das populações nas suas agressões selvagens.
Uma mulher da mais alta aristocracia romana, santa
Felicidade, sofreu o martyrio com seus sete filhos.
Santa Cecília pereceu com seu esposo Valeriano, e
Tiburcio, seu cunhado. São Justino o philosopho
pagou, algum tempo depois, a coragem que manifesLára nas su as Apologias dirigidas aos imperadores.
Numerosos Jl?.artyres o acompanharam no suplicio.
A perseguição foi mais violenta na Asiu. Em
Smyrna, a multidão, ebria cum a vista do sangue derramado, pedia em altos gritos a morte do bispo Polycarpo. Este santo velho, discipulo de si'ío Jo ão, foi
trazido diante do proconsul, que lhe disse : cc Tem
dó da tua velhice, amaldiçôa o Christo e eu te devolvo
a liberdade. » Polycarpo respondeu : '' Faz oitenta e
seis annos que eu o sirvo, e elle nunca m e fez mal
algum : como hei de blasphemar contra o meu Rei
que me salvou? >> A victima foi colocada numa fogueira que devia queimai-a viva ; as chamas, porém,
arredaram-se, respeitosas do seu corpo e mesmo
das ves tes do martyr: o algoz deu-lhe a morte com a
esp ada. Seus ossos foram postos cm lugar conveniente e tornaram-se objecto de um culto piedoso.
Assim honrava a primitiva Igreja os martyrcs e suas
~ ~sant as reli quias.
11. A legião fulminante. Um acontecimento
xtraordinario veiu, entretanto , deter por um instante
a perseguição. Era no de anno 174. Numa guerra contra
os Quados, o exercito de Marco Aurelio, entalado
em desfiladeiros estreitos, rodeado por barb!'l.ros,
acabrunhado por um calor abafadiço, estava para
morrer de sede ou cair cm poder do inimigo. Uma
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legião christã saíu das fileiras e ajoelhou-se a orar.
De repente, densas nuvens alastram o céu : uma chuva
copiosa caiu no campo dos Romanos, trazendo-lhes
suave r efr esco, emquanto o furacão assolava o campo
adverso com pedras de gelo, raios e morte. Todos
os historiadores referem este facto ; Marco Aurelio
delle deu parte ao senado em sessão solene e reconheceu que o exercito romano fôra salvo graças á prece
dos christãos. Elle publicou um edito que prohibia
molestai-o~ dora em diante por causa da sua religião .
A legião que alcançára este milagre foi chamada
legião fulminante.

IlI. Perseguição nas Gallias. - O odio ao nome
christão breve apagou os ultimos vestígios da gratidão
publica, e ao cabo de alguns annos, Marco Aurclio
recomeçou a perseguição. Apareceu violenta no
Oriente e no Occidente ; nas Gallias nomeadamente,
as cidades de Lyão e de' Autun sofreram os mais
extremos rigores. O piedoso bispo de Lyão, são
Pothino, de mais de noventa annos, foi entregue á
furia louca de uma multidão assanhada e faleceu
pouco depois no seu carcere. Outros christãos
acompanharam corajosamente nesta via dolorosa.
Entre este heroes, mencionam-se : Sancto, diacono
de Veneza, Attalo de Pergamo, Mathurino, neophyto
de Vienna, a joven e intrepida escrava Biandina,
cuja paciencia inalteravel agastava os algozes ; metida
numa rede e exposta á raiva de um touro bravio, que
a molestou muito tempo, ella ainda respirava; tiraram-lhe a vida com o gladio.
Em Autun, um moço, de nome Symphoriano, foi
co nden~do á morte por ter recusado adorar a estatua
de Cyhela. Emquanto o levarnm para o suplicio,
sua piedosa m ãe lhe gritava do alto das muralhas :
'' Filho meu, coragem ! lembrai-vos do Deus vivo.
Não vos tiram a vida: elles vol-a fazem melhor. ~

o
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Em Reims, as santos martyres Mauro, Timotheu,
Ap olinario e cincoenla mais deram á fé christr:i o
testemunho do seu sangue. - Doze annos de paz'
sob os reinados de Commodo e de Pertinax, permitiram á Igreja de respirar e estender-se.

§ V. -

Quinta perseguição geral (202).

Papas.
S. Zephyrino (197-217 ).
S. Calixto ! 0 (217-222).

S. Urbano ! 0 (222-230).
S. Ponciano (230-235).

Imperadores romanos.
Septimo Severo (194-211).
Caracalla (211-217).
Macrino (217-218).
I-Ieliogabalo (218-222).
Alexandre Severo (222-235 ).

I. Quinta perseguição debaixo de Septimo Severo : martyres das
Gallias. - II. Violencia da perseguição na Africa.

f5._,

1. Quinta perseguição debaixo de Septimo Severo :
martyres das Gallias. - Septimo Severo, soldado

promovido ao trono imperial, mostrou-se, primeiro,
favoravel aos christãos, e defendeu mesmo contra a
multidão idolatra dos senadores, dos patrícios,
nobres matronas cuja morte reclamavam. Mais tarde,
vei u a ser um dos mais cru eis perseguidores, e publicou um edito nos seguintes termos: « É prohibido
propagar religiões novM, reprovadas por igual pelo
costume e pela razão, e que perturbam os espfritos
dos homens. Quem faltar a esta lei i;erá punido pelo
exílio si fôr de uma classe distinta ; sendo de condição baixa, o cas tigo será a morte. n Este edito foi
executado com um rigor extremo . O sangue christão
correu a novo por todo o imperio, e, segundo a relação de todos os autores contemporaneos, a quinta
perseguição deu innumeros martyres. A violencia destas medidas arr ancou a Tertulliano um brado de
indignação que echôou em todos os recantos do
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immenso territorio romano : a Apologetica vingava
a honra dos christãos .
A Igreja das Gallias forneceu avultado numero
de victimas. Os fieis tinh am-se multiplicado prodigiosa m ente cm Lyão, gr aças aos desvelos de um
um bispo pi edoso e valente, santo Ireneu, successor
de são Pothino, na primeira séde episcopal das Gallias.
O imperador tomou, para com esta Igreja prosp era,
uma providencia muito de harmoni a com a sua
crueldade. Deu ordens a seus soldados de cercar a
cidade e exterminar todos aquelles que se proclamassem christãos. A matan ça foi quasi geral; santo
Ireneu foi levado diante do tyrano que o fez morrer.
Uma inscrip ção antiga traz que d ezoito mil fiei s
fôram assassinados no mesmo dia que o santo bisp o.
Outras cidades das Gallias : Valença, Viviers,
Besançon, tiveram tambem muito que sofrer. cc Não
se pódem co ntar os marty1·es, »escreve são Grcgorio
<lo Tours.
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as feras do amph.itheatro, e estando quasi morta,
indica ao gladiador que lhe vae dar o ultimo golpe,
o lugar onde deve bater ; a outra joven esposa não
menos intrepida, edifica seus comp anheiros e manifest a o que pode vir a ser o heroismo numa mulher
fraca, quando amp arada pela fé e pelas divinas
esperanças.
Severo faleceu cm 211, d eixando o imperio atormentado pela crueldade de Caracalla e as infamias
de H eliogabalo. Durante o reinado de A lexandre
Severo (222-235), princip e magnanimo , que honrava
Jesus Christo a ponto de lh e conceder um lugar no
seu or atorio, junto dos seus deuses, que sabia r espeitar os christãos e apreciar su as virtudes, h ouve um
momento de trcg uas. Os fieis puderam sair dos seus
esconderijos, e me~mo rezar á luz do dia. A Igreja
aproveitou esta paz para cons truir santuarios, erguer
Lnmplos que novas perseguições h avütm de derrubar.

§ VI. -

II. Violencia da perseguição na A /rica. - A perseguição não afrouxava nas outras partes do imperio.
A Africa, nomeadamente, deu o sublime exemplo
rla sua fidelidade á fé christã, e os a nn aes da Igrej a
r.o nservaram o nome de m art yrcs celebr es. E m
i\ lex andria, morr eu martyr Lconidas, pac de Origenes
que tamanho brilho havia de derramar na escqla
ilustre fundada p or são Marcos; uma joven escrava,
de nome Potamiana, mostrou uma coragem sobrehumana para não perder sua virgindade e sua f6; em
Car thago, foram trucidados Saturnino e Revocat_o.
Ali tambem, duas senhoras se immortalisai.·8m por
seu heroísmo : santa Perp etua e santa Felicidade ;
a primeira , pertencente á nobreza africana, atirada
ao carcere com o filhinho ainda a m amar, luta contr a
o desespero de seu velho pa o, ainda p agão ; amp arada
por uma v isão celeste, arrosta com seu irmão Satur

Sexta perseguição ger11I. (235).

Papas.
S. Anthero (235-236 ).
S. Fabinno (236-251 ).

I mperadores romanos.
Maximin o (235-238 ).
Gordi ano (238-21tlt).
Philippe (21,lo.-24.9).

l. Scxla µe rscgui ção geral debaixo de Max imino . - II. Periodo
_ ct c paz : prosperi dad e da Igreja e n ova Evangelisação rias Gall ias.

!

L Sexta persegiiição gera,l debaixo ele M aximino.
EsLa persegui ção ele Maximino só durou t r 0s annos ;
m as foi horrorosa. Godo por n ascimento, antigo
pastor nas montanhas, grosseiro, bes tial e feroz ,
Maximino dirigiu instintivamente seu odio contr a
o Christian ism o, e neste odio, elle poz um r equinte
e uma logica que pareciam Ler falhado aus uuLros :
qui z degolar a Tgrcja e dar cabo dclla de uma vez,
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aniquilando o seu cler o. Elle receava despovoar o
imperio si atacasse os simple fieis. Seu edito
dizia respeito aos sacerdotes e aos bispos, que, em
todo o lugar, foram procurados e sacrificados, ao
passo que as igrejas eram derrubadas ou incendiadas . .
Dois papas, são Ponciano e santo Anthcro foram
victimas deste odio infrene ; são Fabiano partilhava
o mesmo fado si a morte imprevista do Lyrano, assassinado por seus soldados, não viesse libcrtal-o.

II. Período de paz : prosperidade da Igreja e no(Ja
e(Jangelisação das Gallias. - O impor io caiu nas mãos
de um menino de doze annos, Gordiano ; mas, ainda
que tão jovcn, mostrou-se um prodigio de bom senso
e de bondade. Nos seis annos do seu reinado, a Igreja
foi feliz. Continuou da mesma forma sob o governo
de Philippe, àssassino do seu antecessor ; ellc parecia
querer resgatai· o seu crime com o trato bondoso
que dispensava aos christãos. V as Las igrejas for am
edificadas cm Homa, e no imporia todo. No mesmo
tempo surgiam santos ilustres, sab ias distintos, e
zelosos bispos que pregavam por seu exemplo ao
passo que animavam com sua doutrina. Esta paz
momentanea faculLou á Igreja os meios de trabalhar
com exito na evangeli sação das partes long inquas de
todo o paiz.
Debaixo do pontificado de são Fabiano, no vos
missionarias partidos de Roma, foram semear nas
Gallias a bôa doutrina, reparar as ruinas que a perseguição tinha amontoado e levar avante as conquistas da fé. Um pouco mais tarde, houve nas
mesmas regiões uma terceira missão, fundando-se as
Igrejas de Auxerre, de Cahors e de Reims.
1

§ VII. -

s.

s.

301. -

Setima perseguição geral (249).

Papas.
Cornelio (251-252).
Lucio I (252-254).

Imperadores romanos.
Decio (249-251 ).
Gallio (251-253).

I. Razão providencial que motiva esta perseguição. - II. Edito
do imperador Decio : caracter da perseguição e suas victimas. - III
Negocio elos libellalicos.

I. Razão prMidencial que moti(Ja esta perseguição. Desdr a morte de Septimo Severo, até o advento
de Decio, correu um periodo de trinta e oito annos,
durante o qual o socego da Igreja fôra perturbado
ap enas pela perseguição violenta, porém curta, de
Maximino. Nestes annos de tranquilidade, a fé
tinha-se difundido rapidamente ; mas augmentando
o numero dos crentes, tinha afrouxado o fervor.
O paganismo instilava a sua peçonha : os espectaculos,
as festas, o luxo, o bem estar triumpha~am das
vontades que o rigor das torturas não pudera amolecer. Tertuliano já censurava a excessiva delicadeza
dos chrisLãos da Africa ; são Cypriano, bispo ele
Cartago, dava rebate do perigo que constituíam
as riquezas, as espertezas e rapinas, deshonra do
commcrcio, as contendas e calumnias que se iam
intrometen do na communidade christã, a avareza
e os gozos mundanos que se introduziam no proprio
santuario. As igrejas de Roma e da Italia esmoreciam
da mesma maneira na disciplina e nos costumes.
Deus permitiu que a pm·seguição visitasse outra vez
a sua 1groja para dar-lhe nova tempera, revigoral-a
nas virtudes heroicas, acrysolando-a como a prata
no cadinho.

II. Rdito de Decio; caracter Ju perseguiçao e suas
victimas. - A set ima pcrseguiçtí.o rebentou debaixo
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de Dccio, o assass ino e succcssor de Philippe. O cd iLo
rezava que todo o christão devia ser atormenLado
até cll c sacrificar aos falsos deuses. A apostasia ora
a mela por que anhclava o Lyrano. Já não Jizia mais :
cc Quem confessar que é christão será morto, » mas
cc será torturado até ter renuncjado á sua fé. » Todos
os gcncros de suplícios foram empregados contra
os christãos firmes. Foi uma g uerra de cxt erm inio.
O cdiLo sangrento foi communicado a todos os governadores, em todas as provjncias do imporia.
Nesta prova terrivel, a Igreja christã recuper.ou
a energia e a firmeza dos ant igos dias. O numero dos
martyres foi immenso. O papa são Fabiano foi o
primeiro holocausto; uma multidão de outros marLyres, trilhando a mesma gloriosa esteira, vieram
cnflorar mais o diadema da Igreja da Italia. A Africa
foi inundada de sangue ; são Cypriano, só por milagre
escapou :í tmba idolatra que gritava : cc Cypriano
ás feras ! » A Sicília contou entre os seus mais ilusLres
martyrcs santa Agatha, virgem de Catana. O Orien te
não fo i menos ensanguentado : sanLo Alexand re,
bispo de J erusalcm ; são Babylas, bispo ele Antjochia ;
em Smyma, o corajoso sacerdote Piano ; em Melitcna, o valente Poli cucto, sacrificaram sua vida pela
fé.

l II. Negocio dos libelatiros. - Milhares do chri st.ãos
venceram com denodo e gloria esta nova prova e
colheram, venturosos, a palma dos martyres. Alg uns,
temendo que o animo lhes fraqueasse, foram procurar
abrigo nas solidões. Destes foram S. Paulo, primeiro
eremita, e santo AnLonio ; muiLos discipulos os acompanharam na Thebaida. Outros christãos emigraram
em terras de Barbaras, levando ali as primeiras
sementes da fé: No entanto, a violencia da perseguição cn:usou algumas fraquezas entre os christãos
relaxados. Houve quem, por cobarde desanimo,
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sacrificasse aos idolos : foram ferreteaclos com o
appellido de lapsi ou decaídos. Quer pela apostasia,
quer corrompendo os juizes, elles alcançavam bilhetes
ou libelli que os proLegiam contra todo incomodo
por causa de religião. Acabada a perseguição, muitos
daquclles que tinham fraquejado nas torturas, pediram sua readmissão no gremio da Igreja, submctendose a uma penitenc ia publica e então recebiam cartas
de paz. Todavia a Igreja, aliando, com criterio, a
severidade e a miscricordia, aprovou um parecer
redigido em Roma por uma assembleia de bispos e
cujos pontos principaes são os seguintes : cc Os libelaticos não serão ace itos na communhão da Igreja
sinão depois de uma penitencia longa e plena ; porém
esta terminaria para quem estivesse em perjgo de
morte. Os clerigos caídos seriam reduzidos á communhão leiga. Os bispos, entretanto, po derão, conforme o
caso, pôr algum tempero aos rigores desta legislação. n

§VIII. -

S.
S.
S.
S.

Oitava perseguição geral (257).

Papas.
Estevam 1° (254-257) .
Sixto II (257-259).
Dyonisio (259·269).
Felix (269-275).

Imperadores romanos.
Valeriano (253-260).
Galliano (260-268 ).

Claudio (268-270).

I. Edito de Valeriano ; principaes martyres da oitava persegui ção.
~II. Vingança de Deus sobre os perseguidores.

I. Edito de V aleriano ; principaes martyres da
oitara perseguição. - A traição, o assassinato faziam
os imperadores e os derrubavam. Chegado no trôno,
Valeriano, no principio, não se mostrou infenso aos
christãos. Mas, para 257, leis foram promulgadas
que prohibiam aos fiPis 11ual11uer cspecie de reunião:
·era tirar á Igreja vida e libr.rdade. A perseguição
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Ao partir para o Oriente onde ia pelejar contra os
Persas, elle enviou ao senado um rescrito pelo qual
ordenava que todos os bispos, sacerdotes e diaconos
fossem mortos sem demora. Por outra parte, os senadores e mais pessôas de alta linhagem, deviam ser
esbulhados dos seus bens e das suas dignidades,
e depois degolados si teimassem nas suas superstições.
No rol dos martyres daquella época, temos os
nomes de dois soberanos pontifices, santo Este.ram
e são Sixto II. Quatro dias depois do ~uplicio de
Sixto, levaram para o martyrio seu diacono são Laurenço. O imperterrito levita, fustigado com as varas,
foi deitado numa grade de fer1·0 aquecido ao rubro.
cc Pódes me virar, e depois comer, >> gritou elle ao
carrasco, e expirou nos tormentos.
A Ostia, o sanLo sacerdote Hippolyto foi esquartejado por cavalos indomitos. Em Utica, duzentos
confess01~es foram atirados vivos numa cova cheia
de cal viva. Em Cirtha (Constantina) mataram os
christãos aos milhares. As Gallias não foram poupadas. O Oriente, por sua vez, teve a sorte do Occidente:
em Cesaréa, da Cappadocia, um mocinho, por nome
Cyrillo, foi entregue ao juiz por seu pae idolatra.
Expirou nas chamas de uma fogueira, exhortando
a assistencia a compartilhar a sua alegria.
JJ. Vingança de Deus sobre os perseguidores.
O sangue dos christãos porém bradava vingança. O
cast igo divino feriu Valeriano, o autor de tão medonha carnificina. Vencido pelos Persas, foi prisioneiro de Sapor, e soffreu mil indignidades : constrangido a servir de escabelo ao vencedor quando este
montava a cavalo, foi depois esfolado vivo, e sua
pelle, pintada dP vrrmclho foi exposta num templo
da Persia como um monumento do oprobrio dos
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Romanós. No mesmo tempo, os Barbaros invadil'am
por todos os lados as províncias do imperio, os Godos
penetraram na Thracia e na Macedonia ; os Germanos
transpuzeram os Alpes e cobriram a Italia ; outros
assolavam as Gallias e a Espanha. Os Sarmatas saquearam a Pannonia, e os ParLhos entraram na Syria:
houve guerras em todo o impe.rio que contou até
trinta tyranos. Ter.remotos e inundações arruinaram as
provincias. Emfim, o excesso da medida foi a peste
que grassava, feroz, em Roma e no Oriente. Os christãos deram o exemplo de uma santa coragem, de
uma dedicação admiravel no alivio de seus irmãos ;
os pagãos, pelo contrario, fugiam espavoridos, deixando
os cadaveres insepultos. Era voz geral que estava
chegado o fim do mundo. '· r
1
§IX. -

Nona perseguição geral (274).

Papas.
S. Eutychiano (275-283).

S. Caio (283-295).
S. Marcelino (295-30!1).

Imp eradores romanos.
Aureliano (270-275).
Tacito (275-276).
Probo (276-281).
Caro (281-282).
Carino, Numeriano (282-283).
Diocleciano (283-305) .

I. Nona perseguição debaixo ele Aurcl iano : a legião thebana. -

.JI. Era elos

martyres nas Gallias, sob Maximiano Hercules.

I. Nona perseguiçâo debaixo de Aureliano : a legiâo
thebana. - De volta de suas campanhas victoriosas
contra os inimigos do imperio , Aureliano que, no
prinoipio, não era adversario dos christãos, mostrou~ perseguidor rancoroso. Mal tinham as suas ordens
cnegado ás províncias afastadas que elle caia, victima de uma revolução de palacio. Sob os successorcs
dP. Aureliano , a Igreja desfrutou uma paz relaLiva,
de que se aproveitou para augmentar suas conquistas.
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Apezar da perseguição latente e dos esforços aa heresia, a fé christã angariava discípulos nas provincias,
no exercito, entre os magnates do imperio, e até
na cf>rto de Diocleciano. Nos dezoito primeiros annos
do rnu reinado, elle não cogitava de molestal-os. Todavia, depois que teve associado ao imperio Maximiano Herculano, o Occidcnte, que coube a este principe, viu abrir-se uma nova era de suplicias, o desde
o anno de 286 até 303, cresceu o numero dos martyres.
É nesta época que se deu o martyrio da legião thebana.
Em uma expcdiç,ão no Valais, Maximiano ordenou
ás suas tropas de oferecer um sacrifício aos deuses
do paganismo. A legião thebana composta de christãos,
tendo na sua frente um valente oficial chamado
Mauricio, negou-se a tomar parte nestes sacrifícios
idolatras, Ella foi dizimada uma vez, mais uma, e
emfim uma terceira. cc Somos soldados vossos, diziam
elles a Maximiano, mas somos tambom os s01·vos de
Deus. Estamos promptos a lutar contra o inimigo ;
porém, havemos de morrer antes de quebrarmos a
fé jurada a nosso Deus. n A legião cm peso foi exterminada : contava seis mil homens.

III. Era dos martyres nas Gallias, debaixo de
Maximiano Hcrcules. - O feroz Maximiano ensanguentou todas as Gallias. Alguns autores colocam
nesta perseguição o martyrio de são Dyonisio, primeiro bispo de Paris, e de seus companheiros Rustico e Eleutherio. O imperador tinha nomeado a Ric-·
cio-Varo prefeito nas Gallias. Este homem, cruel ,
como o seu mestre, ia, de cidade cm cidade, levando
comsigo o espanto, derramando sangue cm todo o,
lugar por onde passava. São Luciano, bispo de Beauvais, são Firmino e são Quintino de Amiens, os santos
Crispino ·~ Crispiano de Soissons, estavam entre as
victimas. Em Rcims, os santos Hufino o Valeri(),
santa Macra, da mesma diocese, receberam a gloria
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do martyrio pela mão deste tyrano que a vingança divina feriu afinal em Amiens, onde morreu em meio
d<· dores atrozes. Junto com estes nomes isolados, as
Actas dos martyrcs das Gallias enumeram legiões
de victimas, ás vezes povoações christãs inteiras
exterminadas em odio da fé.

§X, -Decima e ultima perseguição geral (303) .
Papas.
S. Marcel (304-310).
S. Eusebio (310-311 ).
S. Melchiades (311-313).

Imperadores romanos.
Diocleciano (303-305).
Maximiano Hercules (292-306)
Maximiano Galerio (292-311 ).
Constancio Chloro (305-306 ).

I. Dccima perseguição debaixo de Dioleciano; caracter e violencia
desta
perseguição.
Constancio ChJoro e Constantino protegem
os christãos;
fim- daII.Juta.

1 \,

I. Decima perseguição debaixo de Diocleciano; caracter e µiolencia desta perseguição. - Diocleciano
hesitava cm declarar a guerra aos christãos ; o feroz
Galeria venceu os escrupulos do velho imp erador ;
quatro editos successivos prepararam a perseguição
que se torno u geral em 303. Era sabido que os chritãos hauriam na sua fé uma força invencivcl, que
esta fé era oriunda da Escriptura ou dos Livros
santos ; os primeiros editos obrigavam os christãos
a entregar estes seus livros sagrados. O paganismo,
tambem não ignorava que a multidão dos fieis auferia
vid a e energia na jei·archia sacerdotal; envidaram
to dos os esforços para estancar esta fonte, alcançar a
apostasia, ou destruir o sacerdocio. Emfim, o ultimo
edito foi enviado a todos os governadores das províncias e executado em toda a parte com uma violencia extrema.
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nos deixou Eusebio, testemunha ocular, e as provas
que nos dão as Actas dos martyres, atestam que esta
perseguição foi a mais terrível. Lactancio mostra-nos o·Oriente e o Occidentc entregues ao furor de trcs feras :
Diocleciano, Galerio, Maximiano. Em Nicomedia,
residencia de Diocleciano, uma multidão de oficiaes
do paço imperial foram mortos. Em Roma, as arenas
do Coliseu viram o sangue cbristão correr a jorros.
No Egypto, o Nilo engulia todos os dias milhares
de victimas. Em todas as terras do imperio, foi uma
guerra de extermínio. Mais tarde, o imperador Constantino dizia aos Padres de Nicêa, aludindo a esta
perseguição : « Si tivessem morto tantos barbaros,
quantos christãos trucidaram, teríamos para sempre
a paz cm nosso imperio. >> Emfim, Diocleciano julgou
ter destruído e sepultado o Christianismo ; ellc mandou levantar duas columnas de marmore em que
se podiam ler os seguintes orgulhosos e triumphantes
dizeres : Nomine christianonim deleto.
No entanto a Igreja estava na vespera da victoria
definitiva.

II. Constancio Chloro e Constantino protegem os
christãos ; fim da liita. - A procela terrível finalmente amainou; a Igreja das Gallias respirava em
paz ~b o governo de Constancio Chloro. << - Que
fidelidade hão ae guárdar com o imperador, aquelles
que foram traidores e perjuras com o seu Deus? »
dizia este príncipe ; e, acto continuo, elle tirou o
emprego aos oficiaes christãos que tinham aádo pâf'te
de fraco na perseguição, e expulsou-os do seu palacio .
Entretanto, a mão de Deus ia pesando sobre os
tyrãüõs :- Diocleciano tornou-se idiota, viu-se obrigado a abdicar, e no seu desespero deixou-se morre
de fome (313).Maximiano Hercules, depois de falhar
numa tentaLiva de assassínio de seu filho Maxencio e
seu genro Constantino, foi encarcerado, e ali, estrãri'·

ae
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gulou-se. Galeria falecia antes de Diocleciano, em
311, roído, ainda vivo, pelos vermes.
A Providencia preparava um protector para sua
Igreja. Constancio Chloro, tendo morrido na Ingla·
terra, seu filho Constantino foi proclamado imperador na idade de trinta e um annos. Era pagão ainda,
mas já se dirigia ao Deus todo poderoso que sim pae
-nuncn invoeára debalde ; acatava a religião de Christo
e longe de maltratar seus discípulos, eJJe os protegia.
Maximiano perscgui11 o Oriente ; Maxencio, procÍamado«Augusto 0rii 3Õ8, tyranisava Roma e a Italia;
ãlém disso,havia luta entre estes dois rivaes. Cons;ãntino, com o exercito numeroso, marchou contra
Max cncio, na Italia. « Chegára a hora de Deus;
sua Igreja tinha vencido o vê!ho múndo idolatra em
Todos os campos de baLalha do martyrio ; era tempo
de lucrar o beneficio desta victoria maravilhosa pelo
"triumpho perpetuo sobre os Cesares. >> Um pouco
antes de transpôr os Alpes, ao meio-dia, Constantino,
~ e com elle, o exercito inteiro, avistaram no céu uma
uruz luminosa com o lemma · Por este signal, has de
fJen cer. Na noite immediata, Jesus Christo lhe apai·eceu com o mesmo signal, ordenando-lhe que fizesse
um es Landarte segundo este modelo, chamando-o
Labarum; trazia estampado o monograma· de Christo
e a imagem do' imperador e dos seus filhos. As legiões
d-e ConsLanLino levaram a bandeira sagrada. As hostes
inimigas foram desbaratadas em Turim e Verona;
<Hrltimo combate se travou junto da ponte de Milv"t!:r.-Maxencio vencido fugiu para Roma e, caindo
no Tibre, afogou-se. Roma abriu suas por~as ao
tr iumph ador.
Logo depois da sua victoria, Constantino publicou,
a favor do Christianismo, um edito que mandou ler
em todas ns provineinR. P ara csclaroce1· algumas
duvidas a respeito da interpretação do mesmo, o joven
heroe, de acordo com Liçinio, publicou pouco depois
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o edito de Milão (313) em que proclamava a completa libel'dade de consciencia. Dora em diante,
ia reinar a paz na Igreja : uma idade nova aureolava
o mundo.
ARTIGO II

Luta victoriosa contra a heresia e o philosophismo pagão.
I. Os Gnosticos do seculo n; o Manicheismo. -II. Heresias contra
a Igreja : 1° O Montanismo; 2° Heresia e scisma dos Novacianos ;
3• outros erros : Quartodecimanos, Rebaptisantes, Milenarios. - III.
Heresias dos Antitrinitcirios; 1° contra a Incarnação ; 2° contra a
Trindade catholica. - IV. - O philosophismo pagão ; suas tres phases e seus principaes representantes.

I. Os gnosticos do seculo li; o manicheismo. Demos a conhecer o começo da gnose com Simão o
magico ; era o primeiro ensaio de revolta que Lentava
a razão contra a fé, a religião dos espirituaes,
como elles se denominavam, em opposição contra os
materiaes. O gnosticismo foi a grande heresia dos
seculos 11 e m. Pretendia derramar em todos os problemas uma luz maior do que a do Christianismo.
Deus, o mundo, a origem do mal, o antagonismo
entre o mal e o bem, a associação da materia e do
espírito, são as questões que procurou resolver.
Todas as theorias gnosticas não são identicas;
diferem bastante ; todavia, o ponto inicial é commum :
ha dois principias das cousas, Deus e a materia eterna.
O mundo, sendo máu, nada tem com Deus e para
conseguir explicar a creação, a gnose ideiou series
de éons, entes intermediarias entre Deus e o mundo .
Um delles pôde encarcerar o espírito na materia;
eis porque o homem seria entregue ao mal e á dor.
Mas veiu outro éon, a salvar a humanidade ; não é
Deus, nem homem, mas simples substancia ether ea,
com um corpo fantastico. A salvação da humanidade
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ú realisada pela gnose, sciencia reservada aos cspirituaes. Como se vê, esta doutrina destruia a um tr.mpo
a T1·indade, a Creação e a Incarnação, a queda e a
redempção. Os principaes chefes do gnosticismo, no seeulo rr, foram : Carpocrato e Basilides; Valentino e
Saturnino propagaram estas theorias em Roma e no
Occidente ; um apologista christão, de nome Taciano
deixou-se seduzir e deu nas mesmas extravagancias ;
emfim, A1arcion e Cerdon reduziam a gnose ao duplo
principio do bem e do mal.
O gnosticismo definhava no desprezo e na imoralidade; Manés, nascido na Arabia, procurou revigoral-o emprestando-lhe uma forma nova, para o fim
do scculo m. Tratou de conglobar num só corpo de
doutrina, as tradições do dualismo persa, o gnosticismo de Basilides ; as theorias do budhismo e o dogma
de Mithra para, com esse mistiforio, fazer a Heligião universal. Para ellc, existem dois seres primordiaes e eternos : a luz e as trevas, sempre cm lut a : o
bem dimana da luz, como o mal, das trevas ; o verdadeil'o Hcdcmptor do mundo será o filho do homem
primitivo, nascido do principio bom. A estas elucubrações de uma imaginação desvairada, Manés juntou
uma moral infame que solapava toda autoridade.
Para difundil-a era mister organisar uma sociedade
secreta, com a respec tiva jerarchia. Promoções successivas por cinco graus alçam os adeptos ao vertice
da sciencia. Esta seita atravessou os seculos ; os
Albigenses têm nella a sua origem e pode ser considerada como mãe do iluminismo e da maçonaria.

II. As heresias contra a lgreia. - Entre os cr1·os
daquclla época que minam, conoem as noções da
Igreja, cumpre mencionarmos o dos montanistas
e dos noracianos. Embora mr.nos impol'tantcs, notaremos ainda os dos quartodecimanos, dos rebaptisantes, e dos milenarios.
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1° Para os meiados do seculo II, um Phrygio, chamado Montano, acolytado por duas desgraçadas que
elle alistára, fez tenção de fundar uma Igreja. Elle
propalava que os apóstolos só tinham recebido o
Espirita Santo parcamenLe, cmquanLo elle o possuia
na sua plenitude . Jesus ChrisLo apenas dera o esboço
de uma Igreja; a elle, Montano, assistia o dever de
reformal-a e aperl'eiçoal-a. Ostentava, nesLc propo sito, extrema rigidez nos princípios, condenava as
segundas nupcias, prohibia a fuga nas perseguições,
acrescentava jejuns aos da Igreja e sentenciava a
impossibilidade do perdão para determinados pecados.
Tertuliano deixou-se iludir pelos erros de Montano ;
Milciades, sabia apologista da religião christã, os
rebateu victoriosamcntc, como Lambem o bisp o
de Hieropolis, santo Appolinario.
2° No(!ato era sacerdote de Carthago. Logrado nas
suas pretençõcs ambiciosas pela eleição de são
Cypriano na séde episcopal desta cidade, procurou
um prcLexto para um scisma lasLimavel na justa
severidade do bispo para com os libelaticos na perseguição de Decio. Para angariar partidarios, elle
congregou maus padres, clcrigos indignos e certo
numero de apostatas e decaídos. Excommuungados
por são Cypriano, os nowicianos trataram de iludir
em Roma o papa são Cornelio.
Expulso de Carthago, Novato veiu em Roma onde
encontrou No(!aciano, outro ambicioso burlado, que
a eleição de Cornelio ao solio pontifical, aLirára nas
fileiras da revolta. Os dois scismaticos podiam andar
de mãos dadas; Novaciano se fez eleger papa por
tres desgraçados bispos _italianos e mandou car tas
de communhão a todas as Igrejas. Mas cm breve, a
eleição falsa do antipapa foi descoberta; ; os scismaticos
Liveram que fugir de Roma. Todavia a doutri na
herejc e montanista, que tinham imaginado na s ua
revolta, só foi extinta nos meiados do seculo v.
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3° Os outros erros antes combatiam o exerc1c10
da autoridade da Igreja, suas interpretações doutrinaes do que a sua propria noção.
No fim do scculo II, houve a questão da Paschoa.
Contrariamente á tradição e á pratica do Occidente,
alg umas Igrejas da Asia continuavam a celebrar a
Paschoa no dccimo quarLo dia da lua de março,
srgundo o uso judaico. Roma e o Occidente adiavam
a sua celebração para a seguinte Dominga. O papa
são Victor julgou que tinha de uniformisar este cosLume e lançou a excommunhão contra os Orientaes
que não quizessem conformar-se com esta decisão.
Este acto de vigor, por pouco não acarretou o scisma;
o Oriente teimava cm conservar seus usos que dizia
t er herdado de são João. Santo Ireneu, bispo de Lyão,
t omou a defcza das fgrcjas da Asia, e, cm nome dos
bispos das Gallias, dirigiu ao papa Victor uma carta
resp eitosa pela qual suplicava o chefe da Igreja que
não separasse da communhão .dos fieis povos christãos que gostavam de uma pratica herdada dos seus
paes. São Victor atendeu a este pedido e retirou a
ameaça; as Jgrejas dissidenLcs adoptaram finalmente
o uso geral, confirmado depois pelo concilio de Nicêa.
Os parLidarios do uso asiatico foram designados sob
o nome de quartodecimanos.
Finda a perseguição de Dccio, o regresso de alguns
no(!acianos ao gremio da unidade caLholica ocasionou
a questão dos rebaptisantes. Deviam-sebaptisar a novo
as crianças e os adultos que o tinhn.m sido por hercjcs?
Zeloso para a integridade da fé, são Cypriano pretendeu que o bapLismo ministrado por herejes era
nulo e tinha de ser renovado. O papa santo Estevam
julgava, com mais acerto, que o baptismo, embora
dado por um hcrejc, era valido, comquanto o ministro tivcs~e observado fielmente a matcria e a forma.
São Lypriano advogou a favor dos rebaptisantcs.
Todavia, acciLou finalmente a decisão de Roma, e
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o concilio de Nicêa, em 325, determinou definitivamente, nesta questão, a verdade tal qual fôra ensinada pelos pontífices romanos.
Um ultimo erro desta época foi o dos milenarios.
Escudando-se em textos mal entendidos, com uma
interpretação por demais literal, os milcnarios, como
alguns gnosticos, .acreditavam que entre o reino da
Igreja neste mundo e seu triumpho na eternidade,
haveria uma transição, um reinado de mil . annos,
durante o qual os fieis gozariam de uma felicidade
puramente temporal. O milenarismo foi adoptado
por alguns Padres da Igreja : combatido pelo maior
numero, condenado num concilio reunido cm 373 pelo
papa Damaso, este systema foi completamente abandonado no seculo v.
III. Heresias dos antitrinitarios. - Como se po de
averiguar pela historia da Igreja, todas as verdades
dogmaticas ensinadas no Evangelho foram successivamentc impugnadas pelo espírito do erro e da mentira. Ora o primeiro e mais assombroso mysterio da
revelação christã ó certamente o da santissima Trindade. Depois, deste dogma da Trindade, dimana, como
da sua fonte , o mysLerio de Incarnação do Filho .de
Deus. Mas o Verbo, feito homem, veiu para nos remir
e a Redempção, obra delle, é outro mysterio para a
razão humana. Emfim, o Espírito santo, que Jesus
Christo nos deu a conhecer, que elle nos enviou, e
cujo papel santificador se exerce a um tempo na
Jgreja e nas almas, é a terooira e não menos mysteriosa pessôa desta augusta Trindade. Não encontrará,
clle tambem, seus oponentes? P1·eludiando ao racio·
nalismo moderno, os herejes do seculo u e ur, assestaram suas baterias contra a Trindade ; por issó se
apelidam com o nome generico de antitrinitarios.
Nos seculos ry e v, u erro ueLerminar-se-á melhor .
Agora, já se podem discriminar : 1° os hcrejes anti-
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trinitarios, que atacam a propria pessôa de Jesus
Christo, negam ou interpretam mal a sua Incarnação, e 2° os hercjes antitrinitarios que combatem
directamcntc o Ser divino e não admitem a Trin. dado de pessôas na unidade de substancia
1° . Contra a Incarnação. - Os gnosticos divisavam por toda a parte emanaçõe.s divinas ; por uma
reacção extrema, os antitrinitarios da primeira categoria não queriam ver Deus cm parte alguma. Theodoro o surrador, de Bysancio, que tinha apostatado
na perseguição de Marco Aurelio, pensou, sem duvida, legitimar a sua cobardia sustentando que Jesus
Christo não passava de um homem ; teve discípulos :
Theodoro o banqueiro, que punha o Salvador abaixo de
Melchisedech, e um bispo indigno, Panlo de Samosata,
que rematou com a heresia uma vida de fausto e de
orgulho e aplicou seu systcma de interpretação
inteiramente racionalista aos outros mysterios da
fé, para facilitar a conversão da famosa Zenobia
rainha de Palmyro.
2° Contra a Trindade catholica. - :Para os antitrinitarios da segunda categoria, só ex iste um Deus unico,
sem distinção de pessôas. Praxéas, primeiro, confessor da fé, tornára-se partida.rio de inovações ; ellc
professou a identidade do Pac e do Fillho, pelo que
seus discípulos foram chamados patripassianos, monarchicos e unitarios. Mais tarde, Sabellio (para o anno
de 260) formulou esta heresia de um modo mais
preciso. Segundo afirma, Deus é perfeitamente um ;
mas revela-se debaixo de tres aspectos : Padre quando
crea ; Filho quando resgata o homem ; Espírito Santo,
quando vivifica a Igreja. Esta monarchia divina an·dava espalhada em todo o lugar : é o pantheismo em
germem.
IV. O phílosophismo pagão ; suas tres phases e princípaes representantes. - O paganismo, nas suas escolas
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philosophicas e pelos esforços do seus sabios, havia
de necessariamente opôr-se aos progressos do Christíanismo. As suas investidas têm sido criteriosamente
divididas em tres phases muito caracterisadas. Primeiro, elle escarnece e se ri ; depois, em vista da
verdade catholica, incolume, sempre a avultar, o
philosophismo pagão esconde a sua raiva impotente
e vergonhosa, ajaczando, chlamyde mentirosa, certas
formas exteriores tiradas do Christianismo ; emfim;
elle centralisa suas forças, e, em face da H.eligião
christã, quer contrapôr uma religião nova e unica,
estribando seus alicerces no racionalismo : surge o
neoplatonismo.
Primeiro período : o sarcasmo e o riso. - Na religião christã, o paganismo romano eó descortinava,
a principio, uma novidade estranha. Soneca prezava
bastante a parte moral; os dogmas, porém, e as praticas não passavam a seus olhos de superstição. Tacito
tinha pronunciado que « a superstição judaica era
detestavel » e é sabido que este historiador confunde
na mesma apreciação judeus e christãos. Os outros
escritores de Roma só têm desprezo e odio : daí est es
gracejos, estas interpretações ridiculas que vemos nas
obras e nas pinturas daquella época ; a censura dirigida aos christãos de adorarem um asno ; a paro dia,
no palco, dos nossos mystcrios e das nossas ceremoni~s. Um dos mais ardentes destes exploradores da
mofa é sem duvida o poeta Luciano, o qual, em v arias .composições, especialmente na Morte do peregrino,
desfigurou e meteu a ridículo as mais bollas idéas
christãs.
Segundo período : o atagâe scienlifico. - O paganismo, agastado ao ver que o Chr istianismo não se
dav a por achado, <', menosprezando as r.halaças , ia
rontinuando no sru progedir, tratou de demonstrar
l[UO era falso ; depois pcleJOU por substituir-lhe uma
esprcie de religião racionalista constando de to dos
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os erros então em voga, adubados com algumas verdades tiradas do Evangelho.
Celso e Porphyrio foram os principaes chefes da
primeira dessas duas tentat'ivas. O livro de Celso, o Disciirso çerdadeiro - parece enfeixar todos os
argumentos da incredulidade, atirando a acusação
gratuita a Jesus Christo e aos ap_ostolos, atribuindo
os milagres á magia, negando a Incarnação, motejando sobre a resurreiç.ão futura, pretexLando ser a
fr o aniquilamento da razão humana, vendo no Evangelho um plagio das obras de Platão, etc. Porphyrio
queria derruir as proprias bases da revelação : as
antigas prophecias não passam a seus olhos de uma
narração composta depois do acontecimento ; os
apostolos contradizem-se ; Pedro e Paulo são rivaes.
Conclue com a impossibilidade dos mysterios.
A segunda tentaLiva foi copiar o Christianismo.
Neste afan se empenham Celso, Porphyrio, J amblico,
Plotino, etc. Desejariam purificar Platão, Aristoteles,
Pythagoras, dará mythologia pagã uma feição menos
burlesca, desembaraçar a moral philosophica das
suas monstruosidades, enxer tar nella, ad instar de
Seneca e Marco Aurelio, princípios mais austeros,
opôr aos milagres christãos as façanhas retumbantes de
Appolonio de Thyano ; por outra, desejariam substituir um paganismo honesto ao Christianismo combalido.
Terceiro período; esforço supremo : o neo platonismo. - O philosophismo não se tinha saido melhor ;
quiz experimentar um novo assalto : havia de substituir nem mais nem menos a revelação pelo racionalismo, compondo uma religião inteiramente natural
cuj os elementos fossem tirados da philosophia antiga.
Precursores dos racionalistas modernos, os inimigos
da fé congraçaram todos os systemas : o polytheismo
grego, o dualismo persa, a unidade e a Trindade
christã, Pythagoras e sua metempsycose. Este
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eclectismo se denominou o neo platonismo alexandrino, po1·que seus principaes autores pertenciam á
escola de Alexandria. O inspirador parece ter sido
um tal Ammonio, com o apelido de Saccas, devido á
-sua antiga profissão de carregador. Fôra chris tão,
discipulo de Clemente de Alexandria e mestre de
Origenes. Elle se separou do ensino catholico para
fundar a nova escola platoniciana. Ploti:rio continuou
a sua obra, e lidou activamente para vulgarisar como
religião este systema pantheista cm que vêm de
envolta o uno absoluto, a intelligencia dil'ina que delle
dimana, e a alma do homem, procedente desta inteligcncia superior. Porphyro e J amblico ampararam
por algum tempo esta celebre escola neo-platoniciana;
a escola catholica de Alexandria, porém, sua ant agonista, havia de triumphar com a sciencia e a verdade.
O esforço do philosophismo pagão desapareceu na
impotencia e no olvido.
ARTIGO III

Escriptores e apologistas dos seculos II e m.
I. Vista geral. - II. Apologistas contra a perseguição. - III.
Apologistas contra as heresias. - IV. - Apologistas contra o philo·
sophismo pagão.

I. Vista geral. - Para revidar a todos estes assaltos.
entraram na li ça impavidos lidadores. Suscitados por
Deus, vieram advogar a favor da verdadeira liberdade christã contra os perseguidores ; a favor da pura,
santa e refulgente verdade catholica contra os embustes da heresia ; a favor dos direitos inconcussos
da revelação e da fé contra as pretenções do philosophismo pagão. Os dois seculos cuja historia acabamos
de percorrer, tiveram a luz de numerosos e inclito ~
genios ; contemplaremos apenas alguns dos mais
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celebres. Poderiamos lembrar as escolas ilustres
fundadas pelos apostolos, e em que se formaram estes
egregios bispos e doutores. A escola de Antiochia
nos deu santo Ignacio, são Polycarpo, são Pothino
e santo Ireneu. A escola romana, no seculo II, vê surgir
são Justino e Taciano; Roma é o foco da perseguição ; tei·á mais martyres do que doutores para nimbarlhe a fronte excelsa. A escola da Africa é iluminada
pelo imortal genio do infeliz Tertuliano ; depois delle
brilham são Cypriano, A!'Uobio, Lactancio, Minocio,
Felix. Da famigerada escola de .Alexandria, fundada
por são Marcos, saíram, nos seculo II e nr, Athenagoras, são Clemente, e o grande Origencs, cuja sciencia
e actividade ó um prodígio.
Porém será mais de ha1·monia com a ordem Jogica
do~ factos acima explanados, contemplarmos os
escriptores e apologistas segundo as the~es que defenderam, isto é, conforme verberavam as perseguições,
profligavam as heresias, ou debelavam os esforços do
philosophismo. Verdade é que mais de um destes soldados intemeratos fez frente, no mesmo tempo, a
todos os ataques ; estudaremos entretanto a sua
feição mais saliente.

II. Apologistas contra a perseguição. - Já nà terceira perseguição, Quadrato, bispo de Athenas, e
Aristides, phi1osopho, dirigiam ao imperador Adriano
apologias em defesa dos christãos; os textos, porém,
não for am conservados, nem os dos apologistas Meliton, bispo de Sardes, Apolinario, bispo de Hierapolis e llfilciades, escriptos para Antonino e Marco
Aurelio.
Um protesto eloquente se fez ouvir pela primeira
vez debaixo de Antonino ; segunda vez debaixo
de Marco Aurelio ; o auto1· era são Justino , philn11opho gl'ego convertido á fé christã, que pleiteava
energicamontc a causa dos fiois injustamente perse-
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guidos. Depois de desmascarar todas as calumnias
forjadas contra olles, e justificar victoriosamente sua
doutrina, o desassombrado apologista rematava :
cc Si esta doutrina vos parece razoavel, apreciai-a
devidamente, mas não nos condeneis pelo unico facto
de sermos christãos. n A resposta que obteve fora m
o suplicio e os louros do martyrio.
Na mesma época, um discipulo de são Justino,
Taciano, que mais tardo havia de sossobrar nos erros
grosseiros dos gnosticos, publicava sou .Discurso
contra os Gregos, em que mete a ridiculo suas divindades, sous templos, suas ceromonias e sous costumes.
Aos imperadores Marco Aurelio o Commodo ainda
apresenta o geego Athenagoras o escripto intitulado
Embaixada para os christãos. Elle repelia as incriminações iníquas, filhas do odio ; evidenciava a
perfeita inocencia dos christãos ; apelava da injustiça
dos tribunaes para a equidade dos imperadores. E ntre~
tanto, que poder sobre as paixões têm os protestos
ainda os mais eloquentes da verdade imbello?
Tertuliano tinha nascido em Carthago para o anno
de 160 o abraçára o Christianismo aos trinta annos.
Debaixo do reinado do Septimo Severo, durante a
perseguição quinta, publicou a sua belissima Apologetica dirigida aos proconsules, não para lhes pedir
favor algum, mas para lhes pôr debaixo dos olhos o
{ldio, a injustiça do seu rancor contra os christãos :
despedaça as calumnias dos pagãos ; vinga os ehristãos,
suas assembleias, sua doutrina, seu culto ; mostra
claramente que elles têm a seu favor o numero e
poderiam lutar com o imperio : cc Apenas nascemos·
hontem, escrevia elle, o já enchemos vossas ci dades,
vossas fortalezas, vossos campos, o palacio, o senado,
o forum : unicamente deixamos vasios os vossos tem·
plos. Si fossemos embora, ficariois espantados ao
ver a vossa solidão. Porque merecemos a morte?...
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Quanto mais ceifais, tanLo mais nos vamos multiplicando . O sangue dos martyres é somente do christãos. >> Acharemos este mesmo genio insigne, Tertuliano, armado contra todas as heresias. Porque será
que um homem tão eloquente, um sacerdote tão
austero, se deixou enganar pelos ouos elos montanistas ?
III. Apologistas contra as heresias. - Quasi todos
os auLoros desse poriodo florescente escreveram tratado s con tra os horejes ; desta polomica vigorosa, só
nos restam as obras de santo Ireneu, de Tertuliano,
de Origenes o do são Cypriano.
Santo Ireneu, bispo do Lyão, publicou par·a o fim
do soculo segundo, sou Tratado contra as heresias, ospecialmenLo dirigido contra os gnosticos. Elle expõe,
com todos os pormenores, os erros destes soctarios;
refuta-os mostrando que siio tão contrarios á fé christã
como á propria razão. Mais, ello nos oferece um manancial dos mais puros o mais ricos da crnnça cathol•ica e
do ensino da primiLiva Igreja : a Escriptura, a tradição, a unidade do poder eclesiastico, a primazia ela
Igreja de Roma, a infalibilidade do pontifico romano,
tiveram , cm santo Jroneu, um defensor eloquente o
autorisa<lo.
Tertuliano nos deixou conLra a heresia o sou livro
admiravol das .Prescripçõcs. Maneja no combate a
mesma arma que ~anto Jreneu : a heresia nasceu
hontem, o Christianismo sempre existiu ; ella aparece
segundo o acaso ornquanto a fé verdadeira vem do8
ap ostolos e de J csus ChrisLo. Contra as heresias particulares do Marcion, elos valentinianus, dos antitrinitarios. o denodado arauto escreveu obras notaveis.
Nos seu.s livros, encontra-se Loda a doutrina da lgrnja
sobre o bapLismo, a confirmação, a eucharistia, o matrimonio ; mais tarde, um a1·dul' descomedido o arr asLou
a errns lumentavois.
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Origenes, em meio dos seus trabalhos multiplos contra o paganismo e o philosophismo dos alexandrinos,
escreveu um livro famoso, o Li1,Jro dos Principias, que
pode ser considerado como uma refutação dos erros
gnosticos sobre Deus, a Trindade, os anjos, o mundo,
a questão do bem e do mal, a Incarnação, o livr e
arbítrio. InfelizmenLe, elle emprehendia uma obr a
por demais dificil para ser realisada .inteiramente :
a concordancia do dogma revelado com os dados philosophicos é terreno alagadiço e escorregadio e o
distinto sabio deu mais de um passo falso.
São Cypriano, homem do mundo conver tido
á fé christã e depois, bispo de Carthago, começou em
246 uma carreira de sciencia, lutas e virtudes cujo
fecho de ouro seria o martyrio. 'Teve que arcar com
a dupla contagião da heresia e do scisma. Sua obra
prima, Unidade da Igreja é um arsenal inesgotavel
para a defeza _da Igreja conLra o scisma; seus argumentos contra os no1,Jacianos esm agam ainda hoje
todos os revoltosos.
lV. Apologistas conlra o philosophismo pagão. - Deparnmos primeiro aqui com os nomes de Jiislino e de
Taciano : aquellc, no seu livro Da JVlonarchia, este,
no seu Discurso contra os Gregos, puzeraIJ?. á mostra
a falsidade das superstições pagãs. - Sob a forma
de um dialogo a que dá o titulo de Octrwio, um
jurisconsulto romano, Minucio Felix faz a acareação
de um christão e de um pagão, e, numa discussão
extensa, põe na bocca dclles argumentos que trazem
a completa victoria do Christianismo. - Por seus
tres livros a Autolico, pagão culto e influente, Theophilo de Antiochia faz jus a um lugar honroso entre
os melhores apologistas : é uma refutação csplendida
de Lodos os absurdos do paganismo. Mas o ruais
temível adversar10 dos philosuphos pagãos foi Cle·
mente de Alexandria. Sua Exhortação aos Gentios, seus
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Lros livros do Pedagogo, a obra que inLitula os Stromalas, são outros tanLos escriptos luminosos em que
o ilustre douLor fcrreteia as crueldades e infamias
do paganismo, opõe-lhes as sublimes l.ições do Evangelho, vinga a fé chrisLã contra as preLcnções orgulhosas da razão humana, e mostra, numa luz bela e verdadeira, a Igreja de Jesus Christo estabelecida para
a salvação de todos os homens.
~\Iais portentosa ainda e ma1s empolgante é a obra
de On:genes. F.ilho de um santo e de um martyr chamado Leonidas, aos dezoito annos, leciona na celebre
escola de Alexandria : sabio exegeta, elle comenta
a Escriptura sagrada ; apologista e polemista, elle dá
para a defeza da fé sua obra mais perfeita, o Tratado
contra Celso, cm que passo a passo rasLcia o inimigo;
este tinha manejado todas as ru·mas, sciencia, raciociiiios, sarcasmos ; Origenes desfaz todas as acusações do sophista; depois, sobre os escombros do paganismo, ello levanta o ed ificio da suave e pura moral
chrisLã. Alguns erros, é ver dade, macularam os notaveis escr.ip tos de Origencs (1), mas nem por isso deixa
de ser o maior luzeiro do seculo III. Em 252, durante
a perseguição de Decio, Origenes, metido no calabouço, sofreu ali os maiores tormentos, falecendo,
em cousequencia, dois annos mais tarde. Amobio e
Lactancio, nomes gloriosos, pertencem á escola africana; seus esc1·itos vieram á luz somenLe no começo
do seculo rv. O primeiro nos deu uma Apologia da
Religião, resumo dos argumentos dos escritores precedentes. lactancio, seu discipulo, se esmerou no seu
livro das Insti Luições divinas em rebater os erros do
polytheismo e expôr os elementos do Christianísmo.
_(i) Assim elle chama o Filho uma crcação do Pae; adm ite a pre"
ex1stcncia das almas; acrccl ita numa mitigação pussivel dos supplrcios do. inJNno, e nega, clest a maneira. neln mPnos implicitan:cnle,
ª rterni rlacl c tLLo penas. Urigenes procedia ele bôa ré: seus d1sc1pulos
~eram a cista s clautrinas um caracter mais grav e; cll as for am conemnadas 110 secu lu V so b o nome de oriuenismo.
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Temos mais, delle, um notavel Tratado da morte dos
perseguidores. Seu talento literario lhe valeu o appellido
de Cicero Christão.
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empunhou outra vez o gladio ; torturou são Nicolau

~ de My1·a, e martyrisou, entre outros, são Basilio e

uma tropa de soldados christdos cuja lembrança
sob o titulo dos quarenta corôados.
Constantino, em 32~, devolveu á Igreja paz geral e
completa, pela victoria que ganhou contra Lic inio
sob os muros de Andrinopla.
O imperador, convertido ao Christianismo, não
rebelou os espíritos com editos rigorosos contra o
paganismo . Elle odiava o culto pagão ; no entanto,
deixou a todos seus subditos plena liberdade, usando
um trato lhano e ameno · com todos aquelles que
tinham sido educados num erro que elle denominava
solenAmente cc detestavcl e impio » Porém, procurava enfra quecrr, o mais que podia, o paganismo
perseguidor.
conservamo~

ARTIGO IV

A Igreja. triumpha.nte debaixo de Constantino.
Papas.
8. Sylvcstre I (313-336).
S. Marco ~ (336-337).

Imperador romano
Corn;Lanlino (306-337).
li

I. O fim das perseguições. - II. Liberrladc e favores concedidos
á. Igreja. - III. Nova legislação inspirada na id éa cluistã, trans-

formação social.

\

I. O fim das perseguições. - « Quando teve mostrado por uma cxperiencia assaz longa que não necessitava socorro humano nem potestades da terra para
assentar o domínio da sua Igreja, Deus convidou cmíim
os imperadores e fez do grande Constantino um protector declarado do christianismo. A partir daquelle
chamado, acudiram de toda a parte os reis ao gremio
ela Igreja; e tudo quanto estava escrito a respeit o
da sua gloria futura realisou-se cm presença do universo inteiro . >> Nestas palavras, Bossuct concretirn
a missão providencial ele Constantino, fundado r do
primeiro imperio christão. Vamos analysar esta grande
obra. O edito de Milão (313) tinha proclamado a liberdade de conscicncia pedida por todos os apologistas da fé christã. O decreto imperial devia pôr termo á era das perseguições ; no Occidente, de fact o,
cessou a efusão elo sangue christão. Não assim no
Oriente, onde a perseguição foi apenas intcrrnpta.
Lá imperava Maximino, e só a morte do tyrano d~u
ao mundo a lib er dade tão desejada. Pouco depois.
Licinio, que assignára o tratado de paz em Milão,

1

II. Liberdade e /rwof"f's ronredidos á Igreja. - Era
pouco para Constantino, baldar o zelo idolatra. Seu
coração e rna fé o incitavam a proteger francamr,nte
a Igreja e a favorecer a sua obra divina. O papa
Milciades recebeu delle o palacio de Latran, junto
do qual ergueu a basilica de São Salvador ; pouco
ap ós, edifico u tambem om Roma a igreja dos santos
Ap ostolos. Por toda a parte, no impcrio, lovantaramse as basilicas chamadas constantinianas, que o imperador mimoseou com valiosas dadivas.
O clero vivera até então na opressão . Para os sacerdotes poderem melhor desempenhar suas funções,
o imperador os isentou do serviço militar e de qualquer obrigação municip<tl ; elle revogou a lei celebre
que prohibindo o celibato pagão, fonte de desordens
e de vicios, ating ia o celibato eclesiastico e reJigioso,
fonte ele santidade e ele dedicação. Constantino
tornou o descanso dominical obrigatorio em todo
Q irnperio. Em m1!moria do Salvador, suprimiu o
suplicio da cruz. Ao entrar em Homa, elle quizera que

http://www.obrascatolicas.com

-

\

826 -

a cruz, penhor da sua vicLoria, brilhasse no seu
clirlrlema e fosse arvorada no CapiLolio como que
para anunciar ao universo o Lriumpho da religião
elo Deus crucificado. Num igual senLimcnLo dr honra
e de rebpeito para a cruz, a miie de ConsLantino, sr\nta
Helena, cmprehendeu uma viagem ao .. lugares snnLos.
Por sua ordem cavaram no monte Calvaria, á procura
da vera cruz, e quando foi achado esLo p1·ocioso insLrumento da nossa salvação, olla mandou consLru ir,
para recebel-o, a magnificai greja do Cal vario ; depois ,
Lrouxe para Roma uma parte considoravol da prec iosa
reliquia parª a qual Constantino edificou a igreja de
Santa Cruz de J erusalem.
Tal era este imperador chrisLão, auxiliando n roligi<io, dando o exemplo da piedade, . escutando, doc il,
os ensinos dos bispos, honrando publicamcnLe a Dous
no seu palacio, onde mandára erigir um oraLor io.
Terá ello entendido que na velha Homa não podiam,
dora em diante, achar abrigo o papa o o imperador?
O facto é que, execu~ando um desígnio providenc ial,
eJ\e transferiu sua residencia de Roma para Byzança,
deixando a Igreja e o papa governar sem peia.s na
cidade eterna que se tornava sua capital.
JIJ. Nora legislacão inspfrada na ideia christci ;
transformação social. - Antes de ConsLanLino, e sem
mesmo que os imperadores romanos dessem por isso,
as lsis romanas já vinham impregnadas das ideias
christãs. Mas, é debaixo de Constanlino que se operou
a revolução subita e pacifica que Lransformou<lo
mundo. As leis constantinianas, que seria longo enumerar, são todas repassadas de fé e de caridade ovangelica.
Não só o imperador ConsLanL ino renovou as leis
prntPrtnrns da infancin, promulgndas pot· Soptimo
Severo, mas impoz aos governadores o dever de
socorrer, ás expensas do thesouro nacional, os meninos
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desvalidos. O assassm10 da criança foi equiparado
ao parricídio. Com a legislação pagã, a mulher era
uma escrava enLrogue aos caprichos do homem.
Constantino alevanLou primeiro a união conjugal ;
a bençam do sacerdote foi exigida prln lei civil ; a
indissolubilidade do matrimonio foi observada. A
esposa recuperou o gozo de sous direitos do companheira do homem : foi libertada, respoiLada, cercada desta aureola que o christianismo estampára
na fronte da virgem e da mãe.
Os pobres t.iveram avultado qu inhão na disLri. buição dos desvelos imperiaeft : elle diminuiu seus
impostos ; amparou as viuvas e os orphams; consagrou
esmolas immensas ao alivio dos meninos abandonados,
e ao alimento dos indigenLes. IJospiLaes e asylos despontaram por toda a parLo, para abr.igar estas miserias humanas que o paganismo desalmado menosprezava e deixava enLrogues á sua nefanda sorte.
Outra reforma exig ida pelo C)wisLiani~mo era a
libertação dos escravos. Era difici l Lomar uma providencia geral que extinguisse do vez este cancro
social; porém comungando, ainda aqui, nas inLonções
da Igreja, ConstanLino foi a pouco e pouco desbravando o terreno para esLa reforma. For. o mesLre rcsponsavel pela vida dos seus escravos ; limitou o poder
domestico, como tambom os direitos da jusLiça publica, prohibindo a LorLura; depois, a lei civil creou
para os escravos uma cxistcncia media entre a antiga
servidão e a libortade absoluta. O escravo era livre
comquanto cultivasse a Lorra ou trabalhasse cm algu' ma industria. Ainda se praLicavam os combates de
gladiadores : ConsLanLino LraLou de debelar este uso,
mas não conseguiu seu corajoso inLenLo. Pelo menos,
não deixou que se marcassem na fronte os desgraçados condenados aos jogos do circo, o pôde arrancar
ao amplutheatro os chrisLàos e o::; soldados que o paganismo imolava sem dó nem remorso. Mais tarde, ·
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a coerção prudente da Igreja fez cair em desuso estes
cspectaculos tão prezados.
Sem duvida a historia imparcial não pode silenciar
o sombreado e m esmo as maculas da vida de Constantino ; mas sempre teve a gloria de fundar o imp erio
christão e de contribuir poderosamente ao triumpho da
Tgreja. Faleceu no anno de 337. Sou reinado, ilustrado
pelos escriptores Arnobio e Lactancio, viu o arrcbol
do grande seculo dos Padres da Igreja. No mesmo
Lempo, Eiisebio, bispo de Cesarêa, compunh a seus
tratados da Preparaçâo o da Demonstraçâo evangelicas,
que arruinam até os alícerces o cdificio do paganismo,
o sua Historia da Igreja, compos La dos mais preciosos
fragmentos da antiguidade christã, que lhe mereceu
o titulo de « Pac da hisLoria occ les iast ica >>.

CAPITULO III

A Igreja victoriosa das heresias
(Do ann o de 313 até 1,75 de J. C.)

ViRta grra l. -

Divisão deste capit ul o.

:Mal a Igreja Linha sa id o da era sangrrmLa das perseguições, j á enfr ent ava com novos advm'Sarios : o
scisma r, a hcrr,sia. Teve que sofrer primeiro a heres ia
de Ario, preparada polo sc isma de Mclecio. O rv 0 seculo inte iro esLá che io das lutas do ariani smo, favor ecido a p1·incipio no Or iente por Constancio, filho
e successor do Constantino. Os concilias de Nicêa
(325) e de ConsLantinopla (381) asseguraram onL1·et anto o triumpho da fé catolica no universo quasi
t otalmente ariano e iludido tambem pela heresia de
Macedonio.
A favor destas contr ovcrsias que dividiam o mundo
christão, Juliano o Apostata, senhor do imperio, quiz
restaurar o pagani smo. Deus venceu o aposLata e
mandou pa1·a a dofeza do Christianismo os ilustres
genios do scc ulo rv.
A divindade do Verb o e do Espirito estava claramente definida pelos concilios geraes an Leriores ; o
erro, no scculo v, atacou os dois grnndcs mysteriós
da Red empção e da Incarnação. Pelagio, impugnando
o do gma da graça, negando o pecado OJ>iginal, o dizendo que o .homem pode se salvar pelas uni cas forças da natureza, aniquilava o dogma da Redempção.
Nestorio destruiu a Incarnação, fazendo de J esus
Christo não um Deus, mas na verdade um homem
perfeito uniào á divindade somente de moào espi-
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ritual : donde inferÍl'a quo Maria não pode ser chamada Mãe de Deus.
Eutych6s combateu esLe erro do Nostorio qu~ via
uma pessôa no Verbo o ouLra em Christo, e caiu no
extremo oposto : confundi.u no Salvador as duas naturezas, divina e humana.
Ernquanto estas discussões theo~ogicas empolgavam
e despedaçavam o Oriente, a Providcn~ia, para castigar Roma e o Occidente, por tanto tempo conspurcados pela idolatria, ensopados cpm o sangue dos
martyres, mandou povos novos, ainda pagãos ou
mergulhados nas trevas do arianismo. O meio do
seculo v presenciou as terríveis invasões dos barbaros
que depois de terem saqueado as ç;.allias, a Italia e
a Africa, tomaram Roma o dostruiram o imp erio do
Occidente (476). Então some-se o velho mundo na
voragem dos tempos ; vae medrar urna sociedade nova
que se tornará a Europa christã.
Neste período, desdobrar-se-ão aos nossos olhos as
heroicas lutas da verdade contra o erro e os magníficos desenvolvimentos que trouxeram ao dogma catholico os quatro conc ílios ecumcnicos. Embora os
diferentes erros ac ima mencionados não se limitem
a uma época exatamente determinada, podem servir
de plano geral e de divisão para este nosso est udo .
No primeiro artigo, ex(\minaremos o arianismo, seus
antecedentes, sua falsidade, sua condemnação, com
as seitas que delle se originaram (313-406). O pelagianismo será o objecto do segundo artigo ; ver emos
sua doutrina, pondo em paralelo os ensinos sublimes
do doutor da graça, santo ·Agostinho (406-1128). Depois, cm outro artigo, ocupar-nos-emos com o nestorianismo, condenado no concilio do Epheso, ligando
a esta heresia o período que corre de 428 até á eleição
do papa são Leão Magno (MO). O quarto al'Ligo será
consagrado ao eutychianismo, levando-se e~Le perio do
até a queda do irnperio do Occidente (44.0-476). De
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passa.goro, indicaremos os grandes doutores _que a
heresia encontrou na sua marcha. Mas para nao embaraar os nossos passos, deixaremos para o capitula"' rv o ostudo mais acurado do esplcnclido desabrochar da fgr·oja, de sua douLrina e elo suas instituições
nesta primeira parLe da sua historia.
ARTIGO I

O Arianismo.
(313·416)

S.
S.
S.
S.

Papas.
Julio 1° (337-352).
Liberio (352-358 ).
Felix II (358-366 ).
Damaso I (366-38'1).

S. Siricio (385-398) .
S. Anasla sio I 0 (398-1,02) .
S. Innoccnle ! 0 (402 -417)

lmprrarlores roma.nos.
Co nstante (337-350).
Constaneio (353-361).
.T uliano o Apostata (361-36~ ).
.Toviano (363-36!1).
Valenliniano 1° (36!1-375).
Graciano (375-383).
Maximo (383-388).
Valen tiniano II (392).
Eugenio (392-39/t).
'l'heodosio Magno (3\Jti.-395).
IIonorio (3%-423).

I. Scismas de Donato e Melecio abrindo caminho para o arian·ismo.
- II. Ario e sua doutrina. - III. Concilio de Nicêa., t 0 ecumenico
(325). - IV. Segunda p l1ase do arianismo : os semi-arianos. - V. As
perseguições de Juliano o Apostata e ele ValcnLl· . - VI. Maccdonio
e sell erro. - VII . Conci lio de Conslantinopta, 2° ecumcnico (38 1 ).
- VIII. Papel proteclor ele Theodosio. - IX. Os grandes doutores.
de seCll]O IV.

I. Scismas de Donato e Melecio, abrindo caminho ao
arianismo. - Antes do estudarmos o arianismo, lancemos um olhar sobre as duas seitas sc ismaticas cujas
intrigas prepararam o favorece ram irnmensarnente
esta heresia : a do donatistas na Africa. e a dos melecianos no Egypto.
No anno de 311, aoloiçãorogular do di.acono Ceciliano
na séde episcopal de Carthago, desgostou alguns padres ambiciosos que açularam os descontentes o pro-
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curaram invalidar a promoção, pretextando que 0
consagrante de Ceciliano era um traditor e que os
bispos da N umidia não tinham sido consultados. Estes
ordenaram cm lugar do eleito, um tal Majorino, e traLaram de ganhar para seu partido todo o episcopado da
Africa. Entre o& mais ardent.es estava Donato, das
Casas-Pretas, que intrigou depois até sentar na sécle
de Carthago, e sustentou muito tempo uma luta cujo
uniro moYel era a ambição. Um concilio reunido em
Roma, cm 313 proclamou ser valida a eleição de CeciJiano, ainda que o consagrante houvcss0 sido traditor
pois a graça não depende da santidnde do ministro'.
Aliás a inoccncia do eleito estava provada e publica.
As decisões do concilio de Arles, cm 31tí, condi ziam
com as de Rom:t : '' Pertence á Santa Sé, dizem os
Padres, por sua a uLoridade superior e jurisdicção, pô1·JheR o selo principal, e promulgal-as em toda a Igreja. »
Era a condenação do proprio principio de qualquer
scisma. Os partidarios de Donato, rebeldes á Igreja,
não fizeram caso algum da sentença de Constantino
e armaram tropas : foi preciso mandar contra elles
os exer cites imperiacs.
Outro scisma para ajudar o arianismo era o de 111elecio, bispo de Lycopolis na Thebaida. Durant e a perseguição teve a cobardia de sacrificar aos ídolos;
cometeu aind a outros crimes, e fôra suspenso de ordens. Este scctario, disfarçando sua pusilanimidade,
sob um véu de aparcncia austera, conseguiu agre·
miar, certo numero de adeptos, e seu scisma durou
mais de cento e cincocnta annos, unindo suà causa
áquella do arianismo.
II. A rio e sua doutrina. -Ario, sacerdote deAle_xan·
dria, era um homem culto, porém minado pelo orgulho .
Malogrado nas suas esperanças pela promoção de
::rnntu Alexandre á séde patriarcal desta cidade, que
cubiçava, Ario deu uma cabeçada bastante commu!ll
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ordinaria com os descontentes soberbos : entrou
e incriminar a sã doutrina e a dogmatisar contra a
~ivindadc do Filho de Deus.
Já virnos que o gnosticismo emparedava o Deus
verdadeiro numa solidão majestosa, sim, mas esteril;
rnundo apenas communicava com os éons,. ºli: ~m
0
baixadores desLe Deus. Com os mesmos prmmp10s,
A.rio em p erfeiLo racionalista, separava Deus do hoinerr:, e de uma falsa idéa da T~indadc, conclui~
Deus é unico ; é muito grnnde, mmto elevado e muito
puro para se rebaixar ~ crear o mll:ndo. ~as, primeiro,
deu a vida a um ser mtcrmediar10 ma10r que todas
as creaturas, menor do que Deus ; é o Filho de Deus,
inferior a elle, e que nem poderia ser Deus. Sendo de
essencia diferente do Padre, uma mera crcatura, o
Verbo, Filho de Deus não existiu sempre. Não sendo
ú eus, não pôde unir na sua pessôa a divindade com
a humanidade e é só impropriamente que elle se teria
divinisado pela eminencia dás suas virtudes e da sua
santidade. Era no mesmo Lempo a negação da Trindade, da Incarnação, portanLo da Redcmpção ; o
arianismo aglomerava todos os err os da gnose e era
a destruição completa do dogma christão. Em resumo, a luta ariana toda synthetisava-se na palavra
consubstancial. Seria o Verbo a mesma subsLancia que
o Pae, ou seria uma creatura inferior? Ario era deste
ultimo parecer, e negando a divindade do Verbo,
Filho de Deus, negava a divindade de Jesus Christo.
Tal blasphemia commoveu os fieis. O pat6an;a da
Alexandria, santo Alexandre, convocou um concil io
e excommungou o novador. Ario retirou-se na Palestina; ali, conseguiu infiltrar seu erro no clero, entre
os monges, e rspecialmentc entro as mulheres e o
po vo , graças a um compendio de modas e cantigas
populares cm que instilára subtilmente fl smt peçonh a .
Ent1:e seus partidarios alistou-se Eusebio de Nicomecl1 a, apo8latu debaixo de Liciniu e cortezão deste
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tyrano, e ouLro Euscb io el e Crsar êa, que teve a desgra\a dr cair na heresia.
lJ I. Concilio de i\'icért, primeiro eca111enico (325 ). _
Constantino, que n esta discordia apenas descortinárn uma simples briga de palavras, malogl'Ou na t enLativa conciliadora que mandou fazer por Osio de
Cordova. Carecia achar um remedio forLc para debelar o mal que ameaçava invadir a Jgrcja. De accordo
com o papa são Sylvestre, o imperador· convocou um
concilio geral cm Nicêa, cidade da ByLhini.a : foi 0
primeiro ec umen ico. Comparrceram trczen~os e dezoiLo bispos sob a presidencia de Osio, bispo de Cordova, assistido de mais dois ouLl'OS delegados da San ta
Sé. Constantino Leve assenLo neste concilio. Nunca
se viu mai.s augusLa reunião de bispos, athletas da fé,
trazendo a ind a os esLi.gmas gloriosos recebidos na
perseguição. Dentro os mais intrepidos da fé catholica,
saliento u-se o joven diacono de Alcx;rndria, santo
A.Lanai;io . Ario, com uma cscolLa de vinte e dois bispos so us apaniguados, renovou suas blasphemias peranLc a assombléa toda. Os Padres do Concilio r esponderam com o ensino' da lgr rja que cllcs quizeram compendiar numa profiss:lü solPnc, celebro sob o nome de '
Sy111bolo de .Yicêa. Lê-se ali : « Eu creio num só Senhor
Jesus Christo, Filho unico de Deus, nascido do Pae
anLcs de todos os seculos, Deus de Deus, luz de luz,
verdadeiro Deus de verdadeiro Dous, consubstancial
ao Pac, por quem todas as cousas têm sido feitas. »
Era a conden ação formal do arianismo. A palavra
consubstanci ·d foi o termo aceito para exprimir a fé·
de Nicêa. O concilio lanc,:ou o anathoma contra Ario
e todos os seus que recusar am submeter-se.
A respeito do negocio <la Paschoa, o concilio de
Nicêa pronunciou contra os quartodeci11w.1ws uma sen·
Lew;a ,,olene quú determinava para toda a Igreja a
celebração da fosLa da Paschoa : seria 110 d omingo
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irnediaLo ao decimo quarto dia da lua de março. Trabalhou tambem para abafar o scisma de l\felecio,
m as drixou a esLo bispo a sede que ocupava, confirmando as snas ordrnações.

IY. c'írg11/l(lu phase do arianismo : os se111i-ariu11os.
_N ão cst,ava qucb1·ado o orgulho dos rcvo lLosos. No
exilio crn qLw se achnYn, Ario intrigava. Con.sLanLino se
deixou iludir pela duplicidade dos arianos ; come Leu
a falta de chamar o chefe do partido e seus sccLarios,
desterrando cm Trcws santo Atanas io bispo de Alexandria, e o mais destemido defensor ela orthodoxia catholica (33G). 1\nimados com este exito, os he1·rjcs qui.zcr am resLabelecer J\rio em Alcxanclria. O poYo, porém
não o deixou. Os sequazes de Ario iam aparelh ando
a seu chefe uma cnLrada triumphal em Con.sLantinopla. O het'<'Siarca devia penetrar na Igreja com toda
a pompa.· O santo hispo desta cidade, Alexandre, Yarão
de oitenLa o seis an nos, suplicava fervorosamente a
Deus que ni\o conscnLisse em tal escandalo. A mão
vingadora da Prov idrn cia ia fer ir o cu.lpatlo : no
sequito, viram de repente A.rio tornar-se paliclo. Apertado por um malcsLar repentino, teve que r ccolhcrse em luga1· privado. Como demorasse cm sair, foram
t er com dle : jazia rnorLo, banhado em sangue.
Impressionado com este acontccimenLo, Constan
tino chamou do exilio santo Atanasio que Lodo o povo
de Alexandria vicLor iou delirantemente. O imp eradm
fal eceu nrste mesmo anno, deixando os seus es t ados
aos t rcs filhos, ConsLancio, Constante e ConstanLino II . O Oriente, com a capital Constantinopla, coube
a Constancio que foi o protector confe~so do arianismo .
Não é possível acompanhar passo a passo as int1 iga~ e os debates dos arianos. Fortes com a protecção
do imp erador, exilam novamcnLe santo ALanasio, e
aposbam-se de todas as grandes sédes do Oriente ;
tratam du validar a heresia por va.rios concili o~ ;
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sanLo Hilario, bispo de Poitiers, se vê expulso para
o Oriente ; santo Eusebio de V erceil é levado de exí lio
em exilio atravez da Scythia e da Thcbaida ; o papa
Liberio é conduzido na Thracia; é a perseguição não
do gladio, mas do exilio.
Entretanto o arianismo com seu triumpho facil
livre ele dogmatisur a seu LalanLe, Linha-se dividido'.
Havia os arianos pi1,ros, que negavam absolutamente
a cons ubstancialidade elo Pae e do Filho e po rtanto
a divindade de Jesus ChrisLo ; ficavam fieis á dou~
trina de Ario, seu pae ; eram Acae io, Aecio, E udoxio,
Eusebio de Nicomedia. Depois havia os semi-arianos
cujas polemicas mentirosas, e falsas promessas causaram á fé caLholica tanto prcj uizo como as mesmas
n egações de Ario. Condenados cm uma formula, os
semi-arianos compunham outra. Na realidade, nunca
ad~1iLiram que o F ilho fosse consiibstancial ao Pae,
no sentido caLholico. Ellcs diziam:« O Filho é semelhante ao Puc ii, mas com os La restr ição: salvo na subs-

stancia.
Constancio, envergonhado e irado com estas divisões que tyraui8avam o partido, quiz acabat' com ellas,
reunindo dois concilios : um rm Seleucia, cm que o
parLido semi-ariano triumphou, upczar da elo quencia
do santo Ililario de Poitirrs; o ou1'ro, cm Rimini
(3S9), cm que prevaleceu o ar ianismo puro, graças á
violencia. Os bispos assignarnm uma profissão de fé
donde fôra tirada a palavra consu&stancial, e que podia ser interpretada de duas maneiras diversas. Daí a
reflexão de são J cronymo : (( O mundo fico u admirado por achar-se ariano. )) Não era, pois o maior numero dos bispos julgára a formula orthodoxa, e protestou, afirmando seu apego na' fé de Nicéa .
A morte de Constancio, cm ;3() l priYo u o arianinno do seu mais firme esteio. A heresia ap ago u-se
ao8 poucos : Bua diBparição só foi demorada pela perscYerança do sci~ma mel,rniano uLé a época de Theo-

t.

f

337 -

dosio . . \coimaram o papa Liberio da pecha de Ler
caido no ari~inismo desmentindo sua corajosa defeza
da fé cathohca, ou subscrevendo uma formula her etica de Sirmio. Nenhuma prova temos que authentique esla l'rnqueza : LcsLPmunhos historicos demonstram. pelo contrario, - e o proprio Bossuet concorda
com elles, - (( que este pontifice acabou seu governo
unido , cm communbão com os mais sanLos bispos
do seu lcmpo, santo Atanasio, são Basilio e outros
de igu al merito e igual fama. i>

V. As perseguições de Juliano o Apostata e de V alens. - Ao imperador Constancio succedeu Juliano,
cognomi nado o Apostata, sobrinho de Constancio l\Iagno. Este principc fôra baptisado e criado na fé catholi ca. Exornaclo com brilhantes predicados, e belas
prendas, recebeu infclizmen Le uma educação completamente pagã. Seus mesLrcs om ALhcnas tinham sido
philosoplws impios : Maximo, Tibcrio, Libanio. Dois
con<liscipukn· dcllc, que vieram a ser mais tarde dois
dos nossos mais ilustres genios christãos, Grcgorio Nazianzeno e Basílio de Ccsarêa, tinham adivinhado no
collegial dP .ALhenas o perseguidor da fé:<< Que víbora,
diziam cllcs, o imperio aquenta no seu seio! n Mal tinha
tomado assento no trono dos ccsares, Juliano abj urava publi camen te a fé christã e só teve em mira:
destruir o Ch'.ristianismo, e sobre as ruinas delle, edi ficar o pa ganismo ; e isto, não pela perseguição sangrenta, mas a pouco e pouco, sorrateira e hypocritamenLc. Elle começou despojando a Igl'Cja de todos os privilcgios e dadivas que lhe concedera Constantino ; tirou os templos aos christãos, e fechou suas
escolas. Tomou a prüto co1·1·omper a mocidade com
uma educw,ào inLeiramenLe pagã , e os mestres das
escolas publicas foi'am escolhidos enLrü os homens
que partillwvam suas ideas . .Emfim, elle arredou dos
empregos oi> discipulo:; da religião christã, obrigou
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seus soldados a sacrificar aos idolos, e cumulou de
favores os pagãos e os apostatas. Os motejos e o riso
eram armas tambem de moda nessa perseguição nova.
Mas para substituir a Christo precisava-se de outra
religião . O Apostata experimentou uma rcsurreição
do culto pagão ; clle proprio, como pontifico, presidia
ceremonias cstramboticas cm que havia magicos e
augurios; estimulava seus saem dotes e suas sacerdotizas para que imitassam os bispos, os padres, as
virgens christã::; nas suas obras de zelo e de caridade.
Como quizesse dar um desmentido aos nossos Livros
santos, cmprehcndeu a reconstru ção do antigo edifiéio de J erusalom nos mesmos alicerces, ás expensas
do thesouro imperial. Os opcrarios iniciaram os trabalhos e foram cavando fundações novas ; mas ao
pasBo que colocavam materiacs, saiam da terra chammas que dcstruiam os artífices e as obras. E' facto
1 eferido pelos historiadores pagãos e judeus como
pelos christãos . A vingança divina estava á espera
do apostata. Em 363, partiu para uma expedição
contra os Persas. Durante o combate, Juliano foi fo.
rido por uma flecha que o atingiu no coração. Elle
arrancou o ferro da ferida, e recolhendo o sangue que
jorrava da chaga, cllc o arremessou contra o céu, soltando esta hlasphcmia : cc Tu me venceste, Galileu ! »
E de facto, o Deus dos christãos, outra vez saia vencedor. Joviano, eleito impcraclo1, deu a paz á Igreja.
Seu reino, porém, dmou pouco . O Occidente pôde
respirar á vontade sob o governo de Valentiniano, seu
successor. O Oriente, pelo contrario, viu a tormenta
desencadear-se de novo, excitada por Valens, asso·
ciado ao imperio. Os bispos catho lico,, tiveram que
aturar seus maus tratos, suas violencias. O imperador
ariano esbarrou numa vontade ferroa na pessôa de
são Basílio, bispo de Cesarêa, na Capadocia. Vale~s
mandou-lhe o seu prefeito Modesto, a ver si o po dia
amedrontar : <1 Pouco se me dá das vossas ameaças,
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·espondcu Basilío ; não possuindo cousa alguma, nada
que perder. Quanto ao cxilio, não me mete
medo ; a terra toda é de Deus. A morte, para mim,
eria um favor, pois me dava entrada na vida eterna.
Nunca, redarguiu o prefeito, pessôa alguma me
falo u com tanto desassombro. - E' de crer então,
secundou Basílio, que nunca tivestes de lidar coz:n
um bispo. >> Trcs vezes o imperador esteve para ass1gnar um decreto de exílio contra o santo prelado, e
tres vezes a penna se lhe quebrou nos dedos.
'\

~enho

·~

l\initiado
\v1. Macedonio e seu en::. - Desde que, Ario tinha
a seno das questoes sobre a pessoa de Jesus
Christo, o espírito de mentira não descansava. Já
Marcelo de Ancyro fizera uma distinção perigosa entre
Õ V.erbo e o Filho de Deus. Seu discípulo Pothino a
caracterisou mais e fez uma heresia dizendo que o
Verbo não era uma pessôa, mas apenas uma virtude
de Deus que penetrára em Jesus Christo. Dois homens
egregios no saber e adversarias de Ario, os dois Apolinarios, arguindo contra os arianos que atribuíam á
natureza divina a passibilidade, pretenderam que em
Nosso Senhor, a humanidade estava absorta pela
divindade, que nelle não existia a alma humana, que
sofrera a morte só na aparcncia. Era outra heresia.
Emfim o arianismo não podia impugnar a divindade
do Filho sem abalar o dogma sagrado da Trindade
catholica, e sem atacar no mesmo tempo a divindade
do Espírito Santo. Um semi-ariano, J1/acedonio, successor de Busebio de Nicomedia na séde de Constantinopla, bispo intrigante e dado a todos os vícios, formulou esta consequencia, e por seus cuidados, della
saíu a heresia dos macedonianos. Em odio aos ariano~. ~onfesso u a divindade do Filho ; em odio aos
catnohcos, negou a divindade do Espírito Sant0 .
~m face Ju novo erro, empunharam a pcnna os
mais afamados bispos do Oriente, são Basílio e são
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GrC'gorio N azianzcno. Mas uma con den ação solene
era nccessaria para estigmatisar todas est as doutrinas
falsas .

-

\' ~l. Con~ilio de Constantinopla, 2° cc~imenico (381).
1 h codosw, que acabava de ser assocmdo ao impe-

r io, convocou, com o bcnrplacito do papa são Damaso
um ('Oncilio geral cm Constantinopla. i'vlaccdonio ali
fu i condenado com os SPUS particlarios, e a divindade
do l~spirito Santo foi claramente definida. O concilio
renovou os anaLhcmas de Nicêa contt'a o arianismo e
condenou todos os erro8 que dellc Linham decorrido
mormente os dos pothinianos e dos apolinaristas'.
O concilio ele ConsLantinopla, sancionado p elo papa,
J'oi o segundo ecumenico. 1\s adições fei tas ao symholo de Nicêa constituiram o symbolo que se oonta
na missa . EsLa formula salienta mais que o Filho de
l leus se incarnou << por operação do Espirita Santo,
da Yirgcm lliaria », que rcssusciLou no terceiro dia,
segundo as Escripturas » que esLá agora « sentado
á direita do Pae, e que ha do vir ele novo p ara julgar
<"ºm glo1'Ú1 >> os vivos e os mortos o qu e « seu reino
nãu terá fim >>. O symbolo de Nicêa, falan do no Espi·
riLo Santo, rezava apenas : « Cremos no E spirita San·
Lo >i ; o concilio de Constantinopla acrescenta : >> que
l' Lambem Senhor e dá a viela, que proce de du Pae,
que, com o Pac e o Filho, r occbo as mesmas adorações
e a mesma gloria, qu e falou pelos prophetas. » Emfim,
é aos Padres de Con stantinopla que devemos t ambem
o fim desta bolla formula : « Cremos na Igreja, uma,
santa, catholica o aposLoliea. Confessamos um só bap·
Lismo para a remissão elos pecados. Esper amos a re·
surreição elos mortos e a Yida cio seuulo futuro ». O
mesmo concilio precoi tuo u sobre a j urisdicção dos
bispos, r econheceu solenemente a primazia de Rom~,
1
u poz no wguncto lugar o patrian:aclu de Constnnt •
11opla.
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· VIII . />11 /)('/ prolector de Theodusio. - U 1vº soeulo
fnd ou-se nn soeogo sob a admin istrnção imppr ial do
~]lcoclosio .\lagno. Movido por umn piedade s incc1'a,
011 vcn cido de que a unidade ele CJ'('fl('a, num Estado,
~uma garanlia infalinl da unidade política o da força
~a nação, ('Jl(• empregou no serviço da lgceja e da
~crdade caLl10 lica, sua sabedoria o sua actividadP. Por
meio de leis protcctoras o presenLPS roaes, c!Jn contribui u podProsamente á consolidação do ChrisLian ismo o
.-1 sua propagação no Or iente . T h eoclosio Lin lrn de
~rrostar dois in im igos torriveis : a ltrrcsia e o p<1ganismo . Ell<· os venceu sinnil tanoa1nf'n! e, por 11 m conjunto dP _Jt'i~ vo~dadcirUI:nrmte dignas do um imperad or · chr1slê10. 1<01 prol uhnlo aos liPl'l'JeS uong1'!'gilrcm-se, fozt!l'l'lll ordena~·(\us, entregarem-se a eontro versias puhlieas sobre as questões religiosas. O paganismo nii.o ;;e dava por venc ido ainda. Cranianfi,
porém, já_ tinlw ~1rnndado Lirar do senado ::i PStaLua
da Victoria, suprurndo as YOriJas dcstmadas au c.:ulLo
pagão , diminu ido o nurnrro dos saccrdo tos e d<ts vohtaes ; Theodosio apressou este movimento : os sacri ficios idolatJ'as foram proh ibidos, as revoltas populares prompL :t o sc.-eramcnlo abafadas, os templos fe .
chados, com ordem ele não erigirem mais simulacros
cm honr a d!' falsas divindades. T h rodos io o _\J oça, seu
neto , ajuntou , mais tardl', sob o titulo ele Codigo tlieo dosiano, todH;; as leis promLtlgadas a farnr da l\cligiào, desde Const<lntino : (• um monumento ílc fé e
de pmdentP H:tbcdoria.

A despeilo destas disposições, o imperador T heo dosio Magno cedeu á fraqueza human a; mas sua pen itencia nob1·p foi a condigna reparação da falta. ;\!uma
rnvolta, a e idade ele T h essalonica Linha assasH inn do
~P'.1 govern :ulnr. Deixando-se arrebatar pela colera,
rheodosio ordnnou que fossem mortos todos os linhiantes; seti> mil dentro ellrs foram executados. Pouco
tempo depois , o imperador, estando cm Milão foi á
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Igreja com toda a côrte para assistir ao oficio divino.
Santo Ambrosio veiu deLel-o no limiar do t emplo :
<< Principe, lhe disse o bispo, como vos atreveis a penetr ar no templo do Deus de paz, coberto como soii:;
com o sangue dos christãos? - P equei, respondeu
Theodosio, mas tambem David pecou. - P ois si 0
imitastes no crime, imitai-o igualmente na penitencia. » O imperador aceitou humilde, uma penitencia
publica, e após longos m ezes, santo Ambrosio o r econciliou com a Igreja.
JX . Os grandes dontores do secnlo IV. - As perseguições tinham manifestado a coragem sublime dos
m artyres ; as heresias mostraram o genio e a sciencia
do s doutores. O seculo 1v foi apelidado, com razão, 0
<< .grande seculo dos Padres da Igr eja. )) Os dogmas
da fé, propalados no mundo , provocavam dificuldades
qu e deviam ser resolvidas, oposições riue deviam ser
vencidas.
Entre os Padres gregos, os principaes for am :
1o Santo Atanasio, nascido em 296, diacono, depois
bispo de Alexandria, o adversaria denodado e temido
do arianismo, cinco vezes desterr ado, e cinco vezes
chamado, julgado digno, por sua fé e precis ão dogmatica, de passar por autor do Symbolo que traz seu
nome, e que resume, com tanta perfeição , a verdade
catholica sobre a Trindade e a Incarnâção . Deixou
varias escritos sobre o arianismo, sobre o Espirito
Santo, e comentarias sobre os Psalmos.
.
2° Santo Ephrem, nascido em Nisibe, na Mesopo·
tamia, que dirigiu maravilhosamente a escola apologetica de Edess a ; escreveu sobre a Escriptura comen·
tarios em que elle se r evela theologo e poet a.
.
30 São Cyrilo de Jernsalem, alvo de to das as v10·
lcncias dos arianos, e varias vezes expulso de sua sé~~·
Morreu em 386 e deixou belíssimas instruções du·rgidas aos fieis.
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40 São Basílio, ilustre discípulo da escola de Athenas, monge fervoro so, depois bispo de Cesarêa, em
364. Vimos que ás ameaças do imperador Valente,
soube opôr a firmeza de um bispo. Foi o defensor
irnpavido da fé de Nicêa, escreveu sobre os autores
profanos, um livro che io de conselhos excelentes aos
moços, tratadt:is sobre a Escriptura sagrada, em particular o Hexameron, ou descripção da obra dos seis
dias.
50 São Gregorio Nazianzeno fôra o condiscipulo de
são Basilio, religioso , como elle, antes de ser promovido
na séde patriarcal de Constantinopla. T eve que sofrer
todas as perseguições dos arianos, e por amor da paz,
vergando ao furacão , foi r ecomeçar em Nazianzo sua
vida de solidão, de es tudos theologicosemoraes , esmalt ando cscriptos cheios de douLrina com as flores da
eloqucncia e da poesia. Faleceu em 390. São Basilio
tinha um irmão menor, cujos es tudos elle dirigiu; veiu
a ser são Gregorio de Nyssa, autor de uma grande
catechese e de sabias trabalhos sobre nossos Livros
santo s.
6° E' palida a gloria, o genio, a santidade daquelles,
comparados com a eminencia de são João Chrysostomo .
Por sua eloqucncia, mereceu este apelido de boca de
ouro. Fôra um luzeiro no fôro ; joven diacono, advogára corajosamente a favor dos monges pcrseguidoR ;
sacerdote, arrebatou por suas praticas o seu auditoria
de Constantinopla ; bispo desta metropolo, age, fala,
escreve : tratados de moral, trabalhos de exegese,
discursos expondo a doutrina com ardor e segurança,
patent eiam a um tempo o defensor da verdade contra
a heresia, o guarda da moral pura contra os abusos.
Bossuet fala delle : << E' um dos mais ilustres pregadores e certamente o mais eloquente que tem ensinado na Igrej a. ))
Temos, entre os mais celebres doutores da Igreja latina no seculo 1vº :
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1° Santo H ilario, nascido em Poitiers, no anno 320
r ada. Em forma do dialogos, elle zurziu desapiedado
depois de uma mocidade estudiosa e edificante
todos os erros ; suas cartas, suas historias dos pribispo desta cidade, e com um vigor igual á sua scienmeiros solitarios, seus trabalhos incomparaveis sobre
cia, terçou armas com o arianismo. Expulso de sua
a Escriptura sagrada que ollo traduziu om latim dos
igreja, foi no Oriente o terror dos ariano~, que peditextos hebraicos e gregos lhe dão direito a um lugar
ram e alcançaram seu regresso em Poitiers . Ali salvou
distinto entre os escriptores deste seculo celebre.
todas as Galias, preservando-as da invasão at iana .
40 Santo Agostinho, segundo o parecer dos mostres
escreveu contra os herejes, notaveis tratados dogma~
rnais abalisados e no conceito de Bos~et , é o genio
ticos sobre a Trindade e sobre a fé dos Orientaes, e vamais universal e mais profundo que os seculos
liosos comentarios sobre a Escriptura sagrada. Teve
viram. O livro das suas Confissões nos revela seus
tambem a gloria de formar para a vida relig io sa, são
desvarios, sua conversão devida ás oraçõe8 e ás lagriMartinho, o thaumaturgo das Galias.
mas de Monica sua mãe o á eloquencia persuasiva
2° Santo Ambrosio, repentinamente promovi d'o do
de santo Ambrosio (386). Livre do estorvo do vicio e
encargo de prefeito-leigo para a dignidade episcopal, ·
dos grosseiros erros do manicheismo, consagra seu
por uma disposição especial da Providencia, ilustrou
talento e sua penna á defeza da verdade ; bispo de
a grande Igreja de Milão. Foi o adversario intrepido
Hippona, é por assim dizer a alma da Igreja da Africa
de todas as heresias, o bispo magnanimo que não se
e do mundo christão ; apologista, elle escreve contra
arreceava de resistir ás violencias imperiaes, o doutor
Manés, Donato e os herojes ; exegeta, elle profunda,
erudito e cheio de mansidão que soube convencer os
com uma sciencia inesgotavel, as nossas santas Leenganados e trazer ao redil as ovelhas transviadas.
tras; historiador, traça admiravelmente a marcha da
A principal conversão que operou foi quando trouxe
humanidade no seu livro a Cidade de Deus; e no se0
á pratica da fé e da virtude aquelle que havia de ser
culo v tornamos a vel-o arcando com a grande heresia:
santo Agostinho. Seus trabalhos literarios têm como
do pelagianismo, que eUo teve a gloria de sufocar para
assumpto a refutação do paganismo, a controversia
sempre.
dogmatica, a explicação das sagradas Escripturas, a
moral christã ; compoz hymnos e redigiu o conjunto
da liturgia ambrosiana conservada em Milão.
3° São Jeronymo, nascido na Dalmacia, pertence, por
sua educação ao mundo romano. Desiludido das suas
/
falaciosas alegrias, passa para o deserto de Chalcis,
torna-se um monge austero, luta energicamente contra
o scisma de Melecio, traz em Roma os thesouros de
uma erudição immensa, converte para a fé e o ..ascetismo a mais conspicua aristocracia romana, vem a
ser o director de santa Paula, e de todas estas grandes matronas que lhe pedem conselhos o imitam os --=f== · ·
oxemplos; em 420, falece em Delém onde elegêra mo-

foi
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O Pelagianismo.
(4.06-1.28).

S.
S.
S.
S.

Papas•.
Innocente I (4.02-'117).
Zozimo (4.17-4.18) .
Bonifacio I (418-4.22).
Celestino I ('.22 -4.32).

Imperadores romanos.
Valentiniano III (4.23-4.54).
No Oriente.
Thcodosio o Moço (4.08 -4.50),

I. H eresia de Pelagio e de Cclestio; sua condemnação. - II. Doutrina de santo Agostinho sobre a graça. - III. Abuso que se fez da
doutrina de santo Agostinho no erro do predestinismo. - IV. O semi pelagianismo.

I. Heresia de Pelagio e de Celestio; sua condenação.
- O Oriente, como temos visto, atacára especialmente
o problema da divindade ; o dogma da Trindade fôra
impugnado e mal entendido por Ario : dali os erros
multiplos dos seus partidarios, cujos echos ainda en·
contraremos no nestorianismo e no eutychianismo. O
Occidente estudou particularmente o problema do
homem : sua natureza, sua creação primitiva,. sua
situação presente, seu destino, outras tantas ques tões
arduas, dificilimas ou impossíveis de serem resolvidas
com o unico auxilio da razão humana.
Um monge bretão, chamado Pelagio, menosp re·
zando a luz da fé, procurou descobrir estes mysterios;
outro monge escassez Celestio, mais ousado ainda,
lhe seguiu as pisadas neste lou co cometimento ; ambos cairam numa heresia que, como o arianismo des·
truia a religião, quebrando as relações do homem com
Deus.
Segundo a doutrina pelagiana, o homem n ão telll
nenhuma precisão de redempção. Foi creado boro,
e bom permaneceu. O pecado original é um myLho,
e o homem nasce, hoje cm dia, nas mesmas condições
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em que nasceu Adão. Logo, o baptismo é inutil ; é
mantido só como mero symbolo e distintivo dos filhos
de Deus. Entretanto carecia explicar como é que o
hom em, hoje, é victima da ignorancia, da concupiscencia, da dôr e da morte. E' porque, rrsponde Pelagio,
0 homem é militante : o modo com que cllc aguentar
estas provas será a base do seu merito, e portanto do
seu direito ao premio. Destas negações todas, resulta
que a graça não passa de uma palavra, e o sobrenatural, de uma fantasia. O homem nasce sem a graça,
pode adquirir merecimento sem a graça, e, por suas
unicas forças naturaes, alcançar a eterna felicidade.
P elagio é um dos precursores do racionalismo e da
r eligião natural : a graça, os sacramentos, a mediação
de Jesus Ch ·is lo, a santificação da alma pelo Espírito Santo, ludo rue por terra com o pelagianismo.
Depois de terem á sorrelfa clogmatisado em Roma,
P elagio e Ccleslio espalharam seus enos na Sicília, e
foram para a Africa. Ali toparam com um destemido e
formidavcl campeão da orthodoxia catholi ca, santo
Agostinho. Num primeiro concilio ele Carthago, em
41 2, Cclcstio foi condenado. O bispo, e depois dellc,
os concilios de Carlhago e de Milevc, cm 416, levaram
o pleito perante o papa Innocente 1°. Na sua resposta,
o pap a assenta sol idamente a doutrina do pecado
original e a necessidade ela graça, e confirm a a condenação de Pelagio e dos seus sectarios. E' depois
desta decisão pontificia que santo Agostinho escrevia:
« Chegaram rescritos de Roma, a causa está julgada.»
O erro recebera golpe mortífero. Pelagio faleceu
em 421. De Cclcstio não se soube mais nada. Mas
alguns bispos, seus partidarios, e entre estes, J u~
liano de Eclanc, perpetuaram a falsa doutrina sob
uma forma mitigada que veiu a ser o semi pelagianismo. O conc.ilio de Epheso , em 4.31, lançou o anathema sobl'e os erros pelagianos, assim como sobre
os erros de N estorio.
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r f. Doutrina ele santo .1goslinlw soúre a graça. _
Aos conceitos erioncos do pelagianismo, convcm conLrapôt• o verdadeiro dogma catholico. Ora, nos seu<;
brilhanLes e volumosos escriptos sobre a graça, o douLor insigne sanLo AgosLinho derrnma uma luz tão
clara e profusa que a sua doutrina :-:ie tornou a da
Jgreja. O estado primitivo do homem era o 0stado de
inocencia. O primeiro homem saido das mãos de Deus
era prr feito nos dons da natureza e nos dons da graça.
Era livr o, mas a grnça o amparava. Adão podia pecai',
o de facto pecou, envolvendo, como chefe do raça,
Loda a prole no seu pecado. No sou estado elo clecadcncia, o homem, mais do que nunca, necessit a da
graça para ma ;justificaçuo e salvação. A graça primeira, que Dom nos clopiU'a, não foi merecirla de maneira alguma ; é completamo.ri.te graLu ita; depois, mercê desta graça g1'atuita, o homem podo adquirir mer itos. Mesmo após a justilicaç-ão, a mcatura preci' a
da graça, e isto aL6 o sou ultimo sugp;ro, pois a perseverança final é uma graça. _Logo, na ordem da salvação, ó homem nada pode, por si mesmo, o eleve tudo
á graça.
Santo Agostinho, ao desenvolver estes grandes pontos, trata elo problema tão espinhoso da predestinação . No sentir elo ilustro doutor, Locla a raça humana
que pecou na pessôa de ,\dão, está sujeita á reprovação eterna. ;\las, na multidão das creaturas, Deus
escolhe, de toda eternidade, os que clle quer faze r
bcmavonturados ; dá-lhos sua graça, leva-os para a
salvação, não necessariamente, pois elle deixa-lhes o
livre arbi trio, mas infalivelmente, porque elles não
recusarão a graça e o chamado do Deus. Quanto á
condenação dos maus, niio é obra ele Deus ; é obra do
homem : Deus, apenas a permite, o aquellc que se
perde, perde -se porque quer. Admiravel acordo entro
a presciencia do Deus e a libcrdutlo humana !
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III. Abuso que se fez da doutrina ele santo Agoslinho
no erro do preclestinismo. - Da doutrina do sanLo

Agostinho sob1'0 a p1~edestinação, doutrina pcrfciLamentc orthodoxa, alguns discipulos do gt'ande theologo, antes tLlmerarios do que oxaLos, Liraram uma
heresia desesperada, a elo predestinismo. No seculo vº,
um s:H'erclote. por nome Lucido , a formulou nesLes
t ermos : « , \ vonladc posiliva do Deus é a causa cln
perd a do homem. Si. Adão pec~u, é porque Deus, do
toda a ctern1dacle, tmha resolvido sua queda. Ora, a
queda do lwmem coàsiste em que cll o está desprovido
complotamcnlc do livre arbítrio. Por uma predestinação igual, D<'us dá a alguns a ventura, a outros a desgraça cLcrna. » Lucido, varias vezes condenado, submeteu-se no concilio de Arles, en 475. No seeulo xvi, veremos esta dou lrina ressuscitar, e o j anscnimo, nas
idades seguin lrs, procurar apoial-a na ·a utoridade de
santo Agostinlw. Mas nunca o doutor da graça imaginou semelhante erro ; sempre, pelo conLrario professa e defende o livro arbitrio.
1V. O semi-pelagianismo. - Condenado, o pelagianismo não desapareceu por completo, mas oulra seita
se for mou que ocupava distancia media entre a theoria
de Pelagio e a fé catholica, e por isso foi denominada
semi-pelagianismo. Deve-se dizer, os partidarios deste
systema mitigado estavam na bôa fé, e entre elles,
houve homens eruditos e virtuosos : João Cassiano,
monge erudito e autor ele obras asccticas ; Fausto,
abbadc do Lerins e depois, bispo de Riez ; Gen!iade,
sacerdoLu de J\farsolha. Foi principalmente entre os
religiosos r1ue :;r espalhou o erro dos semi-pelagianos.
folgando haver exagero na doutrina de santo .Agostinho sobre a necessidade e a gratuidade ela graça, os
autores da nova heresia pretendiam que o começó
da justihcação e da salvação vem do homem. Não
negavam u jJPc:adu original. suas c:uni:iequeneia:;, nem
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a necessidade da graça; mas diziam que D em, con cede
a graça primeira ao esforço do homem, a seus mcritos
passados ou futuros ; que o homem, por conseguinte
podia merecer esta graça por um começo de fé 0 ~
um primeiro acto de virtude cuja autoria n ão coubesse a Deus. Dois amigos de santo Agostinho, santo
Hilario de Arles e são Prospero da Aquitaine, denunciaram o erro ao bispo de liippona. O grande doutor
recomeçou a luta, aprovado por Celestino 1°. Mas 0
cerco da sua cidade episcopal pelos Vandalos, depois
a docnçaeamortc em430,intcrrompcramotrabalho de
Agostinho. O papa Celestino condenou o semi-pelagianismo cm 431 ; o concilio de ürangc, em 529, e o
de Valença, em 530, encerraram o debate por uma
condenação que Bonifacio II confirmou : << Si alguem
disser que, seja o acrcscimo, seja o mesmo principio
da fé e fl movimento inicial da vontade, que nos leva
a crer naquclle que justifica o pecador; não é o effeito
de uma graça concedida por Deus, irá de encontro
aos dogmas apostolicos. »
ARTIGO lll

O Nestorianismo.
(428-'1'10).

Papas.
8. Celestino I ( 1122-1132 ).
S. Sixlo III (432-440).
l. H eresia de Nestorio. são Cyrilo lle Alexandria. nico (431 ).

Imp erador romano
Valenliniano 11 (1.23-4.54. ). .

II. Doutrina calholi ca form ulada por
III. O concilio de J>p l1eso, 3° ecume·

I. lJeresia de Nestorio. - Vamos cam inhando por
entre os erros suscitados no Oriente pel a subtilidade
grega : Deus permite que a here::;ia amiude suas in·
cursões na verdade catholica para esta ter ensejo de
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·nir e precisar seus ens.inos. Com efeito, em frente
.
1
ddefJcada negação vemos erguer-se, maJestosa
e so ene,
e a afirmac;ão da verdade. Quando Sabellio destruiu
111
~ ersonalidade do Verbo, a Igreja, guarda da verd ~e proclamo u e estabeleceu esta personalidade com
u~a 'rorça in:vcncivel. Quan_do A.rio lhe ~ranca o diadcroa da divmdadc, a Igr eJa afirma mais solene, em
Nicêa, sua crença no Homem-Deus. Os d~cetas tinha~
negado a realidade do corpo de Jesus Chnsto ; a lgreJ a
a colocou em perfeita luz ; os apolinaristas negav~m ~m
Jesus Christo a alma humana, supondo-a subst1tu1da
pela divindade : a Igreja tinha endireitado esta inter pretação falsa, e, .desta arte, Christo a~a~·ccia na sua
integridade perfeita : corpo, alma, d1vmdade. Que
fi cava por determinar? A união das duas naturezas
em J esus Christo. Ora, eis que justamente uma heresia no va ataca esta união : será uma ocasião para
paLenteal-a num dia mais luminoso.
Nestorio, patriarca de Constantinopla, successor indigno de são João Chrysostomo naquclla séde ilustre,
deu o nome á terceira grnnde heresia, o nestorianismo.
O mundo christão estremeceu quando, cm 428,
esLe patriarca pregou em publico que havia cm Jesus
Christo duas pessôas, uma dirina, como filho de Deus,
outra humana como filho de Maria. Logo Maria não
podia ser chamada Jllãe de Deus, sinão mãe do Christo
ou do homem. Já se vê que importancia tinha tal
asserto. Si, em Jesus Christo, as duas natm eza$ não
são hypostaticamentc unidas até formarem uma pcssôa unica, não !ta mais Incarnação nem Redempção.
O Filho de Deus, não tendo tomado a nossa natureza,
não se pode ter constituido o nosso Redemptor ; é só
o homem que sofreu, e os sofrimentos não têm mais
um valor infinito ; não se pode mais tributar adoração
a Jesus Christo , e a Eucharistia não é mais a carne e o
sangue de um Deus: o Salvador não é mais u Ilomem-

Deus.
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II. A doutrinr,i catholica fornmlada por são Cyrilo d
Alexandria. - A mesma Providencia que, em fac:
de Ario, puz~ra o intropido Atanasio, a Pelagio enviára
santo Agostmho, poz, na presença de Nes torio, são
Cyrilo de Alexandria. As hlasphemias do her eje tinham comovido o Oriento: são Cyrilo se fez o interprete da admiração e da dôr do mundo catholico.
Defendeu com denodo e energia o Litulo de Mãe de
Deus dado á santissima Virgem, titulo que concretisava toda a doutrina verdadeira. Em 430, o papa
S. Celestino 1°, num concilio de Homa, examinou a
thcoria nestoriana e a condenou ; depois delegou são
Cyrilo para comunicar esla sentença. Para concili ar os
adversarias, o santo bispo compendiou, cm d oze proposições, chamadas os doze anathemas, toda a doutrina catholica que clle desejava ver accila: por Nestorio. Pode-se r esumir nesles tros pontos : em J esus
Christo, o Filho do homem não é pessoalmente distinto do Filho de Deus . A simtissima Virgem é verdadeiramente Mãe de Dous, pois é mãe de Jesus Christo, que é Deus. Em virtude da união hypost atica, ha
comunicação elos idiomas, isto ó, a~ deno minações,
p1opriedades e acções de duas naturezas di3tint as em
J csus Christo, podem ser aplicadas a sua p essôa e
pode-se dizer : Deus morreu por nós.
O heresiarca teimoso respondeu com doze proposições ou contra-analhemas, nas quaes augm entava
seus desvarios e condenava a fé tradicional da Igreja.
Ficou determinada a reunião de um grande concilio
em Ephcso.
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d Cyro ; o imperador Theodosio protegia suas intria:s. Logo na primeira sessão, foi condenada a heresia
de Nestorio. Num trono alto, os Padres tinham posto
0 livro dos Evangelhos, para representar a assistencia
de J esus Christo que prometeu estar com sua Igreja
até 0 fim dos seculos : espectatulo santo e imponente que o concilio ele Epheso nos apresentou primeiro, e que todos os outros concilias renovaram. Os
bisp os, em ordem, de ambos os lados, falaram : << Pronunciamos o anathema contra as doutrinas impias
de Nestorio ! n O heresiarca foi deposto ; depois, declarar am que a &antissima Virgem pod ia e devia conservar o glo1'ioso titulo de Mãe de Deus.
Ao saber desta sentença do concilio,. todo o povo de
Epheso não pôde sofrear seus impetos ele alegria, o
santo e delirante enthusiasmo ela sua fé : a cidade
inteira foi iluminada, e reboaram os vivas e as aclamações em louvor da Mãe ele Deus. NestO!'io não quiz
submeter-se e morreu em 439, impenitente e miseravel, r oido pelos vermes. O nestorianismo acolheu-se
na escola de Edessa donde o imperador Zenon o expeliu em 489. Encontrnm-se ainda na Persia vestígios
desta antiga heresia.

lll. O concilio de Epheso, terceiro ecwnenico (431). Acudiram cerca de duzenlos bispos do todos 011 pontos
do mundo christão ; são Cyrilo presidia a assembléa
em nome do Papa. Nestorio negou-se a compar ecer,
e fazia neste mesmo tempo comícios em que vemos
João, bispo de Antiochia, e Theoclorelo, sabio bispo
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ARTIGO IV

O Eutychianismo.
(440-476.)
Papas .
S. Leão Magno (4J.0-461).
S. llilario (461-468).
S. Simplicio (468-483).

Imp eradores romanos .
Valentiniano II (423-451t)
Maximo (451t -455 ).
·
Majoriano (4.56-461).
Anarchia (4.61-472).
Julio Nepos (1172- 475).
Augustulo (475 -4.76).

I. Heresia de Eutyches; latrocinio de Epheso. - II. Concilio de
Chalcedonia, 4° ecumenico (451 ). - III. A queda do imperio do Occidente.

I. Heresia de Eutyches ; o latrocínio de Epheso. _
Em 440, subia no solio pontifical um papa do qual
a Igreja pode ufanar-se, são Leão 111 agno. Por vinte
e um annos, soube dirigir sua nau, em meio dos cataclysmos medonhos das invasõe~ barbar.as, mostrandose sempre na altura dos deveres mais espinhosos.
Não foi somente um d1...is mais eruditos doutores da
Igreja do Occidcnte, como o mostram suas Decretues,
suas Cartas e seus Sermões, sinão ainda , por sua administração, um dos mais firmes defensores da liberdade
da ltalia. Outra gloria do seu pontificado é ter elle
lutado victoriosament e contra um a nova heresia, a
ultima que o inferno excitou contra a pessôa do H~mem-Deus.
Eutyches, archimandrita ou chefe de mosteiros em
Constantinopla, tinha vigorosamente combatido a dou·
trina de Nestorio que distinguia em Jesus Christo
duas pessôas. Por rna vez, deixou-se cair no erro oposto.
Elle sustentou que si as duas naturezas eram distin·
tas em Jesus Christo, antes da união, depois della,
a natureza humana, menos perfeita, fôra absorta pe.la
natureza divina, de tal sorte que já não existia rnaJSi

. ndo a .Jesus Christo a unica natureza divina. Esta
h oria dava em terra com todo o plano da nossa
~10 ~erup ção : resultava que a divindade tinha sofrido
rnorrido ; do outro lado, Jesus Christo não tendo
r decido como homem, já não representava a huma~fctade. Eutyches, monge ignornnle, talvez não perbesse todas as conscqu encia s cio seu erro. Chamado
r.eor são Flaviano,
.
.
seu patl'larca,
perante um conc1·1·10
pm Constantinopla, recmou desdizer-se, o foi susecnso. O imperador Theoclosio o Moço o ex ilou.
p Mas, p ara ~;uslentar o herejo, viram-se monges fanaticos um paLriarca de Alexandria, de nome Dioscoro,
mern'bros de côrte imperial, e outros desordeiros, dar
ao erro eutychiano o caracter de uma luta brutal e
sangrent a. O santo bispo FlaYiano poz ·o papa ao par
de todas as conspirações de Eutyches. São Leão respondeu com uma carta em que sua penna amostrada
expõe, lucida, toda a doutrina da Incarnação. Todavia, os herejos reuniram-se num comicio que a historia designou e reprovou com o nome de latrocinio de
Epheso : ali, sob a presidencia de Dioscoro, e com a
proteção de Thcodosio que elles tinham subornado ,
inocentaram Eutyches, legitimando sua doutrina, desapossaram s:lo Flaviano que foi morrer no <lesterro
r. baniram igualmente todos os bispos que tinham
protestado contra a violoncia. São Leão anulou todos
os actos de Epheso. O triumpho do erro não durou
muito : a morte de Throdosio o Moço, o advento do
principe Marciano, imperador virtuoso, facilitmam a
reunião de um concilio geral que julgaria toda a contenda.

fica

II. Concilio de Chalcedonia, quarto ecumenico (451 ).
- A congregação se ajuntou na igreja de Santa
Euphemi a de Chalcedonia e teve até seiscentos membro\ sendo !Hu~iJiJa por einco legados do papa. A
esplendida carta de são I .cão ao bispo Flaviano, foi
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lida em publico e despertou irresistivel entusiasmo de
fé nos Padres do concilio que exclamaram : << E' Pedro
que assim falou pela boca de Leão. » Eutyches '~ seus
erros foram solenemente condenados. O concilio definiu depois a verdade catholica no tocante á pessôa
de Jesus Christo : ,, Declaramos, de conformidade
com a doutrina dos Padres, que se deve reconhecei
um só e mesmo Jesus Christo, perfeito na su a humanidade e na sua divindade, o mesmo verdadeir amente
Deus e verdadeiramente homem, isto é, tendo . uma
alma e um corpo ; o mesmo, a um tempo, consubstancial ao Pac segundo a divindade e a nós segundo a humanidade ; gerado pelo Pae antes de todos os seculos
segundo a divindade, nascido no tempo da Virgem
Maria, mãe de Deus, segundo a humanidode; emfim,
um só e mesmo J csus Christo, Filho unico cm duas
naturezas, sem confusão, sem mistura, sem divisão
sem sepal'ação, cada uma dellas permanecendo dis~
tinta e conservando suas propriedades, embora por
sua união não formem sinão uma só pessôa ou hypostasis, de modo que Jesus Christo não é dividido ou
separado em duas pessôas, mas ellc é um só e mesmo
Filho unico, Nosso Senhor. »
·
O Occidcnte recebeu como cumpria estas decisões
claras e precisas. No Oriente, formaram-se novos partidos,sob o nome de monophysitas, que coDdenavam
Eutychcs e o concilio ; rejeitando a absorpção da natureza humana pela natureza divina, no sentido de
Eutyches, não queriam admitir em Jesus Christo sinão uma só natureza como uma só pessôa. O" eutych ianismo sobreviveu á sua condenação numa seita
separada, conhecida pelo nome de Igreja J acobita1 do
nome de Jacob Baradêas, seu primeiro bispo scismatico.
III. A queda do imperio do Occidente. - Emquanto
a lgreja entoava hymnos de triumpho subi e as hcr ~
sias vencidas, o juizo de Deus ia se realisando no iln-

erio romano.
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Deus, diz Bossuet, lembrou-se de

fantos decretos sangrentos do senado contra os fieis,
<

e no mesmo tempo, dos brados furiosos com que o
romano, sedento de sangue christão, acolhia os
rnartyros no amphitheatro. Elle entregou então aos
ba.rbaros esta cidade já obria com o sangue das suas
victimas, como fala são João. Deus renovou para
ella os castigos tremendos de que usára contra Babylonia '. a mesma Roma é designada com este nome. A
nov~ Babylonia, copia fiel dos crimes da antiga, como
ella,ensoberbecida com suas victorias, mergulhada nas
suas delicias o suas riquezas, manchada com suas idolatrias e perseguidora do povo de Dous, cae tambcm,
como ':Jlla, num ba.ratro medonho e são João canta
a sua ruína. E' csbulhada da gloria destas conquistas
que atribuía aos deuses : torna-se presa dos bai·baros,
tomada tres ou quatro vezes, roubada, saqueada, destruída. O gladio dos barbaros a ninguem perdôa,
sinão aos christãos. Outra Homn, completamcnlc
christã, surge das cinzas da primeira ; e é somente
depois da inundação dos barbaras que se consolida
definitivamente a victoria de Jesus Christo, sobre os
deuses romanos destruídos e esquecidos. "
Estr. desabar de Roma e do seu imperio realisou-se
a pouco e pouco, no seculo v 0 , pelas invasõps successivas dos barbaras do Norte. Do 403 até 410, Alarico
e Radagaise penetrm·am na Italia. Aquello rra ariano
e chefiava os Visigodos ou Godos do Oeste. Hadag:tise, pagão, dirigia um exercito de duzentos mil barbaros : Vandalos, Suevos, Alanos, Ostrogodos, ou Godos
de Leste, nurgundos. Suas tropas foram desbaratadas
por Stilicon ('106). Alarico pai•ecia entender a missão
providencial que devia cumprir : « Deus me impele
P'U'a a fr ente, dizia o rei dos Godos ; é preciso que
e~1 tome Roma. » Elle o conseguiu com efeito, e tudo
f 0 dcs.truido a ferro e fogo : o barbaro apenas poupou
os chr1stãos refugiados nas igrejas.

p~vo
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Depois dos Godos, vieram os Tlunos, com A ltil.i
o flagl'lo de Deus na ::;un frcnLc (450). O bronco guer~
loiro parecia, de fac Lo, levadc pela mão de Deus e
não parava sinão dianLe do s representantes da auto.
ridadc diYina. São Lupo, hispo de Troia, salva esta
cidado. Uma pastora de NanLerra, santa Gcnoveva
o dcsYia de P aris. Santo Aignan, bispo de Orlcans'
por uma resisLoncia corajosa, o obriga a abandonur'.
o cm'co da cidade episcopal. Depois da derrota sofrida
nas planícies caLalonicas, AI Lila se precipita na ltalia
que C'lle assoln. O papa são Leão vem a seu encontrn
r fon;a o tcrriYcl conquisLador a arripiar carreira .
dle r<'Lira-se na Pannonia onde falece em !i53.
'
Ccnserico e seus Va11dalas já se tinham apo derado
da ,\frica; e, de Carlhago, mandavam seus navios
saquear a Sicilia e a llnlia. São Leão não pôde impedir c1uc entrnsse em Homa. Alcançou apen as a vida
salYa para 1o elos os eidadõ.os e o respciLo para os i110·
numentos (11ri'.1 ). - DC'sÜc aquella L'poca, o imperia
romano nüo passou do uma sombra, o seus imperado·
res, ele um jogurLu nas müos dos bm·haros. Emfim,
Odo<1r·ro, r<'i elos lf<>ni/01:, ~e' tornou <lona da H nlia,
ü1 •poz o ullimo imJH '1·adnr J\ugusLulo , poz Lermo llO
inl[Jl'riu do ()1·cid•·nL1: 1• fu11duu o r1'ino ela lLalia (476).

--------

CAPITULO IV

physionomia geral da Igreja durante os primeiros
seculos.
Olhar retrospect ivo. -

Divisões deste capitulo.

Antes de deixarmos esLe período tão instructivo e
interessante da historia da Igreja, convem que lancemos um olhar nesLa instituição sublime de Jesus
Christo que cresceu na luta e vae firmar-se sempre
mais nas idad()s vindouras. Primeiro, o que nos prende
a atenção, é o papado, vida e alma da l grej a, cuja origem já 6 conhecida; será util que o cons idere;mos no
exer cicio do seu poder espiritual, no seu domínio temporal, nas suas relações com os Estados. no seu papel

de caridade.
Depois, si o papado é a cabeça da Igreja, o clero
constitue sous membros essenciaes ; mas este clero,
qu al é a sua jerarchia? Como se elege? Que educação
especial o amosLra para sua alta missão? E o povo,
a multidão que recebe do clero a palavra da verdade,
a ilustr ação, a direção, os fieis, que espectaculo e
quaes €xemplo s oferecem ao mundo? qual é o teor
do vida dos ehristãos nestes scculos tão remotos que
confinam ao berço da Igreja?
. No seculo m desponta n_o jardim da Jgrej a caLhohca, uma da s suas mais belas produções, destinada
a dar o exemplo de uma santidade altíssima e a cobri!'
0 mundo com seus beneficias : é a instituição das
ordens religiosas. Veremos como brotaram, como se
robusteceram, qual a sua influencia social.
. I<:rufim, como no deconer do nosso estudo evidencinmos os ospl1' 1Hliclos progressos do dogma catho-
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lico, si o exame aten Lo das perseguições e da vida
intima da 1'5rcja nos patenteou virtudes heroicas
ainda temos de contemplar, na súa plena eflorcscc n:
eia, este outro elemenLo do Christianismo e de qualquer religião, o culto com suas antigas tradições, seus
usos primitivos e suas cercmonias commoventes.
Dali os quatro artigos que hão de compôr este capitulo e que correrão sob os seguintes titulos : » 1o 0
papado ; 2° o clero e os fieis ; 3° os monr~es ; 4° o culto

christão.
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decretos. Mencionemos. ainda os apelos ao s.umo pontifice, prova cabal o irrofragavel da conv1c;ão geral
dos bispos de todas a~ regiões, de que ao papa assiste
·0 direito de pronunciar sobre Lodos os debates. São
Cypriano apela ao pontifico romano para o scisma
de Novato ; sanLo AgosLinho por ocasião do scisma
de P olagio; são João Cb.rysostomo para a tyrania do
po der imperial. A todas estas consultas, os papas
atendem escrevendo decretaes que são autoridades.

»

ARTIGO 1

O Papado.
I. Poder espiritual do s papas. - li. Dominio telllporal dos papas
- III. o papado nas r elações da Igreja e do Esladu. - IV. Bene·
ficios do papado.

J. Poder espiritual dos papas. - Desde a origem da
Igreja, a autoridade espiritual outorgada a são Pedro
por Nosso Senhor, o Lransmitida a seus successorcs,
não despertou oposição nenhuma. No primeiro concilio, quem presido é são Pedro ; elle é que termina
as questões o resolve os casos duvidosos. Durante a
era das catacumbas, o Oriento mandava seus pontifices santo Ignacio e são Polycarpo confei·en!liar com
os bispos de Roma; são Victor decidia para a Igreja
inteira a dificuldade da Paschoa; no concilio de Epheso, o legado do papa o declarava aberta e fran camente
dizendo:« Pedro vive nos seus successores. l> De facto,
desde são Pedro, todos os papas usaram, no tocante
á qoutrina ou ás providencias disciplinares, do seu
poder supr emo . Os concilios são validos somente quando um papa os confirmou; 'si elles se arredarem da
via recta, os papas, como são Liberio em Rimini, são
Leão a respeito do latrocinio de Epheso, nulificam seus

II . O dominio temporal dos papas. - Não está inserto no Evangelho, nem como direito nem como necessi dade ; porém não vem ali prohibido. Pelo contrario, assenta cm bases legitimas. Quando Deus teve
obrigado o papado a atravessar o crysol das perseguições, quando chegou a hora de lhe dar, segundo · a
sua promessa, o sccptro de todas as nações, inspirou
a Constantino o pensamento de deixar Roma, dando
um trono ao papado, e o mundo feito christão aceitou
naturalmente csLa organisação providencial. .
Além disso, os papas, apenas saídos das catacumbas, gozavam cm Roma e na Italia de um vcrdadeiI·o
direito de propriedade, e já de soberania. Era nas
suas mãos que as grandes familias derramavam as
esmolas destinadas aos pobres, os palacios e os dominios que ofertavam para as necessidades do culto
e o alivio da miseria. Após ter dado a paz á Igreja,
Constantino sentenciou que todos os bens arrebatados du rante a perseguição, seriam devolvidos ás igrejas e aos clerigos prejudicados ; formou-se então uma
ospecio de patrimonio da Igreja, augmentado com
a generosidade dos imperadores christãos. A dadira
de Constantino é um testemunho autentico. Mas nenhuma Igreja recebeu dons tão opulentos como a de
Roma : comprchen<lia-se que o papado tinha que
desempenhar no mundo mte1ro um papel de caridade
e beneficencia, e os presentes choviam nas mãos do
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pae commum dos fieis. Até aqui, temos somenLe 0
direit? ~e propriedade; mas cm breve ~e lhe ajuntaiá
um d1rc1to de soberania. Roma e a ltaba, descuidadas
pelos imperadores, não acharam outro valiment o duranLc as invasões barbaras que não o dos papas e
assim se formava, lcnLamcnLe uma soberania de fa~ to
que o direito havia de consagrar um dia.

III. O papado nas relações da Igreja e do Estado . _
Emquanto a Igreja foi perseguida pelos imperadores
teve que aturar çste poder inimigo, e opoz apenas ~
heroísmo calado do martyrio. ~las quando se ergueu
triumphantc e vciu a ser, clla propria, um poder, 08
dois chefe., o temporal e o espiritual, acharam-se frente
a frente, e tiveram de se harmonisar. As relações da
Igreja e do Estado se podem synLhctisar numa palavra de ConsLanL ino. Falando do sacerdocio, dizia :
« Sois o bi~po do interior ; '' falando de si mesmo e do
poder imperial, dizia : (( Sou o bispo do exterio r. ,,
Da Igreja, portanto, é governar as almas, e do imperio valer-lh es 0ontra os perigos de fóra e a~ hostilid ades.
Ai; atribui ções são dif~tintaf·, si bem que esta
di~Linção não importe necessariamente na separ ação,
menos ainda na servidão da Igreja, sinão na concordia, na comunhão enLrc os dois poderes. Assim o entendeu Constantino fazendo da Religião o esteio do
seu trono ; assim o entendia o papado, pedindo ao
poder civil auxilio e proteção. Em virtude dessa har·
mania, a Igreja reHervava ao imperador, nos seus con·
cílios, o ing1·rsso honorifico, e o imperador proLegia com
:ma espada as assembleias santas, e zelava pela ~xe
cução dos dccreLos e das sentenças . As leis de Cons·
tanLino, e o codigo de Justiniano são monumentos
preciosos desta união dos dois poderes : as leis eclesiasticas tornavam-sL', a? mais das vezes, leis du irn·
perio. Este acordo fpz a fotça ela Igr eja e dos Es tados

- 363 toda a idade media. Seria ainda um penhor de fecrn
- mo dernas.
Jicidade
para us na~·tH'S
IV. Os beneficias do papado. -Dir-rn-ia, comacerto,
do pap ado, o que o EYangclho refere de Jesus Chr.isLo:
Elle passou faz1•rnlo o bem. n Que extenso cap itulo
~ão se haveria de csct'ever com e.st~ epigraphe : A
beneficencia dos papas! Para nos ltmttarmos ~os pr1nciros seculos o LrnLarmos por alto esta qucstao, lcm
~r aremos tres beneficias principaos do papado ao
rn undo confiado a seus desYelos.
1º Durante as pcrscguiçõe<, os papas deram o exemplo da cora?cm .e da fé leYaclas at~ o heroismo elo
rnartyrio . .i'\as ltstas que reproduzunos, sobrn quarenta e sele pontiliccs romanos, quarenta e seis conquistaram a corôa dos santos ; a maior parte derramaram seu sangue por amor da verdade e da justiça,
e dMta maueü·a, isto é, por seus actos melhor a inda
do que por suni:; palavras, crcaram a 1aç.a poderosa
e fort e dos chr is Lãos.
20 No período dM he1wias, é o papado que guardou ileso o dogma caLholico, e liborL0u a fé ele
tudos os erros que procuravam empanar-l he o brilho.
São os papas que condenaram as heresias ainda no
berço, que convocaram os concilias. e apoiaram su as
decisões, que impediram o scisma ele quebrar a unidade. São os papas que i·esistiram aos capr ichos dos
príncipes quando esLcs quizcram arvorar-se em j uizcs
da doutrina, dogmatisando cm beneficio proprio.
3° Na época das invasões harharas,os pupas foram
os salvaclor"s 1mivPrsaes. Dr.fcndPrnm os povoõ contra os abutiu8 du poder, conlra a up1·etisào dus invasores, conlt u a ruina material e moral que por Lodu
" parte os <lllll'açava. Devem ter sido relevantes o
numerosos 11s 8Crvir:os prr~t adM pelo papado para
anuncar ao protestan.te Gibbon esta confissão : (( _\.s
desgraças dn ltoma doi\'.avam uas mãos do ponLifiue
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os cuidados da administração e os negocios da guerra.
Elle despertou o imperador do seu lethargo, animou
os Italianos a combaterem por sua patria e seus altares, e, numa hora de crise, consentiu cm nomear tribunos, e dirigir as manobras das tropas da provincia. >>
Pode-se acrescentar que, por seus beneficios, os p apas
têm legitimamente adquirido a soberania temporal.
ARTIGO li

O Clero e os Fieis.
1. O clero : 1° jerarchia de jurisdição; 2° modo de eleição; 3• celibato eclesiastico. - II. Os fieis 1 ° diversas categorias de fi eis ; 2•
elementos da vida christã.

I. O~clero. - A reunião elos ministros sag<·ados, desempenhando o ministcrio da santificação elas almas
debaixo da autoridade elo sumo pontifico, cedo foi
denominada o clero. Desde a mais remota antiguidade
christã, os bispos acham-se colocados á frente das
diversas comunidades cio fieis, e têm ás suas ordens,
como coadjutores, sacerdotes e diaconos. O Evangelho e o livro dos Actos nos revelam a cxistencia
destas diferentes ordens. Para o anno ele 250, o papa
são Cornelio fala dos sub-diaconos, dos acoly tas, dos
exorcistas, dos leitores, dos ostieiroP, empregos inferiorm; creados para as ncccssicladcs dos fieis. Mas o
que mais nos interessa, a respeito elo clero, é a sua
jcrarchia de jurisdição, o modo de eleição e uma das
mais antigas leis, o celiba to ecclcsiastico.
1° J erarchia de jurisdição. - O mundo catolico
cios primeiros seculos foi dividido cm cinco grandes
sédes : Roma, Antiochia, Alexandria, Jerusalem, Constantinopla. AP quatro grandes lgrcjas cio Or iente formaram patriarcados. Roma tinha conservado para
si uma jurisdição imediata sobre todas as Igrejas do
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Occidente. Nestas _regi?es meridionacs, organis'.11'amse r apidamente pnmaciaes e metropoles. Arles, Vienna,
Leão, Reims nas Gallias, Carthago . na Africa, Saragoça na _E spanha, tiveram~ titulo. ~e prima9iaes, e s~us
dignitar10s podiam e deviam dmg1r varias provmcias. Na frente de cada província, houve metropolitanos, com autoridade sobre os bispos. Estes administraram uma Igreja com seu tcrritorio. Mais tarde,
foi necessario dar-lhes auxiliares : conegos, arciprestres,
arcediagos. No seculo 1v, este uso tinha-se tornado
geral : é a origem das parochias ou f reguezias.
2º Modo de eleição. - Os apóstolos escolhiam por
si proprios os seus cooperadores, bispos e padres. Depois delles, os fieis foram comultados. l\Iais tarde
ainda, e por espaço de cinco secukis, mais ou menos,
os pr elados limitrophes da Igreja vacante elegiam um
bispo, de acordo com o clero e os fieis ela diocese. A
intervenção do poder real começa a mostrar-se no
seculo vr. Os titulares dae grandes sédes patriarcaes
gozavam de um privilegio importante : eram eleitos,
consagrados, e tomavam posse antes que Roma fosse
infor mada. Mas ellos tinham de participar ao papa
a sua promoção, e obter delle cartas de con firmação
ou de communhão. No Occidentc, o papa dava aos
bispos a instituição canonica, quer pessoalmente, quer
pelos legados a quem transferia seus poderes.
A educação do clero, nos primeiros seculo s, faziase no meio do mundo ; o bispo examinava quem
dentre os fieis mais habilitados, devia ser promovido
ás ordens sacras, e muitas vezes, dava-lhos um complemento de instrução. Breve fundaram-se escolas
episcopaes ; santo Agostinho tinha agremiado em
r~dor de si os clerigos que levavam uma vida reli~rns a. Os claustros vieram a ser um farto manancial
P ~a a renovação do clero. E' sempre o bispo que
da a ordenação santa e confere os cargos e dignidades
ecclesias ticas.
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3° O celibato ecclesiastico. - EsLa lei não es tá escripta no Evangelho ; é simplesmente lei disciplinar.
Mas a Igreja inteirou-se imediaLamenLe ela absoluta
necessidade da virgindade no sacerdocio : homem
de oração, o sacerdote deve represenLar Jesus Christo
e se lhe parecer pela castidade; homem de dedicação,
deve a seus irmãos o coração e a vida. O celibato correspondia a este duplo fim. A Jgroj a niio o impoz logo aos
ministros sagrados, pois achava-os entre os fieis convertidos, viuvos ou ás vozes vinculados polos laços
maLrimoniaes. Sao Paulo aconselh ava que se chamassem para o episcopado o o saccrdoc io apenas os homens que tivessem casado uma RÓ vez. Si a esposa
estava ainda viva, rlevia separar-se clella com o livro
consentimento desla. Já no secnlo 1v, um concilio
de Elvira preceitua : << o uso do maLrimonio é absolutamente prohibido para os bispos, os sacer dotes, os
cliaconosJ>. No Oriente, a disciplina foi menos aust era.
II. Os fieis. - O livro dos ilctos descreveu a vida
inocente e pura dos primeiros christãos, os exemplos
de caridade e de união que davam ao mundo . Os
apologistas e os historiadores nos deram a conhecer
a santidade dos fieis no primeiro fervor da sua fé :
« Estes homens, diz são JusLino, escravos, ainda ha
pouco, de todas as sensualidades, levam hoje, alegres,
11ma vida puríssima, imaculada. »
1° Diversas categorias de fieis. - TsLo não significa
que todos os christãos fossem perfeitos. Ao lado de
virtudes heroicas, vicejaram, ás vezes, ainda, usos criminosos, e isso entende facilmonLe quem imagina
uma sociedade novamente convertida vivendo no
meio das desordens do paganismo. Todavia a historia
veridica acusa entre os fieis caLegorias que corr espondem a varios gráus de perfeição. Da multidão das
almas cornrnuns, S&_[Jaram-&e as almas escolhidas qu.e
querem acre1>nP.ntar a pratirin. dos conselhos evange-
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licos aos deveres da vida christã. Breve assistiremos
ao desabrochar da vida monastica. :\fas, a viver no
mundo, tomos os ascetas que praticam mais rigorosamente a peniLencia; as virgens que consagraram
sua vida a Deus e ao serviço dos pobres ; as sanLas
viuvas que abraçam o esLado do perfeiç:'io e se ocupam num ministerio de zelo e de sacrificio. Entre
estas viuvas distinguem-se as diaconezas, que auxiliavam os ministros sagrados.
2º Elementos da íJida christã. - Quacs são as fontes
dond e manava copioso o alimento nocessario para
esta vida tão pura e fervorosa dos primeiros christ ãos?
O baptismo era o primeiro passo nas santas veredas. Antes porém de admitir os adultos ao baptismo,
a Ig1·eja mandava que esperassem algum tempo, chamado catcczimenato , durante o qual deviam ser instruídos da religião e formados para a pratica ela virtude
christã. II ouve varias gráus de promoção, cada qual
acomp anhado ele ceremonias impononLes e insLructivas. A imposição das mãos, as unções eom o oleo dos
catecumenos, os exorcismos, oram ceromonias proparatorias. Administrava-se o baptismo solene aos adul·
tos, na vigília da Paschoa e de PenLocosLcs, no bapListerio construido perto da igreja. TesLomunhas, chemadas padrinhos e madrinhas, eram responsaveis pelo
neophyto. Geralmente dava-se o baptismo por imersão; depois, o baptisando envergava o vestido branco
que traj ava por oito dias, como symbolo da inocencin
r ecup erada.
Os adultos recebiam a confirmação logo depois do
haptismo : a Igreja queria desta maneira fortalecel-os
contra os perigos o as pors oguiçõos.
... A santissima Eucharistia era nestes primeiros tempos o que ella ficou sendo nas idades subsequentes :
0
sacramento por exceleucia ; a communhão era o
» ande acto dos fieis, e tal estima faziam deste ali-

http://www.obrascatolicas.com

-

368 -

mento divino que a recebiam todos os dias. No seculo 1v, já se percebe tal ou qual fri eza ; porém ainda
comungam todos os domingos . O jejum eucharistico
era de lei nos tempos apostolicos. Os diaconos iam
levar a santíssima Eucharistia aos ausentes, aos doentes, aos christãos presos nos carceres. Dava-se tambem á~ crianças, m as apenas sob a especie do pão
embor a fosse uso comungarem os fieis na igreja sob
ambas as especies.
A penitencia era conhecida e praticada; es te sacramento já era chamado um segundo baptismo, a taboa
da salMção depois do naufragio do pecado. A confissão era considerada indispensavel, e usava-se universalmente. Tertuliano fala da confissão das culp as,
« confissão tão neces~aria como penosa ». A confissão
auricular, secreta, feita ao padre, era a confissão usual
e ordinaria; mas em alguns casos mais graves, o pecador , culpado de um cr.ime publico, confessava-se
publicamente, e a penitencia que se lhe impunha era
igualmente publica. Os canones penitenciaes da primitiva Igreja indicam uma ~everid ade extraordinaria na
aplicação das p enas. Havia diversas classes de penitentes que correspondiam aos nomes de chorosos (plo·
rantes), auditores (auditores), prostrados (prostrati) e
consistentes (consistentes) conforme tivessem de ficar
fóra da igreja, ou fossem admitidos á pratica, mas
não ao sacrifício ; prostrados no t emplo ; em p é, mas
limitados ao lado esqum·do do edifício. - A primitiva Igreja tambem tinha fé na eficacia das indulgenrias, e aplicava estes favores aos penitentes arre·
pendidos ; acreditava no pargatorio e orava por se us
mortos.
A extrema iinção era apreciada como um socorro
valiosíssimo par a os do entes; as seitas hercjcs conservaram estas mesmas cer emonia,s.
Já vimos como o sacr-amento Ja urdem, com seus
difer ontes gráus , conferia os poderes sagrados aos mi•
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nistros da Tgrcj a. Em fim si a rirgindade roliintaria
foi ti da, desde os primeiros seculos, como mui Lo honrosa, o mrsmo matrimonio christão era cons iderado
como um sacramento augusto : a unid ade e a indissolubilidadr. deste sacramento eram universalmente
ensinadas e observadas.
Outra lei importante da Igreja era a do sigilo. Para
não exp6r os chl'isLãos e seus mysterios ás perseguições, falava-se ele modo figurado e symbolico das
part es intimas ela Religião, dos seus sacramentos, e
motmento da divina Eucharistia, e isto nas praticas
publicas e nos escriptos que podiam ser lido s por
to dos.

ARTIGO III

Os Monges.
I. Origem ela v ida monaslica.- II. Os mo n:rcs do Oriente. - III
Os monges cio Occi dente, e cm particular das Da i li as. - IV . Serviços prestado~ pe l;is mongrs.

\l. Origem da rida monastica. - Nosso Senhor Linha
clle proprio assentado os alicerces da viela monasLica
naquellas palavras do Evangelho : cc Si quereis ser
perfeito, wnde i tudo quanto possuis, da i o preço aos
pobres o acompanhai-me. '' Dali saiu esta raça de
christãos que calcam aos pés as riquezas, pro cur am
a solidão, santificam-se na oração e na peniLencia,
o ontregam-se,por santa s pr< :i;nessas, ao trabalho, á
obediencia, á imolação p ela pratica dos conselhos
evangelicos.
O.juclaismo já tivera os seus solitarios : Elias e os
J'rophetas se ap erfeiçoavam no monte Carmelo ; o
ChristianiRmo gerou legiões de solitarios mais perfeiLos. O pae da vida eremitica parece te1• sido são Paulo.
Elle levrs ,l no deserto da Thebaida uma vida ange-
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lica e ignorada do mundo quando um jovcn Egyprio, de nomP A ntâo, filho de um rico negociante do
Alexandria, foi levado ao mesmo deserto por uma
inspiração divina. Ali Dcui; permitiu que encontrasse
são Paulo, primeiro eremita. Conversaram muito tempo acerca das cousas celestes, tomaram juntos a parca
refeição que a Providencia, desde longos annos, enviava a Paulo, por um corvo, fiel a entregar cada dia
ao solitario um bocado d9 pão ; beberam da agua da
fonte, e depois da comida, o velho solitario revelou
a Antão que em breve deixava esta vida, rogandolhc que fosse em Alexandria buscar a capa de santo
Atanasio na qual desejava sei sepultado. Antão obedeceu, e de volta, achou são Paulo na atitude da
oraçào ; o venerando ancião estava morto. Antão
o amortalhou piedosamcnlo ; dois leões, vindo do
deserto, cavaram um fosso largo no qual foi depositado o corpo do santo eremita. Antão regressou
para sua propria solidão. Discipulos numerosos vieran:.
(·.olocar-se sob a direção deste insigne mestre da vida
imachor etica.
11. Os monges elo Oriente. - São Pacomio nasceu
na alta Thebaida ; depois de ter servido nos exercitas,
abraçou a vida monastica; ellc viu agremiar-se em
redor de sua pessôa sete mil monges anciosos por
ouvir-lhe as lições, imitar-lhe os exemplos. Teve que
dar uma organisação a esta multidão. Elle for mou
agrupamentos de trinta aLé quarenta religiosos constituindo uma comunidade ; determinado numero destas cox:npunh am um mosteiro que podia constar de
mil e quinhentos monges. São Pacomio fico u sendo
o superior ou o pac desta vasta grei. Comunidades de
mulheres se formaram do mesmo modo, sob a direção
de uma irmã deste verdadeiro fundador de vida ceno-

biLica.
Com santo Hilarião, propagou-se essa instituição
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do Egypto na Palestina, na Syria, nos desertos da
Arabia, na Mesopotamia e em todo o Oriente.
São Basílio Jllagno (358), que cstudára acuradarnenle a vida ascctica na Mesopotamia, na Palestina
e no Egypto, tornou-se, na Capadocia e no Ponto, o
pae de uma imensa familia religiosa. E lle compoz
par a 8Cus monges uma regra que esclarece e aperfeiÇôa a dos antigos cenobitas, e ficou o prototypo
da vida relig iosa em todo o Oriente onde se pode
encontral-a ainda.
O seculo 1v tinha contemplado a esplcnd ida cfloresccncia do instituto monastico; a decadencia porém,
br eve entrou a minar esta Igreja oriental combalida
pelas rontroversias dogmaticas. Ao invadir estes most eiros, a heresia estancou as fontes do fervor o acaretou a ruina das ordens religiosas no Oriente.
'v

ll 1. Os monges do Occidente, e em partiwlar das
Gallias. - O gcrmcm monastico , que devia at ingir
t amanho crescimento no Occidcnte, apenas desponta
nos mciados do seculo rv. Santo Atanasio, quando
desterrado om Troves, ensinou ás chrislandadcs da
Igr eja latina a vida cenobitica que Linha v isto no
Oriente. São Jcronymo, por ma vez, muito contribuiu ,
com seus escritos, para o cstabclecimentL• de most eiros Pffi Roma e na ltalia. Em Milão, havia um
mo_teiro sob a direção de santo Ambrosio, onde se
abrigavam fervorosos cenobitas. E' ali que santo Agostinho se enamorou ela vida religiosa. Do volta na
Africa, elle transformou sua residcncia episcopal cm
mosteiro para o qual compoz uma i-egra mais adequada ao caracter e aos costumes do Occ:dcnte.
No Rcculo rv, o nobre exilado do ar.ianismo, santo
H~lario, de Poitiers, trouxera, do Oriente par a as Gallias,
a preciosa semente da vida monastica, com as tradições e '1.S regras dos Padres tlu <lei;erto. Mas são Martinho de Tours, discipulo dr. santo Hilario, pode ser
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considerado como o verdadeiro fundador . Estabeleceu perto ele Poitiers, cm 360, o prospero most eiro
de Ligugé. ElciLo bispo ele Tours, creou outro em
i\1armoutier onde deixava, quando morreu, dois mil
monges. No seculo v, nasceram nas Gallias mais dois
instiLuLos monasL icos : o ele Marselha, fundado por
Cassiano, ele volta ela Thcbaicla, e o de Lerins, <Juja
celebre abbaclia foi estabelecida por santo Jlonorato
arcebispo de Arles. Do Tours, Marse lha o Lerins, ~
seiva religiosa irradiou o abrangeu Loclas as partes
elas Gallias. Lorins especialmente formou nu merosos
o ilustres doutores e bispos : ali viveram são Vicent~
ele Lerins o Salíliano; dali saíram sanLo Hilario de
Arles, são Maximo, Fausto de Riez, são Lnpo de Troya,
santo Eucario de Lyâo, e o mais afamado de todos,
são Cesario ele Arles, cuja regra monastica, no seculo vr,
congregou sob a sua ogide unica os insLitutos de Marselha e ele Lerins, até a época em que a reg1·a de são
Dento veiu fundir numa mesma observancia todas
as antigas comunidades do Occidontc.
IY. Seríliços prestados pelos monges. - Sobr e ,serem
os monges, pelo oração, pela penitencia, pela pratica
elas virtudes ovangelicas, uma fonte ele bençam para
o mundo, e um exemplo salutar o fecundo, pr estaram
ainda' á sociedade serviços multiplos o valiosos.
1° Os monges, na época elas invasões barbaras,
salvaram a Europa do desanimo o da ruina total.
Somente olles mostraram-se na altura ele t odas as
necess idades , acima ele todas as cobardias. Ao marulhar sempre crescente das vagas de barbaros, elles
opunham o baluarte inexpugnavel da virtude, da
coragem, ela paciencia e do genio ; e quando a resistencia material se tornou impossivel e inutil, descobriu-se que elles tinham lançá.do, para os· germens
da civiüsação e do porvir, uma base firme, por cima
da qual podiam arrojar-se as vagas destruidoras sem
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que a abalassem ? Com efeito os monges aguardaram, de animo sobranceiro, a Lurba dos invasores ;
civilisaram esLas trop as barbaras que sô tinham a!'l'anchado no solo gauloz : Visigodos, Suevos, Burgundos,
Fran cos, Lombardos. Depois, correndo ao encontro
de nov as .lutas cm prol da humanidade, foram levar
0 archote do. civilisação e da .fé entre os Anglos, os
Saxonios, os Franco-Salios, os Frisõcs, etc.
2º AIL;m da conquista dos habitantes, acresce rccristrar ouLra : a do solo onde pousavam. Os monges
do Occidon Lo deram um impulso vigol'oso ao amanho
das Lel'l'as assoladas pelas guerras succcssivas. Limparam as floresLas que cobriam tudo, sanaram os
pantano s, esgotando-os; endireiLaram o cmso dos r.ios,
dizimaram as feras; cavan1m o solo, Lornando -o, pela
industria e o Lrabalho, ferL il e producLiyo; fo1maram
povoaçõc::; e cidades cm redor dos seus mosLciros . No
que diz rospciLo ú França, calculou-se que um Lerço
da sua suporfc io fo i cultivada· pelos monges o que os
tres oitavos das suas cidades e aldeias foram fundadas por ellos
Por cmquanto nada dizemos dos serviços que pres taram nos arra iacs mais nobres da intclligcncia, no
desenvohimonLo do espírito e das scicnc ias : foi a
obra principal da ordem bonodicLina quo apareceu
no seculo soguinLo.

ARTIUO IV

O culto christão.
. I. O sacririeio euchai·i stico. - II. As Igrejas christãs. - III. Litur·
gia e festas sngradas. - IV. Culto da santi ssima Virgem e dos sa ntos. - V. Cu lto cios mortos.

L O sacrificio eucharistico. ·- O grande acto do
culto caLh olico é, som duvida, o oferecimento do sa -
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crificio. Os autores dos primeiros seculos, especialmente são Justino, nos conservaram a dcscrip ção
desta augusta ceremonia, como a praticavam nossos
paes na fé. Vemos que não difere, nas partes essenciaes, da missa actual, com a beleza, a sob erba magcstadc do suas orações o de suas cercmo nias.
No scculo 1v, estava formada por completo, a liturgia sacra, o a celebração da missa constava de duas
partos principacs : a missa dos catecumenos á qual
assistiam os christãos, como tambem os infi eis que
já recebiam as instruções do catecumenato, e a missa
propriamente dita, que podiam ouvir os unicos fieis
baptisados. A missa dos catccumenos iniciava-se com
o canto de um psalmo (Introito) ; pouco depois, acr.escentaram as invocações : Kyrie eleison, o Gloria in
excelsis, e mais a oração chamada Colecta. O bispo,
sentado no seu trono, escutava a leitura de um fragmento das Epistolas e do Erangelho; então pronunciava uma homilia comentando o texto sagrado;
depo is disto, o diacono despedia os catecumenos e
mais penitentes com a palavra : !te missa est, e principiava a missa propriamente dita . Os fieis traziam
no altar, os dons do sacrificio (Ofertaria). O bispo
apresentava a Deus a oblação s.a nta e animava os fieis
a levantarem . o coração a Deus : Sursum corda! O
prefacio era a introdução a esta parte principal e
solene que já chamavam o acto. Como hoje, r ezavamse as orações do Canon, com voz sumida, num recolhimento mysterioso. A Consagração cumpria-se nó ·
silencio. A oração pelos mortos, o Pater cantado em
nome da assistcncia inteira, a Agnus Dei e a Comunhão
completavam o santo sacrilicio.
II . As igrejas catholicas. - No pcriodo apostolico, o durante a perseguição, a mora d ia dos convertidos, os r ecantos ocultos, as catacumbas de Roma,
eram as unicas igrejas, ou lugar de reunião dos catho-
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Jicos. A favor de leis pacificas comtudo, já haviam
sido construidos edifícios particulares para os excrcicios do culto. A partir de Constantino, surgiram
por toda a parte novos templos, muitas vezes adornados com munificencia real. As antigas basilicas, monumentos que faziam de tribunaes e lugares de mercado, foram amiudo desviadas deste uso para serem
exclusivamente consagradas ao culto. Tinham a forma de recLangulo, com um ·dos lados mais estreitos
fech ando em semi-circulo cuja superfície ora chamada abside. Desde Constantino, deram-lhes de prcferencia a forma da cruz. Junto das igrejas, estava o
reser-vatorio para as àbluções (piscina), o baptisterio,
destinado ás ceremonias do baptismo, e as salas que
vieram a ser nossas sacristias. O costume do consagrar as igrejas com ô oleo santo, a oração, remonta
ao papa são Sylvestre, na época de Constantino.
III. Liturgia e festas sacras. - A insLituição das
fostas sacras na Igreja origina-se nas primeiras idades.
Começaram com as solenidades da Resurreição, da
Ascençâo o ele Pentecostes, em memória destes grandes
factos evangelicos. A fosta de Ramos ó tambem muito
antiga : era ocasião do um período de indulgencia e
de misericordia durante o qual os tribunaes abrandavam os rigores da justiça ; a Quinta feira santa e a
Sexta feira santa oram celebradas como aniversarios
queridos. A fcsLa da Pasclwa trazia um cunho especial
de alegria. No seculo rv, a festa do Natal já era distinta
em varios lugares, da Epiphania que, por muito
tempo , tinha sido confundida com a primeira.
O canto de hymnos Lambem começa nossa época
cu.i a histori a es tamos percorrendo. Depois da era das
perseguições, são Gregorio Nazianzeno, são João Damasceno, P Rnbretudo santo Ephrem, dia.<.:uno de Edes~'0 compuzcram os bolos hymnos da Igreja oriental.
Occ1den te, são Paulo de Nola, santo Ambrosio ,
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Cassiodoro escreveram cantos piedosos ; mas nada
ex isLc que exceda a beleza do hymno catholico
Te Deum, obra composLa por sanLo Ambrosio e santo
Agostinho, conforme se diz, por ocasião do b aptismo
dcsLc.

IY. Culto da santíssima Virgem e dos santos. - Logo
n os primeiros annos da J grcj a, a augusta Virgem Maria
r ecebeu por parte dos christãos um culto fervo roso
e homenagens filiacs. Para nossos anLcpassado s, como
par a nós, h avia uma difer en ça enLre as ho nr as tributadas a D eus e as qu e concedemos a Maria ; mas
ellcs davam á J\lãc ele Deus o primeiro trôn o depois
daquelle do seu divino Filho: as paredes das catacumb as estão coberLas de pinturas e emblemas que traduzem esta piedade d os primeiros fieis.
Não é pos1:;ivel <leLcrminar exac Lam entc a época em
que se iniciou o culLo prestado aos anjos, aos santos e á~
r eliquias; é tão anLigo como a Igr eja. Os fieis que dir igiam suas suplicas aos confessores da fé, quando
ainda vivos, dedicavam a sua memoria e a seus despojo s mortaes um culLo ardente e perpetuo . Os martyres, espccialmcn Lc, eram inter cessores junto de Deus.
Hcuniam-se os fi eis no s seus tumulos no dia aniversario do suplicio par a ali depositar em cor ôas, cantarem hymnos, e se anim arem a imit ar-lhes o zelo
l' a coragem. As caLacumb as de Homa com .suas cap cllas, seus alLar es, seu s adorno s symbolicos, pat enLc iam, com a mais clar a evidencia, a solicitude dos
pontifices e dos christãos para os r estos gloriosos
destes hero es da fé e do sacrificio.

V. O culto elos mortos. - Não nos desp ediremos ·des·
Las catacumb as venerandas, repassadas dos ens inos
<' das lcmbran(as elos nossos pacs na fé, sem averi·
guarmos mais uma vez a antig uidade do nosso cul to
para os mortos. EsLas imen sas galcJ'ias subterraneas,
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que faziam, a um tempo, de igrejas e ccmiLcrios, levam
J11Uit as vezes a extensas salas . Nas mur alh as foram
cavados nichos horizontaes e sup erpo stos, chamados
zoculi. Depois que os corpos tinham sido colocados
nestas excavaç:õcs, fechavam-se os loculi com t aboas
de m ar more ou simples tijolos ; de ordinai·io, insc ulpia-se nellcs . o nome, a idade, e ás vezes a profissão
do mor Lo. 1nscripções co mmoventes que ex Lernam
a fé, a espcranc;a,, a piedade, a expec Lativa da resurr eição gloriosa ! As vezes t ambem, os christãos eram
sepultados num campo aberLo, cm covas p ouco fundas, com.o se praLica no s nossos ccmilerios ac Lu aes . A
ambiç·ão dos príncipes e o piedoso d esejo dos fieis eram
r epousarPm no interior do s edifícios sacros. Mas cm
toda a parLe, m anifes t ava-se um sanLo r cspciLo p ara
os r estos morLaos do s chris Lãos, a par ele nm a Lcrna
e piedosa lembrança parn com s uas almas.
E' pois a llcligião christã inLcira, com seus dogmas,
sua moral, se u culto que temos co nLemplado nesLc
brevissimo es Luclo ; a hist,or.ia elo s sec ulos vinclout•os
será apenas o desdobrar sempre mais racl ianLe da
sua incsgoLavel fecundidade.

-

II

A IGREJA NA IDADE MgDIA
FO ri MAÇÃO E GOVERNO DOS ESTADOS CH íllS1'ÃOS

(Desde 476 até 1517.)

NOÇÕES PRELIMINARES
Idéa geral. - Divisão deste estudo,

No momento em que se inicia a idade media, as
invasões já terminaram sua obra de ruina e morte ;
os povos conquistadores erguem suas tendas no solo
do antigo imperio romano. Alguns são ainda idolatras ; outros, victimas da heresia ariana, vivem fóra
da fé catolica. Deus ha de aproveitar estes barbaras
todos para revigorar o velho sangue gallo-rom ano,
e fazer circular nas suas veias uma seiva nova e viçosa. Mas a Igreja tem de amassar estes elementos
e aparelhai-os para serem as bases da sociedade européa. E' o trabalho do fim do scculo v o do seculo seguinte inteiro.
Mal a Europa se tinha constituído, eis que surge
na sua frente mais um povo que, por oito seculos, ha
de travar uma luta indecisa com a christandade em
peso : é o povo mahometano. Fundada no erro religioso, e escudada pelo gladio, a seita dos mahometanos
enche o seculo vu com suas façanhas; para a Igreja
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é um inim igo perigos1ssrmo, quanLo á fé e quanto á
conquista. Nestes entrementes, o Oriente se vac enfezando cada vez mais cm mesquinhas contendas reliui osas ; o restante elos seus dogmas se osborôa ao sopro deleterio de discussões azedas que pr-eparam o
scisma.
Entretanto a Providencia escolheu, no Occidcnte,
um auxiliar poderoso para vasar nos moldes catolicos a nova e definitiva Europa. Carlos Magno aparece ; verga os povos ás ·suas leis, e depois, clle os
confia á Igreja. Durante seu reinado, o papado experimenta os prestimosos socorros do impcrio christão ; o dominio temporal consolida-se ao passo que
vae crescendo a sua influencia no mundo civilisado.
No scculo 1x, realisa-se o scisma grego. Decepada
ele Roma pela heresia, a Igreja oriental perdeu todo
o vigor ; o clero curvou-se á escravidão vergonhosa
dos Cesares bysantinos, e Phocio termina a separação que Miguel Cm ulario, no sccuJo xr, ha de tornar
definitiva. Esta época, nefasta para o Oriente, é pelo
contrario um periodo aureo para o Occielcntc.
Dur ante o scculo x, a Igreja preenche sua obra civilisador a, levando a luz elo Evangelho aos povos do
Norte, e sem esmorecimento, opõe os ensinos da fé
e da moral pura, ás investidas da decadcncia. E' a
época das grandes reformas monasticas, da cavalaria, das instituições catolicas. Por outra parte, o
papad o é alvo dus ataques do poder secular ; a feoelalidade italiana e o imperio alemãoprocuram avassalar
a Igrej a, e o combate durará todo o seculo xr, personificando-se, no fim, no papa Gregorio VII e no imperador Henrique IV da Alemanha, a respeito da controversia das iMestiduras.
Duranto secuJo e meio convergem a atenção e os
esforços ela Europa catholica para o grande inimigo da Igreja : o mahometismo. E' a época gloriosa
das cruzadas, o seculo ele são Bernardo, a idade aurea
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da vida monastica, preparando o l'Cino da t h eoloCtia
e da arte christã. Com efeito, si o scculo xu pr es~n
ciou o impulso grandioso que levava para a Terra
santa toda a Europa em armas, assistiu tambem a um
movimento intelectual cujos sazonados frutos, o seculo xw ha de colher. Será o apogeu da idade media
será o csplcnclido triumpho da Igreja.
'
Com o scculo xrv, vemos uma época de tran sição ; a
Jgrcja ai.rida impera; mas na Europa, desco brimos
sympLomas de clccadcncia" O exilio dos pap as em
Avinhão prejudica sua influencia sobre as naf?Ões.
Depois, o grande scisma do Occidente acarret a o fa.
moso catifJeiro de Babylonia, separação lastimavel que
durou aLé 1417.
O scculo xv foi mais feliz para a lgrcja. O concilio
de Florcnç.a alcançou preciosos resultados. Julgavasc que a reunião dos Gregos á Comunhão romana fosse
sincera e duradoura. Foi ephemera. A tom ada de
Constantinopla pelos Turcos, em 14.53, trouxe no seio
ela Europa este poder que ainda por longo t empo
será uma ameaça para o catolicismo. Esta data
põe termo á idade media e dá o ponto elo partida para
os tempos modernos.
Aí fica o bosquejo dos acontecimentos por entre
os quaes, a Igreja vae cumprido sua missão na idadé
media : obra de conversão dos povos barbaras ; de
propagação entre as nações da joven Europ a ; de
lu La contra os erros que despontam ; ele definições
clogmaticas e dcscnvol vimcnto da Ycrdade religiosa
cm doze concilias ecurnenico&, que tanLos são os que
se reuniram no pcriodo ora Hstudado.
Para maior precisão e ordem, os seis capitulas que
abrangem este espaço de dez scculos, obedecerão aos
seguintes titulas que caractcrisam cada época : 1° A
Igreja e a barbaria , conversão dos novos povos (476·
G22) ; 2° A Igreja e o mahometismo, JuLa da civilisação
e da fé contra a invasão o os erros dos musulmanos
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(B22· 768) ; 3° A Igreja e ? imperio christâo de Carlos
}lfagno, prrioclo que marnfcsta o poder civilisador e
bencfico da JgreJ a na harmollla dos dois poderes
(768-858) ; 4° J1 Igreja e o scism'.t grego~ longo periodo
de dois sec ulos no qual, de Phoc10 a M1guel Cerular10,
a Igreja no Oriente vê a sua autoridade enfraquecer
e os erros multiplicarem-se, cmquanto o Occidonte
dá 0 espectaculo consolador das conversões e de um
esplendido renov.o de viela christã (858-105Li); 5° A
f areja e o lmpeno, ou desemolar da luta do sacerdocfo contra o imperio germanico, elo movimento maravilhoso elas cruzadas, e do apogeu do reino da Igreja
sobr e a Europa christã (1054-1330); 6° A Igreja e o
grande scisma do Occidente : a residencia dos papas
em Avinhão é o preludio (1306-1378); depois rebenta
uma discordia malfadada que ha de acabar somente
no concili o do Constancio, cm 1417 ; este periodo
constará mais do tempo decorrido, além da queda de
Constantinopla até o fim do concilio de Latran (1517)
que nos traz á beira dos tempos modernos, cm presença da~ Hefo1·ma.
Havemos do pfü cm destaque a difusão da Igreja,
o desenvolvimento da verdade catolica pelos concílios e os clouLores, os erros que causaram esclarecimentos, as instituições religiosas que mani fcstam a vida
intima e fecunda ela Igreja, deixando de lado diversos pormenores que não importam ao plano que vamos seguindo.
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. Est e capitulo é dividido em quatro artigos : 1o Acção
da Igreja sobre os quatro principaes reinos barbaras do
Occidente ('176-530) ; 2° negocios religiosos do Oriente
(530-555) ; 3° CoMersão dos noros poros do Occidente
(553-622) ; 4° a physionomia da noM sociedade.

A Igreja e a Barbaria
ARTIGO I

(Do ailno de 476 até 622.)
Esboço geral, -

Divisão deste capitulo,

Quando as ho stes barbaras se houveram apo ssado
das pr(wincias que formavam o imperio antigo , algu- •
mas tribus ali elegeram morada e fundaram monarchias. O papel da Igreja, no meio destes novos povos
era convertel-o s e civilisal-os. Depois de ter derra~
mado seu sangue, envidou todas as forças, todo 0
amor, toda a caridade para salvar as almas que Deus
lhe enviava.
Sua influencia beneiica se exerceu sobre os reinos
fundados pelos barbaros no Occidente, em numero .de
quatro princip aes : os Fr ancos, ao norte das Galli as ;
os Burgundos, ou Burguinhões, a leste; os Vandalos
que ocupnm o norte da Africa, e os Ostrogo dos tla
ltalia, que derrub aram o fr aco r eino dos Herulos, e
fizel'nm de Ravenna a capital.
Depois de termos contemplado estas pacificas conqu istas, volveremos nossos olhares para o Oriente
onde se movem os r estos elo eutychianismo ; veremos
o que foi o erro do s monophysitas com ZenLn e Anastacio, e sua segunda condenação no segundo concilio
de Constantinopla (553).
Seguindo de novo a ordrm logica dos factos , tere
mos depois a conversão dos Suevos, d1s Visigodos
de Espanha, dos Anglo-Saxonios, e dos Lombardqs,
os quaes na It alia rxpu lsaram a dynasfr.t dos Ostrogodos.

Acção da Igreja sobre os quatro principaes reinos barbaros do
Occidente. - A ordem benedictina.
(476-530).

Papas.
S. Sim plicio (468-483).
S. Felix III (483-492).
S. Gelasio I (492-1196).
s. Anastacio II (1.96-498).

Papas.
S. Symmaco (498-514).
S- Hormisdas (514-523) .
S. João I (523-526) .
S_ Felix IV (526-530).

r. Reino elos Francos; baptisrno de Clovis por são Rern igio, conversão dos Francos. - II. Reino elos Burguinhões ; sua co nversão. Os
santos da França.- III. Reino cios Vanclalos da Africa; perseguições.
- IV. Reino cios Oslrogoclos na Italia; Theoclorico e Cass iodoro. V. São Bento e a orclem ll enedict in a.

I. Reino dos Francos; baptismo de Cl01Jis por são
Remigio ; co1wersão dos Francos. - Os Fl'ancos eram
uma tribu guerreira oriunda da Germania e a inda
pagã. Chefiados por Clovis, tinham conquistado a
parte das Galli as que vae do Rheno ao Sena. A victoria de Soissons ganha contra o patrício roman o
Syagrio, estendeu seus elominios até o Loire. Por
mediação de são Remigio, bispo de Reims, Clov.is
desposou CloLilda, princeza catolica, sobrinlia elo rei
dos Borguinhões Gondebaldo, e herdeira delle. A miudo palestrava com o esposo acerca da falsidade dos
deuses pagãos e do poder do Deus dos chri stãos. Na
batalha de Tolbiac, trav ada entre os Alamanos o os
Francos, Glov is estava para ser derrotado. L0mhrouse então das exhortações da sua piedosa esposa :
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« D eu s <lr Clot.ilda, exclamou ellc, s,i m e deref\ a YicLotia , t u l)ori!ts m eu un icu Dous ! » Logo os Ji'1·a1wos

l'C'c uper a m animo e dPijh;iratam o inimigo.
C.lo \·is cumpriu a pulawa . Um Jl"d1·0 do To ul, s,io
\" anst., o inl)l l ui11 n a fé chl'ist:i. São f1 pmi gio compl<' t IJU
sua pre para\'<lo, e na noit.e do i'\at.al do anno de 'inli, o
bispo de H<'ims deu a Clovis o b apLisuto so lene, dirigindo-lhe PStn palavra qu e ficou crlcbrn : 11 Sobl'rbo ,
Sicambro, c01·va a cabeva, adora o q1w quc imu~l 1' '1
queima o qu o adoraste. >1 Dcpoi ~, cl!P o ungiu rnm.
oleo sanlo. Trcs mil d os srms guerrPiros rcccbl•1·nm
t.amLem o bapt ismo co mo ollc, o mais uma sua frmii
chamada ,\lhnflcda ; Lanl.P<ihil da, oull'a irmã dclh', que
cm ariana \·olto u para o grcmio da lgni,ia. Os F1· unMs
er am a pr1m c•il'a nação barbara que SP conve1·t.ia ú
fé verdadnfra, e Clovis rrn então o unico sob ernno
cal olico . O pap a An ast.a cio escr eve u ao r ei p ara lhe
dar purahrns, e con cedPu ao monarca o titulo de
rei chr·istirrnissimo e ú sua nação, o <ln filh a firl llloge11ita dn ! gre;a. Clovii>, dcst" arLo, r.ra o prol.t!c:tor
.nat.ura l <ln Banta Sé ; ollo emprego u sua ospmln a
favor dos i nL<'l'< lsses l'el igiusos; dimin11 in o pod ei' do
arianism o, curvando os Borguinhões a seu j ugu, e
rrchaçantlu os Visigodos hProj es a h'm dos P:v1'ü11t't1s

r101).
1I. R eino tios Borg11i11hõl's ; s1w ron c•erstio.
- r>s
S(f/lfos da Fra11r;a. - Os Borguinhües tinham a mesma origem q ul' os F rancos, n habiLavnm a pari.o orien1nl das Gallius qu e foi ch am ada Borgonha. Santa
Clutil da e são Hemigio, debaixo do 1·oirtado do Gond Pb aldo, já t.inham prep arado a convnr são dest.e p ovo
que era ariano. Santo J\vit.o, b ispo U(J Vienna o aposLolo d:i Borgonha,. t eve a ventura do t r azer ao sPio
da I grej a o r ei Sigismundo, cujo exemplo foi srguido pela nação toda.
As Gall ins, sob o governo rlos fi lhos de Clovis, for nm
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o theat.ru <l o lutas violentas em que se davam largas
os cost 1u1ws broHcos e selv age ns d e p ovos rncontornent e c·onvertidos. J<;ntretanto a santidade irrndiava
por t od a a parte. Nas sédes episcopaes daquc lla naç:io
vem os aparecer, aU•m de são Homigio cm Ileims, e
santo Avito cm Vienna, - são P rospero, cm Orleans;
cm Noyo n, são Metlar L ; em Hu:io, são Pret ox tato, etc.
O pied oso r ei Sigismundo conc']ltistava as pa lmas da
santidudo o do rnn.rtyi·io. Um !'ilho de Clodomiro,
oscap anJo d a m a tan ça, tornava-se são Claudio. Uma
rainha franca, pl'incoza thuringiana, esposa do Clot.ario I 0 , santa R aclcgunda, rnal'avilha va o mundo
e o claustro com os prodigios da sua sanLitlad c; fundav a em Poitirrs o m Mteiro tlc• Santa Crn7., introduzia na corte r elaxad a e dissoluta de Clot.ario, santos
ilust.r es r:omo sant.u l<~ l o i, sant.o Ouen , e <lava ás suas
religiosas o exemplo da mais accndrada virtude.

III . Hâno dos Vrwrlalos da Jlfrica, perseguições.
A l g1·eja n ão era Liio bem suocuclída cm totlo o lugar .
Emquuuto semea va na Air ica, com o no mundo todo,
a b ôa cloutrina e os exemplos d e caúdadn, apen as
consegui:\ colher ultir ajes e porscguiçües. Dnpois do
saqu e <lo Roma, Gen ser ico e !:!eus Vanda lus arianos
t inha m invadido o litoral africano fundando ali o
seu r eino. A I greja da Africa, t ão prosprrn um di a,
que cont ár a até quatro centos bii;pos, sofr eu n espoliação, as tortUl'as, o cxilio e a m or t e. E ' n ns la perseguição sangi•enLa quo se d eram o mart.y1•io ele santo
Engenio, bispo d e Carthago, o oxilio de são Fnlgencio,
de nuspe, di scipulu d e santo Agostinh o, um dos mais
denodados defensor es da fé, quo já se Linha i lu strado
com sous escriptus, o de são Victor de Vite, que
nos deixou a histo1•ia d essa prova dolor osa. l\ luito a
proposito, Belisario, gener al Jc Juslinianu, rl'tomou
aos Vunda los a Afri C<l o as provincias quo ocupavam
na I talia, n a Sa1·do11ha, na Sid lia, e tle vulvou n civ i-
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lisação e a fé a estas t err as, que jaziam infelizmente
oprimidas pelo erro e a barbaria (53!1).
'
IV. Reino dos Ostrogodos ela l talia; Theodorico e
Cassiodoro. - Na Italia, o reino dos Herulos não
Leve dur ação m aior . O rei dos Ostrogodos, T h eo dorico
pencLrou na Italia cm nome do impcrio do Oriente'
yenccu Odoacro e derrubou seu i cino (!i\:J3) . Ainda qu~
ariano, dlc escolheu ministros catolicos que o auxiliassem com suas luzes e seu s conselhos. Os mais
afamados foram Cassiodoro e Boecio. Cassio doro usou
do credito de que gozava para proL cgcr a Igr eja, restaurar as lcLr as e dar ao r einado de Theodorico 0
brilho que o distingue ; foi t erminar no retiro a sua
nobre carreira, vestindo o habito religioso e entregando-se á pratica das virLudes de um santo . Boecio
fôra promoYido por Thcodorico ás mais elevadas dignidades do palacio, e desempenhou um p apel saliente nas sabias reformas introduzidas p elo rei dos
Ostrogodos. Para o fim do seu reinado, T h eodorico
cnLrou a tyranisar. EnLontccido com su as gloria: '
desrespeitou os <lir eiLos d a Santa S<'. O papa João Iº,
tendo protestado, foi atirado na prisão ; elle afastou
d a côrte Cassiodoro, ordenou a morte de Boecio e do
veneravcl Symmaco, seu cunh ado e ch efe do Senado.
Theodorico morreu no arianismo, apoquentado pelo
remorso. l\lcrcê d as discordias que rebentaram entre
seus succcssor cs, Justiniano, imperador do Oriente,
tornou a conquistar a )talia, e o arianismo perdeu
um poderoso esteio.
·

.

V. São Bento e a orclem beneclictina. - E m 480,
nascia, em Nursia, no ducado de SpolcLo, aquelle qu.e
havia de ser o patriarca d a vida religiosa no Occ•·
dente : chamava-se Bento. Cedo , deixou o rnundo,
indo procurar agasalho num lugar e1·1110 v isinho Ô
Roma, e denominado Subiaco. Embor a puzcsse grande

~:87
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e np cnhn cm oculLar-sP, o hl'ilho de sua sauLidado
o tornou conhecido, e ellc viu os discipulos acudi~em numerosos ;... dividiu-os cm moste iros constando
cada um cln doze rol igiosos. Os mais celebres d entre
c!les foram são Placido e são Mauro, que levaram na
Sicilia e na F'ran\·a as regras do novo instituto. O principal moHLnirn da ordem foi o de Monte CtJssino. Ali
per Ll', o sanLo funclarlor Linha estabelecido um mosteiro de religiosas sob a direcção de sua irmã, santa
EscolasLic:a. E' no :uonLc Cassino que são DonLo escrnvcu a sun rrgra, obra prima de sabedoria e do fé, que
vciu a s1w o typo da vida cenobitica uo Occidente.
O mostci1·u br'nrdictino é um ng.tsalho aberto a todas
as conclic_'(J l'S. O vestuario e o alimrnto são pobres,
mas não ob1·igam a privaç·ões ou auHLrridadcs excessivas. O tempo t' repartido r'nll'c a oração, o oficio
divino , lrn.s lantc demorado, <' o Lr abalho, var iado
segundo a:> ap tidões o necessidades : culLi rn do solo,
lides da inLdJigcncia, Lranscripção de manuscripLos,
estudo dn todas as scicncias di,-inas o humanas. Cada
mosteiro iPYe sua escola claust rnl. São Dunto morreu
par a o anno dP 51!7. Ellc tivera o gosLo d o n r se u instituto cspalhai--sc de um modo prodigioso. A ordem
benedicLina enconLra-sc por toda a p urLe a pclnjar em
prol da rngenoração social e da form n.ção d a Eurnpa
christã : na [tal ia, nas Gallias, na 1nglaLerrn e 1ia
Irlanda, senwando, de envolt a eom a sc ienc ia, o verdadeiro espirita christ ão, impulsionando os novos povos para a marc ha avante n a civ ili sacão e na cm'idade.
·

1~ 110
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ARTIGO II

Questões religiosas no Oriente.
(530-555).
Papas.

S. Agapilo 1° (535-536).
S. Sylverio (536-538) .
Vigilio (538-555).

Imperador do Orie ntn.
Justiniano (527-565).

I. O eclito de Zenon e o negocio dos Lrn:; capitulos. - II. Segundo
conci li o de Constantinopla, 5° ecumenico (55~). - III. Legislação
chrislft de Justiniano.

I. O edito de Zenon e o negocio dos três capitulas. A Igreja gl'ega pot·ém, cont inuava perturbada com
as subtilezas dos eutychianos. O principio destes disturbios remontava ao imperador Zenon. Depois do
concilio de Chalcedonia, houve scissão no mesmo seio
do eutychianismo : uns se aferravam no err,p ãe Eutyches a despeito da condenação do concilio; outros,
adoptavam o parecer de um tal chamado Seçero, que
ensinava o predominio <la natureza humana em Jesus
Christo, reprovando a um tempo Eutychcs e o concilio;
finalmente, todos eram monophysitas ou hereje3 partidarios de uma unica natureza. A pretexto de apaziguar
osanimos, Zenon, em 582, publicou um edito famoso, ou
form ula de união sob a forma de uma profissão de fé
a mbigua. Os bispos catolicos recusaram assignar o
escrito imperial ; logo foram esbulhados das suas sédes e substituidos por bispos monophysitas, que envidaram todos os esforços para invalidar os actos do
concilio de Chalccdonia. A ventaram neste proposito
o negocio dos tres capitulas.
Eram designadas com este nome trcs obras que
tinham vindo á luz no tempo de Nestorío : os escriptos
de ThcoJoru <le j)Jopsne:;la, que encerravam, cm gr,r·
mero os erros <le A.rio e <lc Ncstorio ; os <le outro Theo·
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doreto, bispo de Cyro, contra são Cyrilo de Alexandria e emfim a carta do bispo lbas a outro bispo
cha~ado Maris, a favor de Nestorio. Estas obras, na
verdade, eram censuraveis ; mas os autores não ti- nham sido condenados, um por ter morrido, os dois
outros por Lerem feito retratação julgada sufir, ientc,
lançando o anathema contra Nestorio e aceitando a
profissão de fé ortodoxa do Chalcedonia. Os cutychianos, que se esforçavam por impugnar o concilio ,
quizeram explorar seu silencio a respeito dos tres
artigos incriminando-o de nestorianismo. Alcançaram
do imp erado!' Justiniano um edito que condenava
os famosos escritos ; o potentado ultrapassava seu
direito. Os bispos do Occidento, o papa Agap ilo,
Sylverio , succcssor deste, protestaram com energia.
A imper atriz Thooclora pensou que tiraria desforra :
mandou prender Sylverio, e lhe deu como successor
o amb icioso Vigili o. Dous, que zela por seu vigario
na terra, não deixou que o intruso, legitimado pela
morte de Sylvcrio e o cons enso da christandade, falhasse a sou dever. Em concilio particular, reunido cm
Constantinopla, o papa pronunciou uma sentença que
condenava os tres capitulas, mas que affirmava a
autoridade elo concilio de Chalcedonia. Este julgamento não contentou a ninguem, e ficou assente qué
a pendencia ser ia resolvida por um conc ilio geral.
II. Segundo concilio de Constantinopla quinto ecumeniw (553) - A assembléa se reuniu em ConsLantinopla. Os Padres condenaram terminantemente os
tres capitulas e cada um dos erros amontoados por

Theodoro de Mopsuesta, nas suas obras, por Theodoreto nos seus anatomas contra os doze capítulos de
são Cy1·ilo, e mais os que encerrava a carta rle lbas.
Todavia os Parlrrs acrescentam : << Fazemos profissão
~e receber os quatro concílios de Nicôa, de ConstanLinopla, de Epheso e de Chalcodonia, e de observar
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o que dlcs tldiniram sol)l'I' a fc" ; eonsidc·ramos sepurados da Tgceja caLholic<1 aquelks frur não acciLam·
esLes concihos, n 00mo hN<'jf's, os que os Lrm condonudo n. _\ssirn ncabou a lilo falada questão dos tres
rapitulos, saindo incolumc• a fé de Chalcecloniu e vingada a autoridade dosLe conc ilio.
O segundo concilio do Constantinopla julgou t amhem o origenismo. Estamos lembrados elo quo Origenes
cmiLíra opiniões u.rr.iscadus sobre a Trindade, a croação, a preexistoncia das almas, a resurreição dos corpos o os suplicios dos roprobos . Discípulos menos ponderados que o mostro, valendo-se do alto conceito
de que gozava o nome do Origones, tinham prop alado
c'sLas doutrinas no OrionLo e principalmente nos mosLeiros da Palestina. Taes qucsLõcs traziam os m onges
cm discussões acaloradas e o imperador Justiniano
julgou que podia condenar por um edito as opiniões
origonistas. O concilio as anatematisou solenemente .
O papa Vigilio não compar ecera nesta assembleia
do Constantinopla, mas cllc aprovou as suas decisões : porquanto osLc concilio foi considerado como
o quinto ecumenico.
III. Legislação christâ de Jnsliniano . - O imperador que se intromcLia t ão inoportunamente nas questões religiosas, ficou particularmente celebro. po r causa
dos trabalhos legislativos realisados no sou reinado,
o que trazem o nome <lo Codigo jusliniano : 6 a obra
Jc Yarios jurisconsulLos presididos por Triboniano :
osLc co digo continúa a legislação christã do ConstanLino o de Theodosio o Lornou-so a base do dire ito
r:anonico ou eclcsiaslico. Foi comploL8.do por algumas
elucidações ou comonLarios chamado s Pandcctos ou
Digestos. Ajuntaram-lhos os Institutos ou compendio
dos principios do direito, o, sob o nomr do Nore~as,
os editos ou decisões de .T usLiniano sobre os ponto~
que apresenLavam alguma dificuldade. O conjunto
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destas co mpilações forma o Corpns jnris cirilis, base
de tod o u Pnsino do direiLo no periodo da iclarle media.
Emquan Lo Trihoniano pm}ha a ultima demão a
esta grande obra, Dyonisio o Pequeno, monge nascido
na ScyLhia, emprchcndia em Roma colecionar os canones dos concílios e as Decretaes dos pupaH ; osLc
livro é o primeiro elemento do dirciLo canonico . Ao
mesmo autor devo-se atribuir a inauguração da era
christã, começando com o nascimento do Jesus Christo. Comtudo, Dyonisio o Pequeno cometeu um erro de
quatro annos, tomando por ponto do partida o armo
ele Roma 75't em lugar de 750, erro este que os sabios
benedi rlinos corrigiram mais tarde.

ARTIGO III

Conversão dos novos povos do Occidente.
(555-622).

Papas.
Pelagio 1° (555-560).
João III (560-574).
Bento III (574-578).
Pelagio II (578-590).
S. Gregorio Magno (590-604)

Papas.
Sabiniano (60'1-607).
Bonifacio III (607-608).
Bonifacio IV (608-615).
S. Adeodato I 0 (615-618).
Bonifacio V (6"18-626).

I. Convel'são dos Suevos. - II. Conversão cios Vi sigorlos ele Espanha. - III. Pontificarlo de silo Gregorio Magno. Convergão elos
Anglo-Saxonios. - IV. Conversão elos Lombardos.

I. Con11ersiio dos Saeros (5:51). - EsLo pequeno
povo, vindo ela Germania, se aliára aos Bu rgondos,
aos Varnhlos e aos Alanos pura invad ir as Gallias ;
tinha 1wn0Lrado na Espanha, com estes dois ultimos
povos, o Linha fundado, sob o mando do II crmanrico,
ao norclorslc da pcninsula, um reino ariano que se
estend w na LusiLania. Em 551, o rei dos Suevos, Cariarico, por Ler alcançado u cura ela filha por inter-
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cessão de são Martinho de Tours, manclou edificar
uma soberba igreja em honra deste santo e abraçou
a fé que o grande bispo das Gallias tão admiravelmente professára. Numerosos milagres se r ealisavam
naquelle templo, e o povo, comovido com estes pr_odigios, não trepidou em imitar o exemplo de seu chefe
renunciando ao arianismo. O maior apostolo da evan~
grlisação dos Suevos foi são ~Iartinho de Pannonia.
O filho e successor de Cariarico, Theodomiro, comµlcLou o bem iniciado por seu pae ; clle combinou
eom os bispos as providencias a tomar para arrancat
aLé as ultimas raizes da heresia, e assegurar com
regras e leis severas, a conservação da disciplina caLo1 ica. O reino dos Suevos foi substituido por aquellc
dos Visigodos cm 585.
TT. Conrersão dos Visigodos de Espanha (587 ). Estes harbaros tinham invadido o resto da Espanhil
e fundado um poderoso reino ; eram igualmente secLarios do arianismo e tinham movido uma gerra cruel
aos catolicos da Península. Sua conversão foi a obra
de uma piedosa rainha e de um apostolo ar den~e,
são Leandro, bispo de Sevilha. O rei Leovigildo tinha
casado seu filho Hermenegildo com uma filha de
Sigcberto e de Brunechilda. Esta princeza, fcrvoroBa
catolica, conseguiu esclarecer o cspirito de seu esposo
e lcval-o á abjuração publica do arianismo. O rei LBovigildo caiu numa ira violenta, ordenou a perseguição contra os catholicos e fez matar ao filho preso
no carcere. Mais tarde o monarcha so arrependeu do
seu crime, mas faleceu teimando nos seus erros. Seu
segundo filho, cuja educação tinha sido confiada a
Leandro, tio dellc, imitou os exemplos do irmão ;
converteu-se á fé catolica e levou o povo inteiro
a abjurar a her esia. O piedoso monarcha mereceu
o cognome de cutulico, que 8e Lur11ou a hernnça gloriosa de todos os reis da Espanha seus successores.
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Santo Isidoro, irmão ele Leandro o sou substiLuLo
na séclc do Sevilha , foi um dos mais corajosos apóstolos r insignos doutores da Espanha, já então intei· ramentn catolica.

III. Pontificado de são Gregorio .Magno ; conCJersão
dos Anglo Saxonios (596). ·- O papa que reinava
nessa época, são Grcgorio Magno, não fôra alheio
ao reg1'csso dos Visigodos da Espanha á fé catholica.
Honr ava a Santa Sé por sua scioncia, suas virtudes,
seus ingentes trabalhos e sua energia. Resistia aos
imperadores elo Oriente que se tinham arrogado o
direito do validar a eleição elo ponLifice romano e
dos bi spos das principacs sédes ; rep1 imia os abusos
com leis contra a simonia ; opunha-se ás pr etenções
dos patriarcas ele Constantinopla que afectavam rle
usar o titulo do patriarcas ecumenicos; pedia para
si proprio o titulo que seus successo1'CS usaram sempre
depois: serfJo dos serC!oscleDeus. Seu zelo abrangia tudo:
poz mais ordem na liturgia romana e determinou as
regras do canto da Igreja chamado por seu nome:
canto gregoriano. Todavia a obra que o egregio pontifice mais Linha a peito era a conversão dos barbaras.
Quando somente diacono ainda, um dia, no mercado do Homa, deparou com uma tropa de escravos
exposto s ali para serem vendidos cm leilão. Chegavam da Orando Bretanha e ainda eram pagãos. « Que
pena ! homens tão belos serem escravos do demonio ! »
Pois bem, estes Anglos, é preciso que se tornem anjos.»
Evangelisada já no tempo dos apóstolos, a Grande
Bretanha tinha conservado até o scculo v suas igrejas e sua fé. São Germano de Auxerre acudíra a preserval-a da heresia pelagiana ; são PaLricio, o celebr e
monge irlandez, a tinha edificado com sua palavr a e
seus exemplos. Innumeros mosteiros se tinham alastrado uo seu solo. De Bangor saíra em 575, o ilusL1·e
monge são Colombano a evangolisar as Gallias e fun-
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dar nos Vosges a abbadia de Luxeuil. Todavia a antiga
ilha dos santos sofrera, ella tambem, a invasão dos

Anglos o dos Saxonios. Este povo pagão constava de
sete Estados pequenos, com o nome de Heptarchia.'
São Gregorio Magno omprohendeu a sua conversão.
Confiou esLa missão ao monge Agostinho o a varios
religiosos . Os piedosos apóstolos aportaram no paiz
de Kent. O rei Ethelberto, já disposto para a fé catolica por sua virtuosa esposa Bertha, princeza da
nação franca, recebeu o baptismo das mãos do monge
Agostinho ; grande parte de seu povo imitou-lhe 0
exemp lo, breve seguido pela Heptarchia anglo -saxo·
nia toda. O apóstolo da Grande Bretanha fo i sagrado
arcebispo do Cantorbory, croou numerosas sedes epfac.
copaes, esLabelocou a disciplina eclesiast" ca, e lançou
assim em toda a nação fundas raízes de Christianismo .
IV. Conrersdo dos Lombardos (599). - O papa são
Grogorio teve ainda o consolo de reconciliar com a
Igreja romana os Lombardos arianos. Este povo,
oriundo da Scandinavia, invadíra o norte da P enínsula, com excepção do exarcato de H.avenna, e desde
584 formava um ieino italiano. A rainha dos Lombardos, Theodelinda, era catholica. H.elacionou-se com
são Gregorio, no intuito de converter seu povo á fé
vordadejra. Casada com o rei Autharis, tinha grangeado a sympathia dos Lombardos por sua bo ndade
o suas virtudes. Morto sou marido, elles lhe deixaram
o cuidado do escolher um successor ; deu a corôa e
sua mão a Agilulpho, duque de Turim, que ella
dispoz a abraçar a fé catholica. Os chefes lombar dos
o a maioria da nação abjuraram igualmente a heresia.
A' morte de são Gregorio (604), todos os barbaras
estabelecidos no antigo imperio do Occidente eram
christãos. Um pouco mais de um soculo bastára para
esta transformação devida á unica força mor al da
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Jgn'.i a, ao zelo incan~avel d o sous papas, seus bispos 1• sous monges. Alguns annos mais tarde (670) o
pap a Donifacio JV cumpria crn, H.oma um acto qnr pa1 ece determinar a victoria dofiniti<va do Christianismo.
O imperador elo Or iento Phocas deu ao soberano pontific<' o Panthoon, onde as falsas divindades tinham
imp crndo por tantos soculos, e que foi conservado
at é enLiío como monumento de arte. O papa mandou
transportar ali vinte e oito carruagens dos ossos dos
marLyres, tirados das catacumbas, o olle consagrou
0 edifício á santíssima Virgem sob o vocabulo do
Santa Maria dos Martyres : foi a origem da fesLa de
Todos os Santos.

ARTIGO IV

Physionomia da nova sociedade.
I. Organisação política, social e religiosa dos novos Estados. II. Disciplina e culto. - III. A sciencia ecclesiastica no seeulo VI.

l. Organisação política, social e religiosa dos noros
Estados. - O governo debaixo do qual viveram os

novos povos foi a monarchia, não absoluta e arbitrar ia, mas baseada sobro leis constitutivas e reguladas por convenções quasi identicas em todos os
barb aras. A successão ao trôno é no mesmo tempo
horoditaria e eloctiva ; todavia, as mullieres não podem participar na eleição, o a escolha rocae na mais
alt a aristocracia. O poder real se exerce com o auxilio
elas assembleias nacionaes, que sorvem de contrapeso aos excessos do poder, decidem a paz ou a guerra.
Quando os vencedo!'es tiveram tomado posso do
solo, houva uma divisão elas terras que veiu a ser o
ponto do partida da organisação feudal : nllodios ou
terru ~ uL1·ibuidas aos conquistadores, para posse perpetua ; benefícios ou feados, terras despregadas dos
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allodios, concedidas pelos reis, para a vida, ou heredi.
tarias, com encargos correspondentes. Os antigos colonos passaram a ser gerentes dos novos donos ; havia
ainda os escravos não possuindo cousa alguma, pro.
priedade absoluta do mestre, mas que a Igreja ha de
transf01mar cm servos, melhorando bastante a sua
condição.
Na organisação religiosa da idade media, o papa.
cio aparece como a unica luz, a força unica ; é tambcm a unica vida das sociedades novas. Não somente
goza de um poder espiritual ilimitado, mas desempenha um papel importantissimo no tocante á influencia civilisadora. Uma mudança notavcl se opera
na vida e na situação dos bispos. l.Iesclados com a feodalidade, saindo muitas vezes das suas fileiras, sempre a hombrear com os senhores, privando com uma
sociedade barbara, muitas vezes expostos a mil violnncias, careciam de mais alguma cousa do que o poder espir itual tantas vezes menosprezado; quasi que
fol'çosamente, tornaram-se príncipes, ou soberanos
lcinporaes. Foi um abuso ao qual a Igreja semp1'e
procurou remediar. O clero, posto em contato com a
soniedade nova, apenas libertada das trevas e. das
desordens do paganismo, tinha precisão de santidade
como de sciencia. A Igreja, inteirada desta verdade
volveu sua atenção toda para a formação dos clerigos. São Grcgot·io desenvolveu para atingir esta meta
uma instituição preciosa : a das escolas episcopaes,
onde, sob o olhar dos pontífices formar-se -iam os
futuros ministros. Comtudo foi especialmente no silrmcio e no recolhimento dos claustros que se amestravam os padres e os bispos.

que os r ccebrra de Deus e porque ellcs pruprio:; Hc
tinh am entregado á sua solicitude ; clla se considerou
corno rainha e dona desta nova familia. Todavia estas
gerações, saidas da ~arbaria precisava1_n ~e uma disciplina forte : por isso houve prcscnpçoes, regulawentos que hoje acha.riamos penosos, mas muito
adequados uos costumes da época. A cxcommunhão
é urn casLigo usado a miudo contra os rebeldes. Para
as faltas publicas e escandalosas ha uma penitencia
publica ; as culpas secretas exigem demorada expiação. Crimes contra a Religião e contra Deus são equiparados a crimes de Estado e é graças a este rigor
que a barbaria foi substituída pela civilisação. Entretanto a Igreja soube temperar a severidade que empregava na educação dos barbaras; mostrou-se chc.ia
de condcscendencia com suas fraquezas ; tolerou seus
costumes, sua legislação, suas justiças sangrentas. Já
que não podia impcdil-o s, trabalhou somente cm suavisal-os. Assim ó que por muito tempo se conLinuararn as prMas ou iulgamentos ele Deus pela agua, o
fogo, os combates singulares.
A Igr eja se mostrava guarda vigilante dos esplendores do culto catholico. O haptismo se dava ainda
algumas vezes por imersão, mas quasi sempre pot'
infusão. A confissão e a comunhão eram obrigatorias
nas grandes solenidades, e os fieis recebiam ainda
a Eucharistia sob as duas espec.ies. O cstylo das igrejas ern o romano. Contrariamente á antiga disciplina,
aparece o uso de colo car varios altares na mesma
igreja. O culto celebrava-se segundo os preceitos de
são Gregoriu. l\Iuitas vezes uaquella época, a trasladação das r elíquias dos santos é feita com solenidade.

II. Disciplina e culto. - Qual foi o proceder da
Igreja no meio desta sociedade nova que tinha a
Jifit;il mi~são de educar? Aquelle de uma mãe cari·
nhosa. A estes barbaras, ella chamou seus filhos, por·

II I. A sciencia eclesiastica no seculo V!. - A instituição das escolas monasLicas e cpiscopaes pateneia o e1uµ euho da Igreja par·a a difusão da~ scie1wias
divin as e humanas, até a época das invasões. Seus
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:108 1:sforços não impedirão a dccadcncia dos es tudos .
porém o seculo v_1 ainda despede alguns fulgores . N~
Italia, Boecio e Cassiodoro comunicam á cultura in.
tclrctual um impulso poderoso. A Espanh a catolica
gum·dou os nomes de são Leandro o de santo I sidoro
dr Se-dha. Na .Africa, a luta da verdade caLolica
1·onlra os uHimos part idm ios elo arianismo e do eutyd1innismo, tinha posLo om d csLaque a scioncia de
Vigilio de Tapso e de são Fulgencio de Ruspe . Debelada a heresia, a meLa que almejam ardent emonLe
os Padres e escritores elo Occidonte é educar os bar.
bm·os ; daí uma noya fo1·ma ele ensino : a homilia ou
<1 sermão. O papa são Gregorio l\Iagno e são Cesario
dn , \rles clesbraYam o caminho que outros hão de trilhar
dPpois delles. A histor ia Pclrsiastica t em escriLoros do
valor na pcssôa de Joma11des que narra, seguindo
C<rnsiocloro, a historia dos Godos; de Gregorio de Tours,
auLor de uma hisLoria elas Galhas ; de Fredegario,
continuador deste ; do , lfongc anonymo do São Dio·
n~·sio. Emfim, a poesia laLina faz o derradeü·o esforço
nas obras de santo Rnnodio, do Arntor e d e são 'Fortunato, autor de avultado numero de poemas e tambcm ele biographias uo Yarios santos bispos.

.;.e-

CAPITULO II

A Igreja e o Mahometismo.
(Do nnno 622 até 768.)

Vista gera l. -

Divisão deste capil11 lo.

F oi design io da Providencia ser a historia da Igroj a
neste mundo uma serie ele lutas e de vicLorias. Uma
sociedade nova acnbava de surgir das ruinas do imperio romano, o, f.iol á sua m issão, a Igreja a tinha
disciplinado e clll'vado á suave lei do Evangelho.
Julgar-se-ia que a Europa vae gozar da paz. i\Ias,
eis qu e o cspiriLo das trovas atêa novo incendio contra
a christandade inleirn: 6 outro imperio quo se arremessa contt'a o baluarLo inexpugnavel da fé cato·
lica; o inferno lhe põe nas mfí.os uma força material assombrosa para derrubar, si fôss e possivel, o poder da Igreja.
No comeÇ'o do sec ulo vn, l\IahomeL arvora-se om
prophcta e funda o islamismo. Em novo annos subjuga a Arabia inteira. Seus su ccessores continuam as
conquistas o anobaLam á Igreja a Syria, a Asia menor
o Egypt o, a Africa ; dali passam para Espanha ameaçando as Gallias o todo o Christianismo.
O OrienLe, amesquinhado por todas as hol'osias
que tinha acalentado no sou seio, em lugar de aproveitar a tremenda lição, continúa alterando a dou·
tr111a com ilub til~zas. Após o eutyehianismo, Lemos
o monothelismo, que traz cm reboliço todos aquollei>
paizes, até ser cond enado polo sexto concilio ecumoni·
O do CumtuuLii10pla (681). Taeti luta~ unft«tquecem
a disciplina, u no concili o quinio-sexlo, dose.obr em-se
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os primeiros lamp ejos do scisma deploravel que ha
de anastar todo o Oriente no abysmo.
A Jgrej a tinha no Occidente algum lenitivo'I.,._ estas
maguas; pelo zelo dos seus missionarios, a fé se arraigava na Suissa, no paiz dos Frisões, na Germania
cvangelisada com brilhante exito pelo monge Boni~
facio. Na primeira metade do seculo VIU, vemos a
Igreja a arcar com o mahometismo, na arena das suas
mais belas provincias occidentaes. Depois, mais um
inimigo arma o bote contra o papado : os Lorr b:wdos
senhores do norte da Italia, apossam-se de Ravenn~
e ameaçam Roma. Donde ha de vir a salvação í> Desta
mesma nação franca que venceu o islamismo . A morte
de Carlos Martel veiu tolher -ao heroa a marcha avante
em socorro da Igreja ameaçada ; mas .s13u filho Pepino'.
proclamado rei dos Francos, vôa aJ> encontro dos
Lombardos, impõe-lhes o tratado de Pavia e lança
os fundamentos da soberania temporal dos papas,
que ha de ser completada por Carlos Magno (7 54768).

Estes são os factos que succederam nessa época
tenivel, mas gloriosa paia a Igreja. Em ti-es artigos
os desenvolveremos; no primeiro intitulado o · mahometismo, estudaremos Mahomet, sua doutrina, suas
primeiras conquistas; no segundo artigo, o monothelismo, examinaremos esta nova heresia, seus estragos no Oriento e sua nondonaçiio ; o Lerceiro artigo,
o callwlicismo (~ n .:eaçado e sal"º' dirá o proceder da
Igreja e seus soldados, em frenLc dos Mouros na
Espanha e nat; Gallias, o a fundação da soberania
ponLifical depois da derrota dos Lombardos.
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ARTIGO 1

O Mahometismo
(622-640).

Papas.
Bonifacio V (618-626 ).
Honorio 1 (626-640).

r. Mahom ct e seu pap el. - II. Resumo da doutrina de M:ahomet.
_ As prim eiras invasões musulmanas.

I. Mahomet e seu papel. - Mahomet nasceu na
Meca, em 569. Pertencia á poderosa tribu dos K.oreischitas. Orpham na idade de treze annos, foi confiado
a um tio que o destinava ao comercio ; elle acompanhou caravanas e fez muitas viagens nas quaes
ia notando as tradições christãs, judaicas e idolatras.
Aus vinte e cinco annos, entrou no serviço de uma
viuva fica que lhe deu a mão e a fortuna . Foi então
que se lembrou de destl'Uir a idolatria e do crear, nos
destroços do antigo culto de Abrahão, uma nova
religião da qual elle seria propheta, ao passo que fundaria tambom um imperio poderoso. Para excogitar
os meios de levar a efeito taes planos de reforma e
conquista, retirou-se numa gruta solitaria onde pretendeu, mais tarde, ter recebido do anjo Gabriel a
sua missão e os versículos do Corão. Em 611, Maho·
met deu começo á sua obra de visionaria ; na propria
familia encontrou os primeiros discípulos, mas elle
desgostou toda a tribu dos K.oreischitas, falando contra a idolatria nas romarias que se reàlisavam na
Caaba, onde se veneravam mais de trezentos ídolos
e uma afamada pedra preta que caíra do céu, segun~o diziam. O Propheta teve de fugir para Medina :
e esta fuga uu hegira, que é o principio da era musulmana (622). Dali, conseguiu avassalai' a 1\.rabia
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e a propria tribu rebelde. Morreu no anno dez da he.
gira, envenenado por uma mulher judia.
O papel do reformador santo foi tão político como
relig~oso. ~amo todos .os cesill:'es pagãos ou herejes
queria umr e confundir os dois poderes espiritual ~
temporal. Para elle, foi a espada o meio de conversão e de conquista. Todo o programa do Propheta
vem syntetisado nestas palavras : « Crê ou morre ! »

II. Resumo da doutrina de Mahomet . - O Corão
é o livro sagrado do Islam.Acham-se nelle os elementos
constitutivos de qualquer religião : dogma, moral
ciilto.
'
Quanto ao dogma Mahomet não quer saber mais
de Christianismo que de idolatria. Apregôa a unidade
de Deus, mas não a trindade das pessôas. Professa
certa admiração para com Jesus Christo, rejeitando assim mesmo a sua divindade, e portanto a
incarnação e a Redempção. Não conhece justificação
nem graça ; prefere o systema absurdo do fatalismo :
tudo está escripto ! O homem é salvo sem merecimentos como sem virtudes. A doutrina de Mahomet
acerca dos noC1issimos é um mixto de crenças catholicas, com imaginações orientaes ou talmudicas. No fim
do mundo, todos os homens hão de ressuscitar ; os
maus serão lançados nos tormentos, os bons gozarão
no paraiso ; mas o paraíso de Mahomet é um lugar de
gozos materiaes e grosseiros.
A parte moral do Corão fala em virtudes, sendo a
principal a hospitalidade. A lei, na verdade, prohibe
o adulterio ; mas autorisa a polygamia e o divorcio,
e dá largas a todas as más paixões. O trabalho manual
é menosprezado como castigo imposto aos escra·
vos. As regras da sobriedade são lembradas aos m~·
sulmanos, como preceitos hygienicos ou como pen1·
teneia.
O culto mahometano consta somente de prescripções
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erernoniaes : cinco yezes ao dia, os discípulos do
eropheta têm de orar, de olhos volvidos para a Meca ;
~Jlliudadas abluções são ordenadas, e si fôr preciso,
substituir-se-á a agua pela areia do deserto. O Corão
illlpõe tambem alguns jejuns sendo o principal o
rarnazan, que dura trinta dias, durante os quaes os
musulmanos não podem tomar comida nem bebida
entre o levantar e o pôr do sol. Mahomet não instituiu sacerdocio propriamente dito, mas seus successores entenderam que era necessario reparar esta
falta, e estabeleceram no islamismo uma especie de
jerarchia sacra : os cheiks, ou pregadores ; os kaibs ou
leitores do Corão ; os imans ou leitores das preces
publicas ; os mezzins que convidam a estas preces ;
os kaims, que zelam pela conservação das mesquiLas;
os nlemas, que estudam o Corão ; os derçiches, arremedo grotesco dos monges catholicos.
Ha Lambem festas mu tlmanas, parLicularmcnLe
a do bairam, que termina o jejum do ramazan; mas
nellas, tudo é frio e esteril.
III . As primeiras inçasões musulmanas. - Aludimos aqui ás conquistas do Islam apenas para mencionar o perigo ex.tremo em que puzeram o Christianismo e a civilisação. MaL 1met dissera : « Deus é
Deus e Mahomet, seu pro1. !1eta. )) Seus successores
tomaram o nome de califas, ou viga.rios do Propheta,
e proseguiram na realisação dos seus planos de conquista. Os exercitos musulmanos atacaram p1·imeiro
a Syria, o depois do terem vencido os Gregos, apodo·
raram-se da Pales tina, da Phenicia e da Asia occiden·
tal. O califa Omar mandou edificai· a primeira mesquita em J erusalem no anno de 638. Os mahometano s
d~v_idir am depois suas forças em dois corpos : um,
dirigido contra os Persas, dr.rrn bnu esta monarchia ;
outro invadiu o Egypto, tomou Alexandria, queimou-lhe a esp lendida bibliotheea e uonquisLou toda
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a costa africana. Dali ha de partir, no começo do 8 •
culo vm, o islamismo ; transpondo o estreito de G~l·
braltar, ha do occupar a Espanha, derrubar os Vis·.
godos, levar seus arraiaes além dos Pyreneus na Sept!.
mania, e ameaçar Lodas as Gallias. O crescente im.
perava portanto cm todos os paiz es que se estenctem
das fronteiras da China ao oceano Atlantico, desde
os desertos da Africa até a Europa, além dos Pyreneus.
Todavia, este imperio imenso, croado pelo erro e a
espada, tinha-se dividido rapidamente. Já no seculo vrr, o islamismo se nos apresenta cm tres pedaços
imensos : os Abassidas, na Asia, os Omniadas na Espanha, os Fatimitas na Africa. Um só vinculo prende
estas seitas : o odio ao christianismo. Seja onde fôr
o musulmano é perseguidor. Na Asia, pa E spanha'
na desventurada Airica, já tão cruelmente flagelad~
pela. invas<io dos Vandalos, a Igroj á catholica teve
marlyros da tyrania musulmana.
Durante dez soculos, o imperio de Mahomet constitu iu um perigo terrivel o permanente. Tr atando a
sua lgrej a com outrora tratava seu povo privilegiado,
Deus quiz para ella uma ameaça e um castigo sempr e promptos ; é o plano da Providencia que fíquc o
islam ismo ás portas da christandade para punir as
revoltas dos povos baptisados, sacudir sua somnolonr.ia , estimular sua virtudo o exc itar sou heroísmo.
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ARTIGO II

O Monothelismo.
(640-691 ).

Papas.

severino (6 1•0).
João IV (640 -64 2).
Theodoro (642-649 ).

s. Martinho ro (649-654)
Eugenio 1° (654-657 ).
·
s. Vitaliano (657-672).
Adeodato II (672-676).

PJpas
Dom I º (676-678).
S. Agathon (678-682).
S. Leão II (682-684).
Bento II (684-685).
João V (685-686).
Conon (686-687).
S. Sergio ! 0 (687-701 ).

r. Negocios do Oriente; Heraclio e a cruz verdadeira. - II. A h eresia do monothelismo. - III. Ecthese de Honor10 e typo do imp era dor Constanlc. - IV. Terceiro con.cilio de Constantinopla, 6° rr umeni co (681 ). - V. O roncilo qumi·sexto.

I. Nego cios do Oriente ; H eraclio e a cruz rerdacleira.
- Deixamos o Oriente vicLimado pelas disputas theologicas e apenas acalmado pelas decisões do quinto
concilio geral de Constantinopla. Na época em que
~Iahomet começava a revolucionar a Arabia, o imper.io, nas mãos de Heraclio, experimentava desgraças e mais desgraças . .Mal tinha este principe chegado ao trôno, quando o rei dos Persas, Chosroos,
se asenhoreou do Antiochia e da Syl'ia ; depois encaminhou-se para J orusalom que ello tomou num assalto,
incendiou o santo sop ulcro e as belas igrejas de Co nstantino e de Helena, tirou todas as riquezas dos lugares santos, e, em particular, a preciosa reliquia da
vera cruz (61!t).
Esta afronLa ao nome catholico echôou dolorosamente na alma dos fieis do Oriente e inspirou um
ardor generoso. A nação pegou em armas, e Heraclio
fez tenção do tirar desforra numa luta decisiva contra os Persns. Estes foram vr.ncidos, e sou rei, pedindo
a paz, mandou entregar a santa cruz ao imperador
de Constantinopla. Heraclio poz-se a caminho para
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J erusalE>m afim de dar graças a Deus e t ornar a colo.
car, na Igreja da Resurreição, o glorioso tropheu. Elle
proprio quiz carregar nos hombros o sagrado lenho
A Igreja cutolica celebra todos os annos a memori~
deste facto acontecido a 14 de setembro do anno de 628.
Ao avisinhar-se a invasão musulmana, a verdadeira
cruz foi levada para Constantinopla, escapando assim
das mãos dos infieis.
II. A heresia do monothelismo. - E ntr etanto 0
erro ia minando sorrateiramente a Igreja oriental.
O concilio de Chalcedonia, ao condenar o eutychianismo, tinha definido . claramente as duas naturezas
divina e humana, permanecendo em Jesus Christ~
na unidade de pessôa. Entretanto, vimos que alguns
sectarios, chamados monophysilas, párecendo condenar Eutyches, conservaram o fundo do seu erro, 0
aceitaYam, como pr1ncipio, uma tal e qual unidade
de natmeza em Jesus Christo. O imperador Heraclio,
instigado pelos bispos do OrienLe, entendeu que devia
propôr uma formula neutra uceitavcl par a os monophysitas e os catholicos, dizendo, por exemplo : « Ha
em Jesus Christo duas naturezas, · porém, uma só
operaçâo theandrica, divina e humana n ; e prohibiu
que se tornasse a falar em duas operações em Jesus
Christo . Era o mesmo erro de Eutyches r eproduzido,
a negação de facto da,s duas naturezas distintas.
Os conselheiros de Heraclio eram Sergio, bispo de
Constantinopla, Cyro de Alexandria, 1l1acario de Antiochia. Estes prelados dirigiram ao papa Honorio
uma formula confusa, que, segundo seu par ecer, devia
congraçar todos os partidos. Honorio, sem desconfiar
de trapaça alguma, a aceitou e autorisou os seguintes
dizeres : « Jesus Christo é uma unica pessôa, que
opera no mesmo tempo pela divindade e pela hurna:
nidade. >> A orthoduxia de Honorio era completa ;
sua formula traduzia o dogma catolico, mas podia
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ser interpretada falsamente pelos Orientaes: foi esta
a infelicidade de Honorio e sua falta unica.

UI. Ecthese de Honorio e typo do imperador Constante. - Um monge muito versado no conhecimento
das sagradas Escripturas, santo Sophronio, que foi
mais tarde bispo de J erusalem, deu rebate do perigo
e da erronea interpretação dos herejes. Os Orientaes, prevenindo o impçrador alcançaram de Huraclio uma erthese ou exposfção de fé favoravel ao erro
monothelito. Este edito doutrinal arvorava o monothelismo em lei do imperio, declarava que não havia
sinão uma vontade em Jesus Christo, e pronunciava o
anathema contra quem ousasse advogar a opinião
contraria. Os bispos presentes em Constantinopla subscreveram este acto heterodoxo. Em Roma, os papas
Severino e João IV condenaram de modo terminante
a ecthese qur. foi retratada por Heraclio antes de morrer.
Todavia o erro conservava um assento na séde de
Constantinopla com os successores de Sergio, Pyrl'l10
e Paulo ; encontrou tambem um novo esteio no imperador Constante II, que, supprimindo a ecthese
por ser ella uma fonte de perturbação na Igreja, publicou em 648, sob o nome de typo ou formularia, um
edito que ordenava o silencio a ambos os partidos.
Isso importava em mandar calar a voz da verdade.
O papa são Martinho protestou num concilio de Roma
e os Padres condenaram como hereje a quem aceitasse a ecthese ou o typo. O imperador respondeu a esta
sentença deixando prender o papa em Roma e mandando-o pura o desterro onde morreu. A divisão durou ainda muito tempo no seio da Igreja oriental.
. IV. Terceiro concilio de Constantinopla, sexto ecumenico (681). - Emfim, o imperador de Constantinopla,
Constantino Pogonato, resolveu pôr termo a estes
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debates . Escreveu ao papa Agathon I 0 para lhe propôr a reunião de um concilio geral. A assembleia reuniu-se em Constantinopla, numa sala do palacio im.
perial chamada Trullo ou abobada ; dali o nome de
concilio in Trullo posto a esta assembleia presidida
por tres legados do papa. As dezoito primeiras sessões, presididas pelos legados, são as unicas verdadeiramente conciliares. Foi aclamada a autoridade infalível elo papa : cc E' Pedro que falou por Agathon. »
Os canones dos concílios prtcedentes foram examinados e confirmados, e os Padres do concilio pronunciaram a seguinte sentença, que terminava o conflito : cc Julgamos que ha em Jesus Christo duas naturezas com suas propriedades naturaes : a natureza
divina com todos os atributos divinos, a natureza
humana com as qualidades humanas sem sombra de
pecado. Estas duas naturezas subsistem sem confusão, indivisiveis, imutaveis. Assim como J esus Christ c
tem duas naturezas, tem tambem duas vontades- e
duas operações naturaes: uma, divina ; a outra, humana : a vontade e a opei·ação divina , em communjdade com o Pae desde toda a eternidade ; a humana,
no tempo, como a tendo recebido de nós com a nossa
natureza. n
Na sessão decima terceira o concilio sentenciou o
anatema contra os erros monothelitas e se us principaes partidarios. Emfim, os Padres acrescentam :
cc Cremos igualmente ser o nosso dever pro screver
Honorio e lançar contra elle o anatema, porque notamos que na sua carta, este falecido papa de Roma
conformou-se em t udo com as ideias de Sergio. » A
respeito desta condenação cumpre reparar que a fé
de Honorio sempre tem sido incontestavelmente or·
thodoxa. Alguns autores ju)gam que o texto acima
lembrado não é autentico . Fosse como fosse, Honorio era acusado apenas de ter favorecido a heres ia,
e, além disso, ainda que houvesse sido formalment e
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hereje, era tão somente como theologo particular.
Nem suas cartas nem sua condenação infirmam o principio da infal ibilidade doutrinal do pontífice romano.
V. O concilio quini-sexto (691). - A pretexto de
não terem os dois ultimas concilias geraes organisado
canones disciplinares, o imperador Justiniano II, successor de Pogonato, reuniu os bispos do 01•iente naquella mesma sala que hospedára o VI 0 concilio. A
assembleia promulgou cento e dois canones, que vieram a ser o Codigo disciplinar dos Orientaes. A maior
parte destes regulamentos são excelentes ; é de lastimar porém que estejam aprovados ali varios abusos
que patenteiam o estado de decadencia do clero grego
naquella época ; por exemplo, a licença concedida
aos sacerdotes, diaconos, sub-diaconos casados antes
da ordenação, de cohabitar com suas mulheres ; o
direito outorgado ao imperador de criar bispados,
atribuição aos patriarcas do
dirigir as eleições ;
Constantinopla dos mesmos privilegios e da mesma
autoridade que a séde de Roma. O papa Sergio,
mau grado as ameaças de Justiniano, recusou sempre
confirmar os actos daquella assembleia designada geralmente na hisLoria com o nome de concilio in T rnllo
ou quini-sexto, porque os Padres orientaes tinham
assumido a tarefa de completar a obra dos vo e
VI 0 concilios ecumenicos.

a

http://www.obrascatolicas.com

-

410 -

-

411 -

I. Os progressos da fé no Occidente; conversão da Allemanha por
silo Bonifacio. - II. Os Mouros na Espanha. - III. Os Sarracenos
na França ; Carlos Marte!. - IV. Os Lombardos na Italia ; Pepino
o Breve rei da França. - V. Fllnflação do poder temporal des papas.

Mas o grande apostolo da Geimania no seculo vm
(71 3-755) foi o monge anglo-saxonio Winfried, mais
conhecido pelo nome de são Bonifacio. Elle percorreu
0 paiz dos Frisões, já evangelisado por um seu patrício
santo Villebrod, e entrou na Thuringia e na Hessa
onde baptisou milhares de idolatras. Numa viagem
que fez a Rema, foi ordenado bispo pelo papa Gregorio II, e mais tarde, feito legado por Gregorio III, com
plenos poderes para estabelecer bispados nos paizcs
que trouxera ao redil da Igreja. E' elle tambem que
fundou a celebre abbadia de Fulda, foco de luz e fonte
de bispos e de doutores, justamente ufana por possuir ainda hoje os despojos mortaes de seu ilustro
aposLolo.

I. Os progressos da fé no Occidente ; coMersão da
Alemanha por são Bonifacio. - A fé definhava no
Oriente, mas ia avultando no Occidente. Um simples
olhar nos diversos Estados da nova Europa mostrarnos-á um incremento maravilhoso. Na França, sob
o reinado de Dagoberto I, grandes bispos tinham
amparado a Igreja e o Estado; basta nomear santo
Eloi, legendario ourives que se tornou bispo de
Noyon ; santo Ouen, bispo de Ruão ; santo Arnoldo,
bispo de Metz, um dos avós de Carlos Magno e pae
da estfrpe dos reis de França da segunda dynastia.
Na Inglaterra, a obra do monge Agostinho propagava-se act ivamentc; as ilhas Hebridas, a Escocia
·e o reino de Northumberland recebiam o Evangelho
dos missionarios irlandezes, que penetravam nas Gallias, na Su)ssa, e mesmo na Allemanha e na Italia.
Missionarios francos, dirigidos por um bispo de Poitiers, santo Emmeran, levavam na Baviera o beneficio da fé. Um bispo de Worms, são Ruperto levou
o Evangelho cm Norico, até os limites da Pannonia ;
vinte bispados foram creados nestas rcgiues, novas
conquistas da fé catholica.

II. Os Moiiros na Espanha (712). - O triumpho
consLante não habita em nosso planeta : si a fé progredia ao norte da Europa, as províncias meridionaes
so friam o abalo tremendo das hordas do islamismo.
Rep elidos de Constantinopla, os musulmanos tinham
primeiro invadido a Africa. Dali dirigiram o assalto
contra a christandade polo meio-dia da Europa. A
.monarchia dos Visigodos da Espanha, corroída pelas
divisões de pl'incipes devassos e crueis, lhes deu um
ap oio. O conde Juliano e o partido dos descontentes
chamaram em seu auxilio, contra o rei Roderico, os
Monros ou Sarracenos da Africa. A victoria de X eres
entregou aos infieis as terras da Espanha. Debaixo dos
seus novos senhores, os christãos tomaram o nome
de Mosarabes, ou Arab es mixtos. Em poucos annos,
a península toda foi subjugada pelo crescente e formou o califado de Cordova. Ila historiadores que
muiLo elogiaram as maravilhas da civilisação arabe ;
vae nesta apreciação muito exagero, e os Mauros da
Esp anha, em particular, não merecem taes encomios.
Salientaram-se nas sciencias exatas, a ast1·onom1a,
a algebra; na medicina grnngcaram, depois de Avi-

ARTIGO III

O catholicismo ameaçado e salvo.
(691-768).
Papas .
J oão VI (701-705).
Jo ão VII (705-708).
Sezena ndo (708 }.
Constantino (708-715).

Papas
S. Gregorio II (715-731).
S. Gregorio III (73 1·7ft1).
Zacharias (7/d-75 2).
Estevam II (752-75 7).
S. Paulo I (757-7138 ).
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cennes e de Averroes cerLa fama, e é este t odo 0
seu merito ; a sua proprja architectura nem se po de
chamar maravilhosa, pois não passa de uma alter ação do estylo byzantino.
Um punhado de christãos visigodos, refugiados nos
montes das Asturias, formaram, no meio da invasão
um pequeno reino ás ordens do her·oico Pelagio, e qu ~
voiu a ser o berço da Espanha ch1·istã no seculo x v.

III. Os Sarracenos na França; Carlos Jl artel (73'2 ).
- No anno de 720, os Sarracenos da Espanha t inham
Lransposto os Pyreneus e ocupado a Septimania. Dali,
ameaçavam a França. Um seu chefe, Ahderame, com
os batalhões reforçados com os socorros que lhe t inham chegado da Africa, invadíra os valles do R hodano e do Saona. A' frenLe dos Francos, Carlos Mar tel marchou ao encontro do formidavel inimigo. A
Juta travou-se entre Tours e Poitiers (732) . Diz-se
que os musulmanos deixa r am 375.000 mortos n o campo. O vencedor persegu iu os dest roços do im en so
exercito e rechaçou-os além cios Pyreneu s. Esta victoria salvou o catholicismo ; nunca mais os Sarracenos
trataram de reconquistar as Galhas. O heroe deste
Lriumpho de Poitiers tinha ganho uma corôa immortal, louros imarcesciveis : o povo lhe poz o apelido de
Jlartel; o papa são Gregorio lll dirigiu-lhe uma carta
de felicitações. Depois pedia seu auxilio contr a as
pretenções de Luitprand, rei dos Lombardos, e como
emblema do seu protectorado sobre a Santa Sé, enviava-lhe as chaves do tumulo dos santos apóstolo s

IV. Os Lombardos na !ta.tia ; Pepino o BrefJe, rei
da França. - O defensor do papado contra os proj etos
ambiciosos dos Lombardos, foi o filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, herdeiro da missão e da influenCla de seu glorioso pae. O ultjmo meroving iano ,
Childerico I II , ainda levava a corôa real, Pepino exer-
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eia a autoridade. Segundo chronicas antigas, dois
embaixadores de Pepino teriam vindo a Roma trazer ao papa Zacharias este recado : « Quem deve ser
r ei, aquelle que exerce o poder real ou aquelle que
apenas tem o nome? » O papa teria dado a solução :
« Tome o nome de rei aquelle que já exerce o poder
r eal. » Autentica ou não esta consultação, sempre
é facto que os Carlovingianos substituiram os Merovingianos, e isto sem ofensa nenhuma ao direito, pois
0 povo franco não podia mais contar com seus reis
preguiçosos. Outro facto não menos averiguado é que
os papas, feitos conselheiros e arbitras dos povos da
Europa, começavam a exercer sobre as nações christ ãs um poder inclirccto, oriundo, quer da sua missão
social, quer do dirnito publico ela idade media.
Em 752, P('pino o Breve foi sagrado rei da França por são 13onifacio, o apostolo da Germania. Todavia os Lombarclos tinham-se apossado do exarcato de
Ravenna ; os imperadores do Oriente, que os papas
imploravam debalde, abandonavam a Jtalia á sua
sorte sob a unica autoridade dos pontífices romanos.
O rei lombarda Astolpho, proseguindo sua serie de
conquistas, tomou o ducado de Roma. Fo i então que
Estevam I 1, successo1' de Zacharias, volveu seus olhar es para a França e veiu pedir o amparo de Pepino.
O papa unge de novo o rei e funda a união do sacerdocio e do imperio ; confere ao principe e a seus filhos
o titulo de patricios, que o imperador Anastac io dera
outrora a Clovis. Em 754, Pepino passa os Alpes,
vence o rei lombarda em Pavia e impõe-lhe um tratado
que lhe tira o ducado de Roma, o exarcato de Ravenna,
t erritorios estes com que presenteou São Pedro e a
Igreja romana.

V. Fundação do dominio temporal dos papas. O acto r egio de P epino o Br eve é considerado com o
o titulo fundamental <la soberania temporal dos pa·
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pas. E' chamado ora restituição, ora doação. Logo no
anno de 725, o ducado de Roma, despregado do imp erio
tinha formado o nucleo do patrimonio de são P edro
e pertencia ao papa por livro escolha dos habitantes .
a França o restituía á Igreja. O exarcato de R avenn~
o a Pentapole, conquistas legitimas do rei fra nco
foram uma pura dadiva do vencedor, não á pessôa d~
papa, mas á Santa Sé; é o direito da guerra. Não ha
cousa mais legal do que esta origem da soberania pontifical. cc Sabemos, diz Bossuet, que os bons, os dir eitos, as soberanias dos pontífices romanos são adquiridos e possuidos com titulas tão perfeitos como podem existir entre os homens . >> A propria Providencia
tinha preparado esta instituição que os seculos consagraram, julgando que olla era sinão necessaria á
suprema dignidade, polo menos indispcnsavcl para
a independcncia espiritual do chefe da Igreja. E'
uma honra para a nação que foi destinada a fundar
esta soberania, a protegel-a e a dcfendel-a : Gesta Dei

per Francos !

CAPITULO III

A Igreja e o imperio chistão de Carlos Magno .
(768-858)

Summario geral. -

Divisão deste capitulo.

A época de Carlos Magno, na historia da Igreja, é
urna destas culminancias onde é bom parar, respirar
a longos haustos os ares puríssimos, e espraiar a vista
maravilhada pelas encantadoras paizagens que se desdobram até o horizonte. O imortal imperador foi
o homem da Providencia ; grande pelo engenho, grande pela fé e a santidade, Deus o escolheu para vasar,
no molde da unidade, as nações apenas formada s ela
nova Europa. Este principe cc cujo proprio nome parece rep assado de gi·andeza, >> levou ao auge a gloria
da monarchia franca ; elle foi, depois de Pepino o
Breve, o verdadeiro fundador da soberania pontifical;
suas conquistas pelas armas foram outros tantostriumphos para a fé christã. Restaurador do imperio do
Occidente, elle funda as verdadeiras relações da Igreja
e do Estado, mostra-se filho estremoso da Igreja, e
usa seu imenso poder em prol da Religião ; elle dá
vigoroso impulso ás sciencias, estabelece escolas, esti·
mula e premeia os sabios, e deixa uma obra portentosa, cujos frutos gozaram seus contemporaneos, e
cuj o beneficio os seculos seguintes hão de guardar.
Dir-se-ia que na Igreja ou na sociedade, tudo gravita em redor deste astro brilhante : o glorioso nome
de Carlos Magno : estudaremos seu reinado nas relações que teve com a Religião e com a Igr eja. Por
um instante, desviaremos o olhar para acompanhar-
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mos no Oriente o aparecimento, os progressos, e 08
es Lragos de outra heresia, a dos iconoclastas, e vermos
a sua condemnação no setimo concilio ecumenico
reunido cm Nicêa.
'
Depois de ter irr adiado com tamanho fulgor 0
imperio de Carlos l\'Iagno cedo teve o fado de todas
as cousas humanas : caiu numa decadcncia r apida.
Debaixo de Luiz o Bondoso, dá-se o esphacelamento .
segundo as pr evisões do grande imperador, as inva:
sões elos Normandos e as luLas intestinas da feodalidadc pcrtmb am as Gallias emquanto varias erros
destroem a paz da fgr cja.
Neste capitulo , a historia da lgr cja abrangerá o per iodo que corre do anno de 768, data do advento de
Carlos Magno, até a decadcncia que apontamos, isto
1\ a época do scisma grego (858). Daremos quatro
ar ligos desenvolvendo o papel da Igreja e a extensão
da fó, com os seguintes Litulos : 1° Carlos Magno defensor da Igreja, ou as r elações <.lo monarca franco
com a Santa Sé e os povos ainda infieis (768-800) ;
2° II eresias do seculo V 111 : iconoclasmo no Oriente,
adopcionismo no Occidente; 3° Carlos Magno imperador (800-814) ; é ali que verificaremos especialmente a influencia christã do poderoso monarca ;
11° cmfim Decadencia do imperio do Occidente (814858), onde teremos ensejo de presenciar ruina.s ma·
Leriaes, estragos das nov as h eresias, mas t ambem
novos triumphos da fé sobre os her ejes e sobre o pa·
ganismo das nações do Norte.
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ART IGO I

Carlos Magno defensor da Igreja.
(768-800).

Papas.
Estevam III (768-772) .
Adri ano I (772-795).

r. carlos llfagno e a soberania pontifical. - II. Conqui st as sobre
05

Mouros da Espanha. -

III. Conversão de Vitikind e dos Saxo-

nios.

I. Carlos 111agno e a soberania ponti.fical. - O reinado de Carlos Magno começa em 768, no momento
em que Estevam III tomava assento no trono pontifical. E' este p apa que inicia a formação do heroe
christão e beneficia primeiro do auxilio da sua
valent e espada contra a visinhança sempre malfazeja
dos Lombardo s. Com o papa Adriano Iº, 772, as hostilidades renovam-se contra os Estados da Santa Sé.
Didier, rei dos Lombardos, tinha invadido o cxarcato
e marchava co ntra Roma. Carlos Magno viu que sua
honra, assim como a segurança do papa e da Igreja,
perigavam; ellc ordenou a Didier que « r estituisse
ao sumo pontifico os dominios de são Pedro. » Como
não fo sse atendido, passou os Alpes, sitiou Pavia e
tomou-a, aprisionando Didier, que elle encarcerou no
mosteiro de Corbia. Depois de ter suprimido o reino
dos Lombardos, Carlos Magno poz na propria cabeça
a corôa de ferro e deixou á nação vencida a sua existencia política e sua constituição. Depois, foi para
Roma ; ali, mandou que lhe apresentassem a acta da
doação feita por seu pae ; elle a confirmou aj untando
aos dominios que a Santa Sé já possuia, a Corsega,
Pnrma, ~lauLua, o exarcato de Ravenna inteiro, as
províncias de Vene to e de Istria, com os ducados de
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Spoleto e de Benevento. Elle colocou um exemplar
desta acta no altar da Confissão de são Pedro e conservou outro nos seus archivos : é o segundo monumento autentico da soberania dos papas instituída
sob o protectorado da França.
II. Conquistas sobre os Mouros da Espanha. - Carlos
Magno, vencedor dos Lombardos na Italia, voltousc contra os Mouros. A pedido dos chefes arabes de
Barcelona e de Saragoça, que reclamavam seu auxilio
contra o califa de Cordova, o rei franco levou seu
exercito além dos Pyreneus, e arrebatou aos Mouros
as Ylarchas da Espanha até o Ebra. A campanha
fôra brilhante; as conquistas, imensas; mas, na volta
a rectaguarda de Carlos Magno, ás ordens do se~
sobrinho Orlando, foi esmagada em Roncevalle (778).
Entretanto, as Marchas de Espanha, libertadas pelo
exercito franco, foram tiradas ao imperio do Crescente ; ali viveu heroicamente uma povoaÇão catolica que formou mais tarde o reino de Navarra e, um
dia, ha de oferecer seus prestimos para a expulsão
definitiva dos Mo.uros. Por outra parte, Affonso o
Casto, rei das Asturias, aliado de Carlos Magno, augmentava seus Estados e repelia os infieis para o sul
da Espanha. Devido a estes esforços energicos, Cordova conservava uma escola catolica, e o ensino da
fé assim continuava ministrado á infeliz Espanha.
III. A conçersão de Vitikind e dos Saxonios (785). Ao norte da Europa, novos barbaras forcejavam por
quebrar suas barreiras. Carlos Magno, por t rinta e
tres annos, teve que combater os Saxonios, quatro
vezes vencidos e quatro vezes revoltados. O príncipe
fizera o proposito de domai-os para que viessem a ser
seus irmãos, e tambem um auxilio. Por isso, um verdadeiro exercito de mhi~ionarios acompanhava o co~
quistador. Na sua primeira expedição, elle destruiu
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famigerada estaLua de Irmcnsul, o deus germanico
guerra. Mas, excitados pelo Lemivel chefe Vitikind, os Saxonios mostravam-se tão rebeldes ao jugo
do Evangelho como ao poder do vencedor. Carlos
Magno creou nas terras conquistadas oito bispados.
Não pudera convencer o rei saxonio pela força das
armas, empregou a via das negociações que foi mais
eficaz. Convidado para uma entrevista, Vitikind foi
ern Attigny onde se achava a côrte real. A majestade
e a bondade de Carlos Magno impressionaram o bronco
guerreiro que se submeteu a um príncipe tão magnanirno. Deu outro passo : durante a sua residcncia na
França, fez da RQligião catolica um estudo acurado
e ficou deslumbrado com a beleza de seus dogmas, da
sua moral e do seu culto. Alumiado pela graça, elle
abjuro u o paganismo e recebeu o baptismo na igreja
de Attigny. Com uma fidelidade igual ao seu valor,
0 rei Vitikind permaneceu o aliado sincero de Carlos
Magno ; deu provas admiravcis de conversão e manifestou para a propagação da fé um zelo igual á pertinacia que mostrára para tolher-lhe os passos.
A esta empreza afanosa, seguiu-se quasi logo a conquista dos Avaros da Hungria que, por sua vez, abraçaram a Religião christã. Por toda a parte onde Carlos
Magno levava suas armas victoriosas, as suas conquistas tornavam-se as do Christianismo ; o rei franco
não entendia que se pudesse civilisar um povo sem
lhe dar um culto e uma crença.

~a
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ARTIGO II

As heresias do seculo VllI
(800-814).

Adriano I (772-795).
I. A heresia dos iconoclastas. - II. Segundo concil io de Nic~a 7,
ecumenico (787). - III. Heresia do adopcionismo: concilio de Fránc-

rort

(790).

I. A heresia dos iconoclastas. -- Emquanto Carlos
l\fogno acossava os Sarracenos e civilisava os barbaras, os imperadores de Constantinopla, só cogitavam
de perpetuar nos seus Estados as discordias r eligiosas. A heresia dos iconoclastas ou quebradores de imagens tivera seu começo no anno de 726. Os Judeus tinham recebido de Deus a prohibição de esculpir estatuas, porque teriam sido propensos a prestar-lhes homenagens idolatras. Do culto judaico, a proscrip ção
das imagens esculpidas ou pintadas passára para os
mahometanos, o, inspirado pelos novos sectarios, o
imperador Leão baniu o culto das imagens e das reli·
quias dos santos. Esta guerra absurda teve duas phases sangrentas : uma debaixo do Leão o Isauriano
(726), a outra debaixo de Constantino Copronymo
(7 4'1) até estar finalmente a heresia iconoclasta con·
denada num concilio geral, em 787.
A verdade catholica achou, debaixo de Leão o lsau·
riano, um intrepido defensor na possôa do patriarca
d e Constantinopla, são Germano. Sem custo demonstrou ao imperador que o culto das imagens sempre
fôra praticado na Igreja catholica, e nada tinha de
idolatra, que não se dirigia ás imagens em si proprias,
sinão a .Jesus Christo ou aos santos que ellas repre·
sentam, e que, além dis~u , tal culto não é de ador a\·ão.
O erro iconoclasta foi apontado e condenado pelo
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ap a Gregorio II. O imperador se vingou destruindo

~s ünagen.~ .santas .e ordenando suplícios contra os
christãos heis ; var10s senadores foram degolados, e
doze sabios bibliotecarios foram queimados vivos com
os trinta mil volumes que elles conservavam.
Constantino Copronymo, filho do Isauriano, mostrouse mais violento ainda o mais cruel. Constantinopla
se tornou o teatro dos mais horroroso11 suplícios : presenci!ll'am-se outra vez as scenas sangrentas das ma is
fero zes perseguições ; os monges, nomeadamente, pagaram com o sangue o seu apego á fé ortodoxa.
A Providencia mandou um homem cujo denodo
corria parelhas com a sciencia para defender o culto
das imagens durante esta perseguição : era são João,
cognominado Damasceno, por ser de Damas. Publicou tres discursos nos quaes elle rebate admiravelment e os argumentos que os iconoclastas aduziam
a seu favor. A perseguição não afrouxou por isso.
II. Segundo concilio de Nicêa, setimo ecumenico (787).
- A imperatriz Irena, viuva de Constantino, entendeu que só um concilio geral podia terminar o debate.
De acordo com o patriarca de Constantinopla, são
Taraiso , ella escreveu ao papa Adriano I 0 • A assembleia se reuniu cm Nicêa, na Bithynia; trezentos e cincoenta bispos orientaes e ·um grande numero de abbades e de monges tomaram parte nelle sob a presiden.
eia de dois legados da Santa Sé.
Depois de Ler nitidamente exposto a doutrina e a
pratica dos seculos anteriores, depois de ter aduzido
as passagens da Escriptura o da tradição , depois de
t:r discutido os argumentos dos iconoclastas, o conc1ho resumiu o seu ensino doutrinal nesta definição :
" Conservamos inviolavelmente todas as tradições
eclesiastir.a~, quer escrita s, quer oraes , euLre as quaes
8
~ ach~m as imagens pintadas que patenteiam a nossa
fe na mcarnação real do Verbo de Deus ... Definimos
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com certidão absoluta, e depois de exame atento , que
assim como se expõe a figura da Cruz preciosa e vivi~
ficante, assim as veneraveis e sa ntas imagens, quer
cm pintura, quer em mosaico ou de qualquer outra·
ma Leria convenient e, devem ser expo stas nas igrejas
nos vasos e nos paramentos sacros, nas paredes e no~
quadI:os, nas casas e nas estradas ; são : as imagens
de Nosso Senhor Jesus Christo, da santa Mãe de Deus
dos anjos e em geral de todos os santos. Declaramo~
que se devem a estas imagens o respeito e a ven eração
de honra, mas não o verdadeiro culto de latria, que
não pertence sinão á divindade ; mas assim como á
Cruz, ao Evangelho, e aos outros objectos sagrados
é permitido oferecer-lhes incenso e luminarios, se:
gundo o piedoso uso da antigui dade ; pois a honra
tributada á imagem dirige-se ao original que ella
r epresenta. n (Sess. YH.) Este decreto termina com
o anatema contra os que fôrem de encontro a esta
doutrina, com a pena da deposição para os bispos
e os clerigos que engeitassem a decisão do concilio.
Esta definição, assignada pelos Padres e pelos delegados, só mais tarde, cm 842, teve a aprovação solene
do sumo pontifice Gregorio IV, recebendo assim o conci lio de Nicêa o caracter de concilio ccumenico . O
motivo desta demora era o receio que linh a Adriano 1° de encontrar dificuldade por parte dos bispos
gallo-romanos, cujo parece!' a este respeito divergia
algum tanLo das decisões do co n cilio. A doutrina
destes bispos se enunciava assim : cc Permitimos a
exposição das imagens dos santos dentro ou fóra
da igreja ; mas não obrigamos a honral-as á quelles
que o não querem, e não toleramos qualquer estra~o
ou desacato dir igido ás mesmas. ,, Esta controversia
cessou no conci lio de Francfort.

III. Heresia do adopcionismo; concilio de Francfort (794). - O erro dos adopcionistas se originou na
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Esp anha. Felix, bispo ~e Urgel , fôra consul_tado pelo
aroebispo de Toledo, Elipando , so bre a segumte questão : << Deve-se dizer que Jesus Christo, como homem,
é Filho proprio e n atural de Deus, ou Filho adoptifJo? ''
A r espo sLa de Felix foi que, considerado como homem,
J esus Christo não era sinão o Filho adoptifJo de Deus.
Dali o nome de adopcionismo dado ao erro que dois
prelados iludidos tinham propalado na Espanha donde .
penetrou nas Gallias e mesmo na Italia. Profligado
pelos verdadeiros catholicos, refutado pelo pap a Adriano, condenado pelo concilio de Ratisbona em 794,
assim mesmo o erro ia se alastrando. Emquanto Alcuino escrevia contra os sectarios, Carlos Magno , de
acordo com o pap a, preparava a reunião de um concilio em Francfort. Ali foi condenada a her esia dos
adopcionistas, reaparecimento daquella de Nestori'o,
pois si a pcssôa do Filho de Deus é unica, como podo
ser elle a um tempo filho fJerdadeiro e adoptifJo? O
adop cionismo morreu com os seus autor es.
O concilio de Francfort, onde tinham assent.o cerca
de trezentos bispos do Occidente, examinou tambcm
a questão resolvida no concilio de Nicêa, o culto das
imagens. Uma redação falsa das actas deste concilio
trazia que o culto tributado ás imagens santas er a
o mesmo culto de adoração tribut ado á Trinda de ;
dali a censura de idolatria irrogada aos Padres de
Nicêa. Mas o con cilio tinha justamente determinado
o contrario. As actas de Francfort acu sam os mesmos
Padres de Nicêa de tornarem obrigatorio um culto
que o Occidente dava como facultat.ivo. Roma procedeu com prudencia e delicadez a ; a p endencia desapareceu aos pou~os, e o culto das santas imagens foi
universalmente acceito e praticado.
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ARTIGO III

Carlos Magno, imperador do Occidente.
(800-81!.)
I. O imperio christão. - II. Capitulares de Carlos Magno. - III
Restauração dos estudos. - IV. O concilio de Aix-la-Chapell e e adi:
ção do Filioque (809).

l. O imperio christâo. - No anno de 800, Carlos Magno estava em Roma. No dia de Natal, foi á basilica
de São Pedro ouvir a missa. O papa Leão III, de accordo os principaes senhores italianos, tencionava proclamal-o imperador do Occidente. O principe estando
de joelhos, o papa deixou o altar e veiu pôr na sua
fronte, o diadema imperial emquanto o povo prorompia em vivas : cc Vida e victoria a Cal'los, piedosissimo,
augusto, coroado por Deus, grande e pacifico imperador ! >> O pontifico deu-lhe a unção santa, assim
como ao filho delle, o principe Luiz, e prestou homenagem ao novo imperador. Carlos Magno,por sua vez,
comprchendeu o fim alevantado que devia alcançar
o imperio restaurado. De joelhos nos dográus do altar,
com o diadema na cabeça e a mão ~obre o Evangelho,
disso : cc Eu juro, em nome de Christo, perante Deus
e o bemaventurado apostolo Pedro, juro e prometo
ser o protector e o defensor desta santa Igreja romana, nas suas precisões, quanto me ajudar a graça
divina, quanto eu souber e puder. »
Este acto solene instituía um novo estado de cousas e rematava a constituição da Europa catolica.
O papa ocupava o vertice da' jerarchia social ; elle
nomeava o imperador e o consagrava ; elle o to mava
cerno sacio da sua obra fazendo dello, como que o
bispo de fóra. O papa e os concilias elaboravam as
leis ; o imperador as adoptava como leis do imperio,
e esta concordia entre os dois poderes redundava ern
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resp eito para a Igreja, para a paz, a ordem, o bem
estar dos povos e da sociedade. O Occidente em peso
confirmou o acto do sumo pontifico e aceitou Carlos
Magno como chefe supremo ; os imperadores do
Oriente, longe de protestarem, relacionaram-se logo
com elle. O proprio califa de Bagdad, Harun-alRaschid, solicitou a amizade de Carlos Magno e enviou-lhe as chaves do santo Sepulcro : é o primeiro
titulo do protectorado secular da França sobre os
Lugares santos.
I I. Os capitulares de Carlos Magno. - Não h a nada
que melhor patenteie o desvelo do poderoso imperador a favor da Religião e seus ministros do que
as instruções que mandava a todas as provincias, com
o nome de capitulares. São sessenta e cinco contendo
1151 artigos, dos quaes 414 respeitam a jurisprudencia religiosa. Muitas vezes trazem passagens dos
concilias ou exerptos das decretaes dos papas. Encontram-se preceitos relativos á celebraç.ão do domingo,
á expulsão dos vicios, á reforma dos abusos, á santificação do corpo sacerdotal.
O pensamento de Carlos Magno parece concretisado inteiro no seguinte capitular com dala de Thionvilla, em 805: cc Não podemos,de forma alguma,contar com a fidelidade dos que se mostram infieis para
com Deus e seus sacerdotes, nem com a ohed.i encia
a nós e a nossos oficiaes por parte dos que não obedecem aos ministros sagrados nas cousas de Deus e
nos interesses da Igreja ... Por isso ordenamos que
cada um obedeça aos bispos segundo o seu poder.
Quanto áquelles que fôrem descuidados ou r ebeldes
neste pa1-ticular, fiquem scientes de que nunca serão
promovidos a dignidade alguma, ainda que fossem
ene.s nossos proprios filhos... 11 Em outro capitular,
d1z1a : cc Seja a cadeira de Pedro em Roma, a nossa
mestra nas cousas eclesiasticas ! » Vê-se por aí que
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Carlos Magno não propugnava a separação da Igreja
e do Estado ; não julgava que o clericalismo fosse 0
inimigo. Ora os esplendores do seu reinado nos dizem
com eloquencia que elle tinha razão, e que a aliança
do sacerdocio e do imperio faz as grandeza das nações
como ampara a autoridade dos soberanos.
III. Restauração dos estudos. - Erraria quem imaginasse que a autoridade, o poder de Carlos Magno
se escu dava na ignorancia dos povos. Seu seculo', no
ponto de vista literario, fulgura entre duas barbarias : a das grandes invasões, e a que vae começar
com o seculo de ferro. Um dos seus esforços mais
constantes foi o cultivo da inteligencia em todos os
gráus. Valeu-se, neste intuito de dois meios eficacíssimos : congregou em redor de si sabias que elle soube
animar e honrar condignamente, e por toda a part o,
fundou escolas.
Entre os personagens eminentes que chamou, des- .
tacam-se o anglo-saxonio Alcuino que foi a alma do
seu governo, o italiano Pedro de Pisa, o lombardo
Paulo Diacono, o franco Eginhardo, seu secretario
e historiographo . Carlos Magnos achava-se á von·
tado no meio dos sabios que adornavam sua côrte ;
olle falava latim, grego, hebraico e syriaco, e cultivava com paixão a Escriptura sagrada.
O imperador tinha creado no seu palacio a escola
palatina, tinha excitado a fundação de escolas supe·
riores em todos os bispados e mosteiros, de escolas
primarias para o povo junto de cada igreja; nellas,
os padres lecionavam gratuitamente a leitura, a es·
crita, a gramatica, o calculo e o canto. Theodii,lpho,
bispo de Orleans, ficou celebre por causa de seus capi-'
tulares a respeito do estabelecimento de escolas paro·
chiaes. Santos abbades, Adelardo de Corbia e Engil·
berto de São Riqmer, excitavam nobre emulação nos
mosteiros onde habeis copistas reproduziam as obras
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primas da anti?uidade. As celebres. escolas de Reims,
Gorbia, Fulda ilustravam-se no ensmo das artes hberaes ; doei! ao impulso de Carlos Magno, o povo recebia em todos os Estados do imperador, o beneficio
de um preparo tão completo quanto o permittia aquella idade remota.
IV. O concilio de Aix-la-Chapelle e a adição do Filioque (809). - O imperador Carlos Magno zelava
jO'ualmente pelos interesses superiores da Igreja da qual
elle se proclamava sem temor o defensor e o auxiliar.
Já vimos sua intervenção na contenda do adopcio• nismo. Outra questão preturbou debaixo do seu governo as Igrejas do Oriente e do Occidento. Para traduzir sua fé na dupla descendencia do Espírito Santo,
os Latinos tinham ajuntado ao symbolo de Constantinopla as duas palavras Filioqiie, indicando que este
Espírito divino não procede somente do Pae, mas
tambem elo Filho. Os monges francos, a cuja guarda
estava confiado o santo sepulcro, cantavam o symbolo com este acrescimo. Dali nasceu uma controversia entro Latinos e Gregos que acusavam do heresia
a crença e a pratica dos Occidentaes. Para apaziguar os animos, Carlos Magno, mandou um concilio
reunir-se em Aix-la-Chapelle. A assembleia aprovou
por unanimidade do votos a adição de Filioque. O
pap a são Leão I 1. l declarou que esta doutrina era ortodoxa e tolerou o uso dos Latinos ; comtudo por
motivo do respeito para com o concilio de Constantinopla que p1·ohibíra qualquer acrescimo ao symbolo;
por consideração tambem para com os Gregos, o para
não introduzir novo elemento de discordia entro as
duas Igrejas, elle não julgou que devesse inserir esta
formula no symbolo antigo. Mais tarde, porém, adoptou-se a adição do Filioque.
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Decadencia do imperio do Occidente.
(814-858).
Papas.
Eslevam IV (816-81? ).
S. Pascal I (81 ?-824).
Eugenio II (824-82?) .
Valentino (82? ).

Papas
Gregorio IV (82?-84.4).
Sergio II (84.4-84? ).
S. Leão IV (84?-855) (1).
Bento III (855-858).

I. Esphacelamento do império de Carlos Magno ; a feoda li dade. _
II. Ultimo periodo ele heresia iconoclasta. - III. Erros no Occ icl ente
no seculo IX : Eucharistia e predestinação. - IV. Conversão de outros povos. - V. Reformas religiosas.

I. Esphacelamento do imperio de Carlos Mugno ; a
feodalidade. - Estava finda a missão providencial
de Carlos Magno. Deus quizera que por um instante,
elle reunisse as nações barbaras para instruil-as, não
porém para conservai-as debaixo do seu sceptro. Luiz,
cuja fraqueza lhe valeu o cognome de Clemente, não
podia com o pesado cargo que lhe deixava o pae. O
primeiro passo que deu, foi repartir os seus E stados
entro os filhos. Dos destroços do imperio de Carlos.
l\Iagno, surgiram tres reinos : França, Alemanha,
I talia.
Não podemos entrar ncs pormenores das lutas dos
filhos contra o pae, da deposição do Luiz o Clemente
em Attigny, da sua penitencia, do seu restabelecimento, das convulsões do imperio carlovingio. Lembramos apenas as investidas dos musulmanos contra
a christandade o a Igrnja : os Sarac1.mus da Espctnba
e da Africa, assolando as ilhas do Archipelago, apos( 1 ) E' entre Leão IV e Bento III que os protestantes colocaram o
suposto pontificado da papisa Joanna. Esta !'abula, acredita'da e
espalhada pela ignorancia e má fé, abandonada por comp leto pela
critica seria, nem nos deve merecer outra menção.
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sanda-se da Sicília, e saqueando a Italia até as portas
de Roma. No norte as hordas da invasão normanda
assaltavam o imperio germanico, penetravam na França sulcavam o Oceano, navegavam os rios com seus
b ~ cos de pescadores, incendiavam e roubavam igrejas e mosteiros, amontoando i•uinas, derramando sangue por toda a parte. O rei da França, Carlos o Calvo,
se contentava em pagar-lhes tributo.
No mesmo tempo, deixava que os senhores lhe tirassem aos pedaços a sua autoridade real, organisassom a defeza, formassem associações guerreiras,
consLruissem fortalezas e, sobre os escombros da realeza esboroada, creassem a feodalidade da idade media. Com as rivalidades dos senhores, achar-se-á o
solo coalhado do pequeninos principados, constituindo
uma verdadeira jerarchia de grandes feuclatarios quasi
independentes, exercendo uma ospecio de autoridade
real ; de rassalos, donos de terras menores, de camponezes que cultivam a terra na qualidade de rendat arios, pagam uma obrigação e recebem dos senhores
proteção e amparo ; emfim de serras, população de
fugi tivos e desgraçados que vêm pedir agasalho o
pão , dando em paga o seu trabalho e sua liberdade .
E' esta a nova sociedade que a Igreja tem de instruir,
formar, en frear, advogando em todo o lugar os interesses do fraco e do oprimido, sofrendo ás vezes ella
propria a tyrania e molestações dos magnates, mas
,dominando sempre o t umulto e sempre cantando a
victoria final.
I I. Ultimo periodo da heresia iconoclasta (815-842).
- Embora condenados pelo concilio de Nicêa, os iconoclastas ainda formavam um partido numeroso no
Orient o. Não ousaram aparecer sob os governos de
principes que não os apoiavam ; mas com Leão o Armenio, recomeçou a persr.g11ição. Guerra insensata
foi movida ás santas imagens nas igrejas e nos oon-
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ventos, e houve penas rigorosas contra as pessôas que
não queriam conformar-se com os editos imperiaes
Seu filho, Miguel o Gago, não satisfeito ainda co~
revolucionar o Oriente, quiz arrastar na mesma hel'esia os paizes do Occidente. Todas as Igrejas da
[talia e das Gallias protestaram, afirmando seu apego
ás decisões de Nicêa ; houve apenas a excepção do
bispo Clauclio de Turim, que sustentou as doutrinas
herojes. O imperador The~philo desfonou-se nos artistas, supliciando pintores e escultores. Emfim, a
imperatriz Theod01a, princeza sinceramente cat olica
procurou dar o socego á Igreja. Mandou reunir-se
om seu palacio numeroso concilio e colocar na sede
ele Constantinopla são Methodo, que mostrára uma
coragem sublime e pugnára pela verdade durante
toda a perseguição. Depois, foi restabelecido o culto
das imagens. O novo patriarca de Constantinopla foi
solenemente entronisado na primeira dominga da Quaresma, os Gregos, ainda hoje celebram sob o nome de
festa da Ortodoxia, o anniversario do triumpho da
fé catholica contra esta terrivel heresia, que por perto
do cento e vinte annos, tinha perturbado o Oriente,
derramando a torrentes o sangue dos martyres.

III. Erros no Occidente, no seculo 1 X : Eucharistia e
predestinação. - Até o anno de 831, nenhuma questão
atinente á presença real de Jesus Christo na santíssima
Eucharistia, fôra aventada. N aquella época, Paschase
Radberto, abbade da antiga Corbia, publicou um livro intitulado : Do Sacramento do corpo e do sangue
de Nosso Senhor Jesus Christo, dedicando-o a Carlos
o Calvo. Sua doutrina era ortodoxa, e o autor definia
claramente o dogma da presença real e da transubstanciação. Todavia, com razão ou sem ella, pretendiase que elle entendia a manducação eucharistica de
uma maneira muito material. Ratramno , um seu religioso, cuidando que Radberto não salientára bas·
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tante a diferença de estado entre o corpo de Jesus
Christo considerado na Eucharistia, e o corpo nascido
da Virgem Maria, iniciou a respeito uma controversia. Por outra parte, Amalario de Metz fez uma distinção entre o corpo nat~ral de Christ~, o corpo ~u
charistico e o corpo myst1co tal qual existe na IgroJa,
como si fossem tres cousas diversas. No debate, terçaram armas Rabano-Mouro, monge de Fulda, o discipulo mais erudito de Alcuino, que pendia para a opinião de Amalario, e Scot-Erigenes, metaphysico subtil,
que deu nas extravagancias mais perigosas, fazendo ,da presença eucharistica uma aparencia meramente exterior ; seu livro foi condenado e lançado ao
fogo. A Igreja ainda não poz a questão a julgamento.
Os antagonistas, neste pleito, admitiam todos a presença real ; suas theorias eram apenas incorrectas ou
subtis. Veremos no seculo 1x, Berengario reencetar a
discussão e cair na heresia ; então os concilias hão
de determinar o dogma da fé.
Na mesma época, abria-se outra controversia vivissima sobre a grnça e a predestinação. Um monge de
Fulda, que estivera na abbadia de Orbais, na diocese de
Soissons, Gothescalc, emmaranhou-se na profundeza
das doutrinas de santo Agostinho e errou o caminho.
Julgou achar nellas uma dupla predestinação divina,
dos bons para a vida eterna e dos máus para a reprovação, donde tirava a conclusão que estes ultimas,
por causa do tal decreto, eram forçosamente pecadores
e reprobos. Hincmar, arcebispo de Reims, RabanoMouro, Amalario, Scot-Erigenes, embrenharam-se na
discussão e trilharam pista falsa. São Prudencio de
Troyes, Lupo de Ferrieres, Ratramno de Corbia, e
especialmente Florus, diacono de Lyão, souberam mel~or distinguir as falsidades de Gothescalc. Os concihos de Quiercy (853), de Valença (855) e de Touzi
(860) condenaram os erros do predestinianismo. Nos
decretos destes concilias, encontram-se quatro afir-·
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mações que synthetisam a doutrina catholica: 10 lia
somente uma predestinação de Deus : é a dos eleitos
que elle separa da multidão que se per de, e conduz
por sua graça á vida eterna; 2° o livre arbítrio sub.
siste depois do pecado, e é curado pela graça ; 30 Deus
quer salvar a todos os homens ; 4° Jesus Christo mor.
reu por todos os homens : si ainda ha alguns que se
perdem, deve ser atribuído á infidelidade voluntaria
delles.
IV. Con1Jersão de 1iopos po1Jos. - O perío do que atravessamos foi fecundo para a lgrnja, e lembra conquistas gloriosas para a fé christã no norte e sul-este da
Europa.
1° No norte da Europa, os povos escandinavos da
Dinamarca, da Suecia e da Noruega, ainda jaziam
mergulhados nas trevas do paganismo ; pouca virtude conheciam além do valor militar, e ofe1·eciam a
Odino, seu deus, um culto maculado pelos sacrificios
humanos . Ebbon, arcebispo de Reims e o monge HaliLgar, emprehenderam a conversão do paiz e alcançaram um primeiro exilo. Haroldo, príncipe dinamarquez, refugiado na côrte de Luiz o Clemente, recebeu o baptismo. Dois apóstolos, santo Anscario e santo
Anberto, que elle levou comsigo na sua patria, converteram a Dinamarca com suas praticas e seus exemplos (827-850). Da Dinamarca, santo Anscario, que
tinha tomado por companheiro a Vitmar, monge como
elle da antiga Corbia, passou para a Suecia. Recebido pelo rei com as maiores honras, empr egou o favor de que gozava para converter os idolatras. Hamburgo se tornou o centro de uma Igreja prospera da
qual o apostolo Anscario foi o primeiro arcebispo ;
foi estabelecido por Gregorio IV, legado apost olico,
na Dinamarca, a Suecia e a Noruega; sua jurisdição
crcRceu na medida do feliz exito do suas lides apos•tolicas, na Irlandia e na Groenlandia.
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2º No sul-este da Europa, outros povos ainda esperavam o beneficio da fé. Na margem direita do Danubio, as tribus barbaras tinham formado o reino
dos Bulgaros. Foi do Oriente que lhes veiu a luz do
Evangelho. Uma princeza bulga.·a, irmã elo rei Bo<'oris, levada como prisioneira em ConsLantinopla
~prendeu ali a conhecer a Religião. chrisLã e recebeu
0 baptismo. De volta na sua patria, trouxe ao greinio ela fé seu irmão que ainda reinava ; mas os Bulgaros, cm vez de imiLar o seu príncipe rebelaram-se
contra elle; o rei venceu os revoltosos com sua clemencia. Os Gregos mandaram aos Bulgaros bispos
que estabeleceram seu rito naquella nova Igreja. i\lissionarios latinos vieram terminar a missão ; dali nasceu uma diversidade de ritos e do usanças que, a podido dos Bulgaros, foi regularisada pelo papa Nicolau 1 (865).
30 Na fronteira oriental do imperio de Carlos Magno,
habitavam os povos Slavos. As principaes nações descendenLes daquelles barbaros, receberam, para esta
mesma i''poca, missionarias catolicos. DenLre elles,
os primeiros convertidos ao Cliristianismo foram os
Croatas no sul. Dirigidos por delegados da Santa Sé,
estes novos catholicos foram colocados direcLamente
sob a p1·otc.:r;ão do sumo pontífice. Os SerPios, mais
chegados ao imperio grego, já tinham recebido as primeiras sementes da fé no tempo de Heraclio ; mas a
sua conversão verdadeira deu-se no tempo do imperador Basílio (84.8). Ficaram debaixo da juridir;ão
da Igreja grega. i\iais para o norte, ainda havia os
Morarias e os Bohemios. A pedido de príncipes moravios, o imperador grego Miguel enYiou-lhes dois missionarios ilustres : são Cyrilo e são Methodo : os dois
irmãos apostolas alcançaram enLre estes barbaros um
oxito portentoso. Traduziram na lingua do paiz os
nosso~ LiHos santos, levaram a esses povos ignorantes o alphabeto e a escrita, comunicando-lhes no mes·

http://www.obrascatolicas.com

28°

-

434 -

mo tempo as luzes da fé. São Mcthodo, consagrado
arcebispo da Moravia, creou em lingua slav a uma
liturgia que Roma aprovou, e dest' arte fico u ligada
á séde de Pedro mais uma Igreja florescente. Da Moravia, a fé irradiou na Bohemia; o joven duque
Borzivoy recebeu o baptismo das mãos do santo atcebispo, assim como sua irmã, santa Ludmila, e mais
trinta barões.
V. Reformas religiosas. - Os inumeros concilios
que estudamos, são uma prova evidente do zelo que
empregavam o papa e os bispos para realisarem a obra
da santificação do clero, das ordens monasticas e do
povo christão. Cada uma destas assembléas compendiava em canones disciplinares, reformas uteis e importantes. Apontemos as principaes.
No clero, torna-se geral o uso dos cabidos formados
de conegos regulares, cuja origem remonta a são Chrodegando, bispo de Metz, para 760. Para levar á observancia dos santos canones os padres dispersos, santo
Chrodcgando instituiu para os conegos das igrej as
cpiscopacs a vida comum, o canto do oficio divino,
corta clausura menos severa que a dos religiosos e a
entrega ao cabido do todos os seus bens de raiz.
Na ordem monastica, o concilio de Aix-la-Ch apelle,
reunido cm 817, e composto especialmente de monges
e abbados, introduziu nas regras antigas maior uniformidade. A alma desta assembleia eralsão Bento
de A.nianc, que se tornou o restaurador da vid a religiosa no Occidente.
Emfim as regras e condições do matrimonio christão
ocupam um lugar saliente nas deliberações do s concílios daquella época. N ellas vemos perfeitament e formulados os impedimentos por consanguinidade e afinidade, voto, ordens sacras, engano, violencia, clandestinidade. A legislação civil, aliás, punha-se em
perfeita harmonia com esta legisla~· ãu uunonica do
povo catolico.

CAPITULO IV

A Igreja e o scisma grego.
(858-105~)

Vista geral. -

Divisão deste capitulo.

A separação da Igreja grega e da Igreja romana
centro da unidade catolica não é facto repentino.
Uma serie de acontecimentos conduz gradualmente
a esta catastrophe : temos que oxaminal-os agora.
Dois nomes, o de Phocio (858) o o de Miguel Cerulario
(1043) extremam as duas phases deste longo período
·ae quasi dois seculos. Entretanto, nesse intervalo, a
Igreja não deixa de proseguir no cumprimento de
su a missão providencial em meio das nações que se
agitam, dos povos e das instituições que se transformam, do todas as paixões humanas que fervem ..
Primeiro, ás ambições pretenciosas de Phoc io, olla
opõe, num concilio geral reunido em Constantinopla,
(869) a doutrina da primazia indefectível do pon tífi ce romano. Depois, vae continuando entro os povos
do Norte a sud obra civilisadora; e omquanto os
ultimos reis carlovingios deixam os restos do imperio de Carlos Magno despedaçar-se em suas mãos,
ella trata, por sua doce e bemfazeja autoridade, do
pôr
rosa.um dique aos abusos da feodalidado todo podeO seculo x é um dos tempos mais ominosos que
tem visto a Igreja desde a sua existoncia. No Oriente,
a fé definha sob o jugo despotico dos imperadores.
No Occidcnt o, um clero iguunrnte, muitas vezes metido nas contendas dos senhores, torna-se para todo
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o povo uma pedra do escandalo. A ordem monastica
molestada pelas invasões, já não podia praticar sua~
regras. A lgrej a, em meio de todos estes flagelos coligados, reage com um vigor assombroso contra os multiplos males quo a assaltam.
Na época das invasões, os monges tinham salvo 0
mundo ; é tambem pela reforma dos mosteiros que
a Igreja inicia a sua obra de regeneração. O poder
estava d.ospo jado de prestigio e autoridade : Deus
lhe restituo estas qualidades no trôno imperial do
Occidente, a favor da monarchia franceza. Um papa
:ilustre e sabio sauda com o seculo x1, uma aurora
catolica ; a fé vao expandir-se em obras maravilhosas
que hão de assignalar para sempre este seculo fecundo:
é bastante apontar a cavalaria, a tregoa de Deus, a
fundação de novas ordens religiosas, o fulgor da santidade nos solios das diversas nações da Europa.
A lgreja grega porém, com Miguel Cerulario acaba
desligando-se da Igreja latina; em 1054 está completo o scisma. Mas já se pode ver nos limites do imperio transviado, os Turcos Seldjucidas a ameaçar
a terra que hão do avassalar quatro seculo s mais tarde.
Para termos uma ideia nitida da historia deste
período, dividil-o-emos em cinco períodos cujos títulos correspondentes aos pontos culminantes serão :
1° O scisma de Phocio, sua historia, sua condenação
no oitavo concilio ecumenico (858-902) ; 2° A primeira metade do seculo X; ali, vêm lembrados o scisma
de Nicolau, segundo acto da scissão que está se preparando, a decadencia geral a crescer, a reforma das ordens religiosas, remedia desta decadencia (902-962) ;
3° O noCJo imperio do Occidente :na restauração do poder,
descortina-se a vinda de tempos melhores (962-999) ;
4° Renascimento christão : com a elevação de Gerberto,
papa sob o nome de Sylvestre II ; ha uma erlorescencia
maravilhosa de fe, de vida religiosa e de santidade que
impregnam a idade media (999-1025) ; 50 Emfiro A
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consumação do sci'sma grego : é o desfecho desta luta
ambiciosa começada por Phocio, e cujas consequencias existem ainda hoje (1025-1054). - De passagem,
mencionaremos as obras realisadas pela Igreja para
a extensão e a defeza da fé e da moral catolica em meio
das nações das quaes é a luz e unica salvaguarda.
ARTIGO I

O scisma de Phocio.
(858-902) .

Papas.
Nicolau I (8 58 -867).
Adri ano II (86 7-87 2).
João VIII (872-882).
Marin o 1 (882-88 4).
Adriano III (884.-885) .
Estevarn V (885-891 ).

Papas
Formctso (891-896) .
Bonifacio VI (896 ).
Estevarn VI (896-897).
Romano (897-898).
Theodoro TI (898 ).
Jo ão IV (898-900).
Bento IV (900-904).

I. Intrusão e trapaças de PJ1ncio. - II. Quarto concilio de Cons·
tantinopto, 8° ecurneni co (869). - III. Restabelecimento e novas
trapaças ci o patriarca scisrnatico. - IV. Negocios do Occidente :
1° Loth ario II e Valdradc ; 2° Hincmar de Reims; 3° conversão
dos Din amarq uezes da Inglaterra; 4° reino catolico da Espanha.

I. Intrusão e trapaças de Phocio. - O Oriente, tantas vezPs flagelado p ela heresia, estava prompto para
a revolta. Um imperador indigno, Miguel o Bebado,
sentava no Lrono, feito joguete nas mãos de um valido
culto o manhoso, porém velhaco e devasso, tio delle,
chamado 13ardas. Um bispo distinto, santo Ignacio,
era patriarca de Constantinopla ; teve bastante animo
para negar a Bardas a comunhão eclesiastica ; foi
expulso da séde e Phocio a ocupou: « Era o espirita
mais va sto, o homem mais culto do seu seculo, diz
Flemy, t', 110 mesmo tE>mp o, o mais refinado hypo crita,
agindo como um malvado e falando como um santo. »
Em seis' dias, elle conseguira galgal' do posto de pri-
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meiro escude.iro ás honras de primeiro patriarca do
Oriente. Para acobertar a sua intrusão com a mascara
da legalidade, Phocio manda depôr Ignacio por um co ncilio de partidarios seus ; escreve ao papa apresentando
sua eleição como legitima; elle.convence os legados do
sumo pontifice e despacha para Roma falsos relatorios.
Inteirado de tudo, o papa Nicolau I protesta, anula
os actos do c0ncilio ilicito, r estabelece na séde de Constantinopla o bispo legitimo, e ameaça Phocio com
o anatcma si não obedecer . Tudo baldado : a trapaÇa
vingava, e o intruso, em 886, excomungou o papa
são Nicolau num pretendido concilio cujas peças todas elle falsificou.

II. Quarto concilio de Constantinopla, oitavo ecumenico (869) . - Entretanto o imperador Miguel caiu
aos golpes de Basílio, e o assassino entronisado deu-se
pressa em expulsar Phocio e r estabelecer santo Ignacio na sua séde patriarcal. Acabava de falecer o papa
Nicolau. Seu successor Adriano II julgou que o unico
remedia aos males immensos que o scisma de Phocio
ocasionára no Oriente, era um co ncilio geral. A assembleia se reuniu em Constantinopla na igreja de Santa
Sophia, sob a presidencia de tr es legados do papa. A
primeira providencia que estes tomaram foi mandar
os bispos orientaes ler e assignar um a profissão de fé
quasi identica ao antigo formularia . de Hormisdas,
firmado pela Igreja grega. Rezava : « A Religião catolica e a sã doutrina sempre foram conservadas puras
na sé apostolica. Não queremos separar-nos desta
fé e desta doutrina, seguimos em tudo as constituições dos Padres, especialmente dos sumos pontífices
da sé apostolica ; portanto lançamos o anatema
contra Phocio . Sustentaremos o que a autoridade da
sé apostolica preceituou, porque nclla reside a ver·
dadeira, inteira e solida base da Religião christã. >>
(Sess. r.)
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A primazia da Igreja romana .ficava solenemenLe
reconhecida, e a condenação do scisma pronunciada
pelo ultimo dos concílios gregos. Phocio compareceu
perante a assembleia e não desist iu de nenhuma
das suas pretenções. As ordenações feitas por elle
foram declaradas sem valor. Todavia, os sectarios
que aceitaram a decisão, foram tratados com indulgencia, e recebidos na comunhão da Igreja. Santo lgnacio foi res Labelecido na séclc de Constantinopla.

III. Restabelecimento e noras trapaças do patriarca
scismatico. - Sete annos depois do concilio de Constantinopla, Phocio, que julgavam esmagado pelos anatemas da Igreja, reapareceu na morte de santo Jgnacio, tornou-se outra vez poderoso na côrte, e, por sua
·autoridade propria, assentou-se no trôno patriarcal.
O papa João VIII succedera a Adriano II. O imperador Basílio e o intruso Phocio lhe enviaram uma embaixada suplicando-lhe, em nome ela paz, que aceit asse o arrependimento, a submi ssão, e a r eintegração
do patriarca que renunciava ao descanso cm beneficio
da Igreja. Iludido por estas aparencias, Jo ão VIII
anuiu, com a condição que Phocio, abjurasse seus
erros e fizesse acto de desagravo por suas culpas.
Mal tinha tomado assento outra vez na sédc de
Constantin0pla, o patriarca hypo crita recomeçou com
as intrigas e os desvarios. Pôde ainda enganar os legados da Santa Sé ; ús carLas pontificaes, substituiu
outras falsas nas quaes João VI II pronunciava o
anatema contra. o oitavo concilio . Depois, sob a sua
propria prcsidencia, ajuntou um conciliabulo cujos
actos criminosos for am postos em lugar dos acLos
do concilio legitimo. Todavia, o erro não havia de
ganhar a victoria definitiva contra a verdade. Jo ão
VIII, melhor informado por seu noYo legado, feriu
o culpado lançando, do alto de São Pedro, o anatcma
contra ellc e todos os seus apan iguados (880 ). Phocio,
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então sep arou-se ab ertamenLe de Roma. Seu triumpho foi ephemero. Leão o Philosopho, successor de
Basílio, desejoso de restituir á Igreja a paz tão perturbada desde muito tempo, expulsou Phocio que
faleceu no mosteiro onde tinha sido exilado, na A:rmenia (891) .
IV. Negocios do Occidente. - · Emquanto Phocio
rebelava o Oriente, a firme e paLerna autoridade do
sumo pontifice se exercia na Igreja do Occidente. o
mesmo Nicolau I que não vergava perante as orgu-,
lhosas pretenções do scisma, impunha aos príncipes
assim como aos bispos, as santas leis da Igreja, e abrangia na sua solicitude novos povos.
1° Lotaria II e Valdrade. - O rei da Lor ena, LoLario II acabava de despedir sua esposa legitima
Theudberge, para tomar outra, Valdrade; bispos obsequiosos tinham consentido a este acto ilicito. Nicolau I depoz os bispos culpados e excomungou os
esposos. A morte repentina e ímpia do príncip e adultero e sacrílego veiu castigar o desprezo das santas
leis.
2° Hincmar de Reims. - Era um prelado distinct.o :
sua sciencia era vasta, seus cosLumes, austeros ; mas
possuía um genio violento, um zelo que ás vezes descambava em teima, no que respeitava a defeza e a
omnipotencia da sua Igreja. Em 861, nas questões
que teve com Rothade de Soissçms, mais t arde com
seu sobrinho Hincmar de Laon, mosLrou-se rigoroso
com seus coadjutores, e oprimiu os clerigos, a despeito das formas e processos legaes ; por duas vezes
o papado deve intervir e desaprovar o temivel pre' lado. Roma, por outra parLe, acha de novo nelle um
defensor energico e imperLerriLo da fé contra o erro,
da autoridade contra o scisma, da Igreja e do seu
chefe contra as pretenções audaciosas de Phocio.
3° Conrersão dos Dinamarqu,ezes da Inglaterra. - O
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fim do seculo rx abre para a Igreja um período nefasto : é a opressão do papado pelos partidos, um
acrescimo de violencia nas invasões dos Normandos
ao norte, dos Sarracenos na ltalia, um resvalar rapido
para os abysmos que hão de tragar a sociedade do seculo x. Porém, em meio de magoas Lão pungentes, a
Igrej a teve um consolo : a com:ersão dos Dinamarquezes da Jnglaterra. A heptarchia anglo-saxoma não
fundára governo estavel. Jnvadida pelos Dinamarquezes que já se tinham apoderado de uma grande
parte do paiz, a Inglaterra conseguiu comtudo levantar- se sob o governo de Alfredo o Magno. Com uma piedade igual ao seu valor, este príncipe ditou leis aos
invasores, e fez batisar seu rei GoLhrum de cuja conversão resultou a de todos esses barbaras
40 Reino catolico ele Espanha. - Na mesma época,
uma serie de victorias ganhas contra os Momos de
Espanha,permitia ao reino catolico das Asturias dilatar seus limites. Após seculo e meio de lutas, os cat olicos senhoreavam a Navarra e o paiz de Leon : breve
ha de surgir o reino de Castella.
ARTIGO II

A primeira metade do seculo X .
(902-962).

Papas.
Sergio · III (903-911 ).
Anastacio III (911-913).
Landão (913-914).
João X (9H-928).
Le ão VI (928-929 ).
Estevam VII (929-931 ).

Papas
João XI (931-936).
Leão VII (936-939 ).
gslevam VIII (939-94.2).
Marino II (%2-91..6).
Agapilo II (94.6-956).
João XII (956-964.).

I. Novo scisma de Nicolau (902). - II. Lastimosa s ucccssão cios
Papas. - III. Decadencia geral no Oriente e no Occiclente. - IV.
Reformas monasticas: 1° na França; 2° na Allcmanha; 3° n a Inglaterra. - V. A conversão dos Normandos.

I. Noro scisma de Nicolau (902)_ -- As quartas nupcias eram opostas á discipl ina dos Gregos . Falecida
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a sua terceira esposa, o impera~or Leão_ o _Philosopho
tomou uma quarta mulher, a 1mperatr1z Zo ó. O patriarca de Constantinopla, Nicolau, protestou contra
o facto que elle julgou escandaloso e negou ao imperador a entrada da Igreja. A pendencia foi apresentada a Roma perante o papa Sergio III, e um concilio
presidido pelos legados da Santa Sé, legitimou a uniã~
incriminada. Nicolau não quiz conformar-se com esta
decisão, foi deposto e substituído por Euthymio ; mas
quando morreu o imperador, apossou-se outr a vez
da sua séde, e para tirar vingança do papa, separou-se
da Igreja romana. Este scisma durou quinze annos.
O espírito de discordia continuava pois imperando no
Oriente. Comtudo os soberanos pontifices não deixavam de dar provas de benevolencia a este imperio
malfadado. Em 920, por exemplo, João X negociava
a paz entre os Bulgaros e os Gregos. Comovidos com
tanta fineza, o imperador e o patriarca scismatico
pediram ao papa que enviasse legados em Constantinopla para tratar da união das duas Igrejas . Mais
uma vez reinou a paz e a primazia romana fo i reconhecida.
II. Lastimosa successão dos papas. - Durante esta
primeira metade do seculo x, o papado se torno u a
victima dos partidos que se disputavam Roma e o
sceptro imperial. Tres mulher es, poderosas pelas ali anças que tinham formado e afamadas por suas desordens, a condeza Theodora, princeza de Toscana, e
suas duas filhas Theodora a Moça e Marosia, deram
a tiara a quem lhes aprouvesse, segundo seus capiichos . Doze papas succedem-se em menos de sessenta
annos, a maior parte dos quaes não tinh::un preparo
nenhum para o cargo do governo da Igreja; alguns
delles, até sem virtudes nem custumes. Entretanto,
facto maravilhoso, digno de reparo, porque patenteia o desvelo materno da Providencia para sua obra,

-

4.43 -

nenhum destes pap as, indignos embora, falhou no
desempenho de suas altas funções de chefe da Jgrej a.
Não somente nenhum delles levou na cadeira de Pedro
ensino do erro, nem tratou de justificar os proprios
0
desvarios alterando as santas leis da moral, mas, muitas vezes, quando nomeados papas, mostraram-se virtuosos e habeis. Aliás, nem todos estes validos, eleitos
dcs partidos, eram homens sem prestimo : Bento IV
era um santo ; Anastacio III, João X, Leão VII, Estevam IX, deixaram um nome ilibado. Emquanto o
catolico geme, aflicto ao ver as desgraças dessa época
infausta, elle fica comprehendendo melhor a necessidade de ser a Santa Sé independente. Promovidos
ao solio pontifical pelas fações, muitas vezes sem autoritade nem liberdade, como teriam podido os papas
daquelle periodo preservar da decadencia os povos
que lhes eram confiados?
III. Decadencia geral no Oriente e no Occidente. Os imperadores de Constantinopla, sem fé nem costumes, amparavam a ortodoxia ou o scisma, consoante
·as exigencias da sua ambição ; promoviam ás dignidades da Igreja seus predilectos e seus bajuladores.
No tr ôno patriarcal de Constantinopla sentou um
prelado que só contava dezeseis annos, vendia bispados em leilão, e, nas ceremonias santas, intrometia
jogos, danças e cspectaculos profanos. O imperador
Nicephoro apoderou-se dos bens da Igreja e arrogouse o direito de nomear os bispos e de crear novas sédes.
A fé mingoava nessas terras do Oriente, outrora tão
f~ei s : nesta época vemos sumir-se a lista, tão gloriosa em outras eras, dos patriarcas de Alexandria,
e. a mesma Igreja da Palestina não deixa vestígios da sua existentia. Nas provincias que ainda conservam :i rr, paira um véu den~o de vergonhosa ignorancia ; na scicncia divina, a historia pode apenas
mencionar um nome, o de Jlíetaphraste, que colecio-
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nava então as vidas dos santos, porém sem criterio
O m al não era lá muiLo menor no Occide nte. A de:
caden cia ia lavrando assombrosa. As invasões an tigas
e r ecentes têm desLruido os m osLe iros ; não ha mais
escolas, não ha mais ensino ! T ão geral é a ignorancia
que não h a quem possa julgar os n egocios civis e criminaes . São substituidas as senLen ças dos tribunaes
por ordalias ou provas elo juramento, do duelo , do
ferro quente, e até da EucharisLia. A .l greja, na verdade, levanta se us protesLos conLra t.aes sup er st ições .
comtudo, ellas se arr aigam mais e mais ao passo que va~
desaparecendo a scienc ia r eligiosa. Até nas fileiras do
clero, a ignorancia ch egou a Lal extremo, que certos
concilio s, o de Trosly perLo de Soissons (909), enLre
outros, estão consLrangidos a ministrar as m ais elementares no ções da Religião aos padres cuj a m issão
era instruir os povos. Era preciso r emediar a esse estado ; a reforma começo u com a ordem monas tica, o o
Occiclente foi o ponLo de partida.

I\". Reformas monusticas. - 1° Na França : A' congregação de Cluny coube o honroso papel de preparar o renascimento dos estudos e o despertar da fé.
Teve como fundador são Bernon (910), oriundo de
uma das mais nobres fa mili as da Borgonh a. Deste
mosteiro, onde recendiam a sc iencia e a virtude que
ali desabro chav am, a fama do sanLo religioso espalhou-se ao longe, e com ella a noLicia da pr eciosa re·
J'm ma que tinha r ealisado na ordem b enedictina. Os
successores de Bernon, sanLo Odon, que primeiro na
l groj a celebrou a festa elos Finados, são M ayeul e santo
Odilon, seu s fi eis cliscipulos, Pedro o Venerrwel, uma
das mais pur as glo1'ias de Cluny, h erdar am-lhe as vir·
tud es e continu aram-lhe a obra. O esp lendor do culto,
u regularidade dos oficios, o brilho da sc iencia, a fra·
grancia das virLudes crnm ou tros tantos atracti\U•
que povoavam o mostr iro de almas fer vorosas e
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lebre congregação de Cluny voiu a ser um manancial

~e homens apostoli cos que haviam do levanLar podeeso dique contr a os exlrav ios do seculo de ferro e re~~var na França r n a Europa o puro espiriLo do Chris-

tianismo.
2º Na Alemanha : Os r,xemp los de Cluny tiver am
JUª influencia saucl av cl n a Lor ena, e dali p en eLraram
~a Alemanha. São Brunon, arcebi spo de Colonia e
ir.mão do imperador OLhon, teve um p ap el saliente
nest e despertar da fé e da piedade por todo o imperio.
Esmerava-se em lovanLar igrejas, fund ar mo st.e i1'os,
escolher bispos culLos o virtuosos, empolgar a multidão com a pompa das cer emonias religiosas.
30 Na Inglaterra : Ali tambem, dava-se o mesmo
despertar da fé e da R eligião. Sob o reinado do piedoso
rei Edgardo, um celebro abbado do Gastenbury, são
Dunstan, entregou-se á reforma da vida religiosa.
Promovido mais tarde á séde primac ial de Cantorbery, edifica o universo por seus exemplos de sant idade, move aos clm·igos simoniacos e escandalosos
uma guerra sem tregoas, cujos fruLo s h a de Gr ogorio VII recolher .
V. A conrersâo dos Normandos. - Outro facto que
muito suavisou as dôres da Igrej a foi a conversão do s
Normandos de França. Debaixo do reinado de Carlos o
Gordo esses destemidos barbaros tinham navegado no
Sena, acampando nu l'Íca província que passou a
chamar-se Norm andia. Em 912, o r ei Carlos o Simples
fez ao chefe Rollon a propo sta de abandonar-lhe definitivamente o terreno quo ocupavam si consentissem
em abr açar o Christianismo. Este era, de facto, o unico meio de livrar-se daquelles temerosos salteador es
e de éivilisal-os. Rollon anuiu, r eceb eu o baptismo e
desposou a filha do rei d a França. A conversão dos
"°ºndes, do~ cavalefros e do povo todo seguiu a do
chefe, e ao influxo benefico da Religião, deu-se uma
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mudança completa nos costumes desses terriveis Nor.
mandos. O novo duque, chamado Roberto I , constro 6
igrejas, estabelece abbadias, faz florescer as letras
as sciencias, disciplina suas tribus e faz desta provin~
eia a formosa e catolica Normandia.

ARTIGO III

O novo imperio do occidente
(962-999).

Papas.
João XII (956-964.).
Bento V (964.-965 ).
João XIII (965-972).
Bento VI (972-974.).
Dono II (974-975).

Papas
Bento VII (975-984 ).
.João XIV (984-985 ).
João XV (985).
João XVI (985-986).
Gregorio (996-999).

I. Restabelecimento do irnperio do Occidente (962) . -

versão dos Polacos, dos Hungaros e clcR R ussos. na França da terceira dynaslia (987).

II. ron·
III. Advento

Restabelecimento do imperio do Orâdente (962). A Italia andava completamente despedaçada, tyranisada pelas lutas dos partidos, que impunham, cada
um por sua voz, os seus apaniguados ou sous prote·
gidos á Igreja. Um duque da Toscana, Octaviano,
fez-se eleger papa sob o nome de João X II. Contava
dezoito annos e trazia no solio pontifical todos os
vicias de um devasso. Para remediar tantos ;males,
era patente que se necessitava de uma aliança entre
o sacerdocio e o imperio, entre o poder espiritual e
uma autoridade temporal que o amparasse. João XII,
pelo menos o entendeu, e chamou a auxilial'-o um
principe c!.a casa da Saxonia, então rei da Germani~,
Othon, mais tarde cognominado o Magno, o qual Já
tinha manifestado sou zelo para a Religião, comba·
tendo os barbaras e esforçando-se por trazel-os para

4!~7

-

verdadeira fé. Em paga dos serviços que esperava

~elle, João XII lhe. fez ~ propost~ de formar. outra
•ez a favor delle o imper10 do Ocmdente. O prmcipe,
' a fr ente de um exercito, libertou a Italia. Elle reno~ou as antigas dadivas feitas á Santa Sé por Pepino
e carlos Magno, o acrescentou sete cidades pequenas.
A 13 ele fevereiro do anno de 962, o papa consagrou solenemente Othon. O imp erio do Occidento, assim restabelecido em proveito da Allemanha, tomou o no mo
de santo imperio romano. Devia ser o protoctor ela
santa Igreja; Othon Linha jurado nada fazer contra
a soberania pontifical, e não exercer jurisdição alguma no governo dos Estados da San.ta Sé, a não ser a
pedido do papa. Breve quebrou a palavra, e a maior
luta que sofreu o papado, lhe foi justamente movida
por esse impcrio que ella fundára.

· II. Conrversão dos Polacos, dos H ungaros e dos Russos (965-1000). - Ao nordeste das terras alemães,
tinham levantado seus arraiaes as tribus slavas, conhecidas pelo nome de Polacos e Riissos. Estes povos,
ainda pagãos, sempre prontos para o saque e a desordem, não deixavam de molestar a Alemanha. Othon
o Magno os subjugou e levou no meio delles o facho
da fé.
A conversão dos Polacos começa para o anno de 965,
com o duque Micislau, convertido por sua mulher, a
princeza da Bohemia Dambrouka; continúa-se por
seu filho Boleslau o Intrepido. A sede archiepiscopal de
Gnesen e os bispados de Breslau, Craeovia e Kolberg
foram creados nos fins do seculo d'ecimo
Antes da conversão dos Russos, deve-se mencionar
a dos Hungaros ou JV!adgyares, povo selvagem vindo
da Scythia, o qual, depois de ter expulso e aniquilado
os Avaros e Chazares, atormentava a ltalia, as margens do nlwnu, a Lorena e a propria França. Um
monge .grego, Ilierotheu, pregou-lhes a fé catolica e
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fez entre olles numerosas conversões. Nisto pára a
obra da Igr eja grega. Em 972, a Igreja da Alemanha
pro seguiu na evangelisação da Hungria ; o duque
Geisa recebeu o batismo das mãos do santo Adalberto
bispo de Praga. Sou filho, santo EstePam da Hungria'
foi no mesmo tempo o heroe, o legislador e o apos~
tolo da sua nação. Como premio do seu zelo, recebeu
do papa Sylvestre II a corôa real, com o privilegio
de mandar levar diante de si a cruz dupla e de trat ar
os negocios eclesiasticos como si fosse seu vigario
(1000).
A conversão dos Russos, em 987, é a chave de ouro
das conquistas evangelicas realisadas pela Igreja, nesse
periodo tão calamitoso. Esta obra foi' levada a efeito
sob o duque Wladimir, pagão feroz e sanguinario,
amansado e convertido pela mulher, a piedosa Anna,
irmã do imperador grego Basilio. Os idolos foram
derrubados; a nação em peso pediu o batismo. Os
Hussos foram encaminhados para a fé catolica por
padres gregos, mas ficaram por emquanto unido s á
Jgreja romana.
Agora está ultimada a formação da Europa christã.
Selvagens filhos do Norte, povos normandos , tribus
slavas, Madgyares da Scythia, nações que viviam
unicamente de roubo e sangue, esses barbaras to dos
prostraram-se reverentes aos pés de Jesus Christo
e ufanam-se do serem filhos da lgroja. A Europa toda
é catolica.

III. AdPento, na França, da terceira dynastia (987).
- Ao findar-se o seculo x, deu-se uma mudança na
monarchia franceza. A raça dos Carlovingios se
entibiava na indolencia ; a dynastia de Carlos Magno,
como a de Clovis, caia nas mãos de reis indolentes
Eude~, conde de Paris, exercêra de facto um poder
real, e seu filho, Hoberto, fôra consagl'ado pelo arco·
bispo de . Reims. Hugo o Magno apenas deixou ao

-

449 -

ultirno dos Carlovingi.os uma sombra do realeza.
Morto Luiz o Preguiç.oso, os senhores, reunidos em
.Noyon, deram o sceptro a Hugo Capeta, filho mais
velho de Hugo o Magno.
O pap a João XVI não tovo que dar seu parecer a
respeito desta mudança do dynastia. Manifesta somente sua intervenção para defender a lib erdade ela
JC1reja no momento em que Hugo Capeto quer depôt·
hnaldo, arcebispo ele Reims , pondo Gerberto om, lugar delle. O pontífice proLostou contra essa usurpação elo poder temporal, e foi atendido. noma advogou igua lmente a favor elos direitos ela Jgroja e ela
ho nra elo maLrimonio christão contra Roberto o Piedoso, filho o successor de Hugo Capet0. Este príncip e desposára Bertha, parente sua, e não querja
sep arar-se clella ; Gregorio V lançou contra ello o raio
da excomunhão. Roberto confessou sua culp a o soube
faz er peniLoncia condigna. Tal exemplo elo auloridade, de um lado, e do submissão, elo outro, ora o pronuncio ele tempos mai.s felizes para aquelles que o
presenciavam.
AR'l'IGO IV

Renascimento catholico
(999- 1 025)

Papas.
Sylvestre II (999-1003).
João XVII (1003).
João XVIII ( 1003-1009).

Papas
Sergio IV (1009-1012).
Bento VIII (1012-1021,,).

L Q Papa Sy l vestre II; despel'Lat' catllolico. - lI. Instituições
chnstas da iclade med ia: 1° o direito de asylo; 2° a tregua ele Deus;
3• a caval aria; 4° as romarias. - IIl. Ordens monasticas : reli giosos
i~ monte são Bernardo; camalclulos; orei em ele Vallombrosa. · - A sant idade no trõno.

I. O papa SylPestre II ; despertar catolico. - O papa
que tomava utisento no trôno de são Pedro, sob o nome
de Sylvestrn lf, era o ernditu monge Gerberto. Na-
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tivo da Auv_er.gne, convidado pelo arcebispo Adalberon para d 1l'lg1r a celebre escola de He1ms, tivera co.
mo <liscipulos reis e príncipes e a fama da sua scien.
eia t.inha sido apregoada por toda a Europa. Do cargo
que ocupava, foi elevado á sé metropolitana de
Heims, mas vendo sua eleição invalidada por Gregorio V, acompaPhou na Alt'manha Othon III, seu
ant igo alumno, que lhe alcançou o arcebispado de
Havenna. Suas obras contribu iram eficazmente a revigorar o ardor para os estudos; á influencia que ellas
exerceram aLribue-se o principio do renascimento notado no fim do seculo x. Num pontificado curto, elle
planoj a e leva a efeiLo grandes cousas: a conversão dos
B ungaros completou a sua obra ; diz-se que foi elle
quem iniciou o jubileu caLolico; os historiadores 0
apresentam como dando a primeira idéa das Cruzadas num apelo vibrante dirigido á todo o Occidente
christão. EsLa peça famosa não traz o caracter da
autenLicitlade ; porém, GerbcrLo, por seu genio e seu
nobre coração, merecia que a posLe1·idade lhe atribuissn semelhante passo.
Cm tenor assombroso tinha pairado sobre o mundo
nas proximidades do anno mil. Apoiada n uma falsa
inLcrprctação do Apocalypse, a christandade julgava
ter chegado ao fim. Sylvestrc II teve que lutar contra
csle susto do povo ; mas os raciocínios nada po diam
com n superstição. Todavia passou o anno mil e não
h0uve transLorno. O mundo ficou admirado e grato
por estar vivo ainda. Ao temor succedeu a expansão
de uma religião mais esclarecida ; por to da a parte,
p icdosas deixas fizeram levantar -s e igrejas, hospitaes,
mm;Leiros. _.\ architectura christã do seculo 1x nos
legou monumentos de um estylo chamado romantic~,
em breve substituido pela arte gotica. Esse movi·
mento religioso é geral ; dir-se-ia que o mundo, salvo
d<i drRtrniçiío van rP.r.omeç<ir vida nova.
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II. Jnstitnições christãs da idade media. - Nume·osas são as insLiLuiçõcs que se originai·am nesLe im\uiso de fé generosa e , cavalheiresca. Contemplemos
~qui as que desempenharam papel mais proeminente na transformação de uma sociedade barbara
na soci edade christianissima da idade media : o direito
de aslyo, a tregua de Deus, a cavalaria, as romarias.
1o O direito de asylo. - Outrora, certos lugares privilegiados, os templos, os largos onde se erguiam
cstatuas dos imperadores, podiam servir de abrigo
aos culpados, como as cidades de refugio entre os
Hebreus. Os primeiros imperadores catolicos tinham
conferido ás igrejas o direito de asylo ; no seculo Lx_,
foj dado Lambem aos mosLciros, que se tornavam, deste
modo, uma garantia p1·ociosa contra os abusos da
for ça.
2º A lN'gua du Deus. -

A feodalidadc tinha acarret ado guerras continuas cnLre os senhor es ; não havia
socego cm parte nenhuma. A Igreja, que não podia
supri mir a guerra, trabalhou po1· amenisar-lhe os rigores, insLi.tuindo para o anno mil a lregua de Deus.
As plÍmciras ordens prohibiam qualquer luta da quarta-feir a, de tarde, até a manhã da segunda-feira ele
cada semana da Quaresma e do AdvenLo; a excomunhão seria o castigo dos rebeldes, e uma milícia permanente zelava pela execução ela lei. A lregua de Deus,
depois, abrangeu mais do Advento á oitava da Epiphania, da dominga da Quinquagesima até á oitava
da P aschoa, da dominga antes da Ascensão até á
oitava de Pentecostes. A prohibição existia da mesma
fórma para os dias de festa. As igrejas, os claustros,
os cemitci·ius, as erian (,:as, os velhos, as mulheres, os
clc1·igo s, os negoeiantes e os levradores es Lavam eoloe_ados sob o amparo das leis que regulavam essa benef1 oa instituição.
3o A N1P11lariu.
E' obra creacla pela lgl'eja uo seou1o x1, eum duplo fim : dar aos ardores belicosos da
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aristocracia um escop o mais alevantado, e salvar os
fracos da opressão da força bruta. O cavaleiro passava a ser o soldado de Deus e da Igreja, o protetor do
fraco, o defensor de viuva e do orpham. Umnoviciado
demorado preparava á dignidade de cavaleiro. O eleito
na vespera, se dispunha ao acto pelo jejum, a oração'
a confissão e a comunhão. " Em nome de Deus, d~
são Miguel e de são Jorge, dizia-lhe o padrinho, batendo tres vezes nelle com a espada, faço -te cavaleiro. Sê magnanimo, valente e leal ! )) A' esta instituição chrsitã a nobreza deve o sentimento delicado
de honra e de lealdade que sempre a distinguiu.
4° As romarias. - Nesta mesma época, irr esistível
atracLivo manifesta-se para as peregrinações longinquas. A visita aos lugares santos sempre tinha sido
praticada ; mas no seculo xr, verdadeiros cxercitos
de romeiros partem em demanda da Palestina, a cori- .
templar a terra santificada pelos passos de Jesus
Christo ; é neste movimento que se originam as expedições guerreiras que se chamarão cruzadas. Depois
de Jerusalem, procuram os fieis Roma e o tumulo
dos santos apóstolos, a Galicia e o tumulo de são
Thiago de Compostela. Não admira, si as romarias
são a expressão viva da fé, do enthusiasmo e do amor.

III. Ordens monastícas : religiosos do m onte São
Bernardo; Camaldulos; ordem de Vallombrosa. - A
fé nunca deixou de ser prolifera em obras de zelo e
de caridade. No seculo xr, ella produziu um novo resurgir de ordens religiosas.
1° No vertice dos Alpes, são Bernardo de j'vfenthon,
descendente de uma ilustre familia da Saboia, funda
a heroica ermida do grande São Bernardo. Ali, piedo·
sos monges terão, como tarefa especial, de expôr-se
a mil perigos, em meio das neves, para auxiliarem os
viandantes tresmalhados ou moribundos. Quem nã?
sabe da tão falada hospitalidade caridosa dos reli·
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giosos do São Bernado, morando em cima do rochedo,
no propfio seio das tempestades (1008) ?
2º São Romualdo, um descendente dos duques de
Ravenna, desgosta-se da vida mundana, e sente-se
]evado para o claustro pelo espírito de penitencia ;
nas montanhas dos Apeninos, elle faz reviver as virtudes dos solitarios da Thebaida, com os usos monasticos da ordem de são Bento. Em breve, cercado de
uma multidão de noviços, deve construir numerosos
mosteiros. Seus religiosos tomaram e conservaram
0 nome de Camaldulos, em memoria da ermida feliz
que lhes tinha concedido o senhor Maldoli ; ermida
chamada o Campo Maldoli (1012).
30 Em outro valle dos Apeninos, são João Gualberto fundava para a mesma época (1015) a ordem
de Vallumbrosa (rallis Umbros&). Gualberto era um
nobr e flor entino. No momento em que elle estava
para tirar vingança do assassino do irmão, o desgr·açado pediu-lhe perdão em nome de Christo ; o arrependido estava de joelhos, sem armas, os braços estendidos em forma de Cruz ; era na sexta-feira santa. O
cavaleiro perdôou e tornou-se um monge heroico .. Sua
ordem prosperou com a regra de são Bento restaura(la no seu primitivo rigor.

IV. A santidade no trôno. - Espectaculo que prendo
o olhar maravilhado é aquelle que se nos depara no
fim do seculo x, na maior parte das côrtes da Europa.
Na França, o rei Roberto aliava uma piedade terna
á mais ardente caridade ; expiava na paciencia e na
humildade um momento de desprezo para com as
santas leis da Igreja; da sua lavra seriam o Veni,
creator, e varios outros dos nossos mais bellos hym-

nos.

A Esp anha admirava, em oposi~~ão á perversidade
musulmana, as virtudes da piedosa princeza Elvira.
A Inglaterra possuia o rei Edgardo que nomeava
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suas delicias e santo Eduardo o Mo ço . Na Alemanha

brilhavam santa Mathilda, mãe de Othon o Magn~
e santa Adelaida, sua esposa. Na Bohemia, o poder
estava nas mãos do duque W enceslau, tão pie doso
para com a santíssima Euchm·isLia. A Dinamarca
tinha como rei santo Jl aroldo, verdadeiro apóstolo
das terras do Norte. A Hungria vivia dias venturosos
sob o sceptro de santo Estevam.
lsto era apenas a aurora ; no começo do seculo x1
vemos uma nova geração de santos sentar no trôno'.
São Canuto II, rei no meHmo tempo da Dinamarca
e da Inglaterra; na Alemanha, H enrique lJ e sua
esposa, santa Cunegunda, merecendo ambos as homas
de um culto publico ; na Noruega, santo Olau, distinto
por sua piedade como por seu valor ; outro Olau, cunhado daquelle, arauto da fr caLolica em toda a Suecia ;
na Polonia , o rei Casimiro f, exornado de todas as
vi1·tudes do claustro ; entre os Slavos, seu chefe são
Gothescale, e na Inglaterra, o re i santo Eduardo o
Confessor a curar os males da invasão dinamar queza :
taes são os magnos vultos que mostram os frutos
maraYilhosos deste despertar da fé catolica, iniciado
no fim do seculo x.
ARTIGO V

Consumação do scisma grego.
(1025-1054).

Pupas.
João XIX (1024.-1033).
Bento IX (1033-1045).
Gregorio VI (104.5-104.6).

Papas
Clemente Il (10'•6-1 047).
Darnasio II (1047-1 0li.9).
S. Leão IX (10119-1055) .

I. Novas pretensões dos patriarcas de Constantinopla. - II. Mi ·
gucl Cerulario, consumação do seis ma (1Oáio). - III. Synchronismo:
heresia de Berengario no Occidcnte.

I. N o<,Jas pretensões dos patriarcas de Constantinopla. - Em contraste ao lindo painel que temos con·
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ternplad o no OccidenLe, cumpre consideremos agora
Orientr, esLeril desde tanto tempo, caminhando de
0
passos largos para o s?isma definitivo e ª. ruir;ia. Os
patriarcas de Constantmopla, de tal manCJra tmham
caido sob o jugo do s imp eradores, que nas mãos destes,
não passavam de joguetes, insLrnmenLos rle capr ichos e paixões. A unica cousa que elles pediam, era
a posse do titulo rl e patriarra ecnmenico com j urisdição uniYorsal sobre Lodo o Oriento. Em 1021i, o patriarca Eustatho 11, de acordo com o imperador Basilio II, solicitou rio papa Joiío XIX este titulo ambicioso que era a mascara da cubiçada separação.
Todos a uma voz protestaram junto com o papa,
contr a tal ofensa á primazia romana.
Os patriarcas de Constantinopla não desistiram das
suas pretensões; já o successor de EustaLho, num
c.oncilio dos b.ispos do Oriente, fazi a regulamentos
para a adm inistra ção daH dio ceses, com os bispos
submetidos aos mcLropo liL anos, e os meLropoliLanos
aos patri arcas sem J'nzcr caso da autoridade de 11.oma.

II. Jliguel Cenilario; ro11snnwçâo do scis11w (JO:i1i ).
- Antes de srr promovido á sé de Constantinopla,
pelo favor do imperador Constantino ;uonomaco,
:.\Iiguel fôra fabricante de cera, - daí o nome de Cerulario, - depois tinha sido conspirador e monge. No
solio episcopal, elle apenas trazia sua ambição e sua
falsidade ; logo, escreveu uma carta destinada ao
pap a ; tinha ajuntado nella as 'Censmas ridiculas ou
odiosas que Phocio já tinha formulado contra a 1groja
romana : o celib ato dos padr es que elle acusava de
manichoismo, e a adição ao symbolo do FilioquP.
Acrescentava a cens ura de usar de pão azymo ou
não levedado para a consagração, de não jejuar, como
os Gregos, no sabbado ; de comrr carnes sufocadas ;
de não cantar a Alleluia durante a Quaresma ; de
não levar a barba, etc. O papa são Leão IX teve a con·
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descendencia de opôr a estas censuras tão insignifica~tes, uma carta bondosa, em qu: olle mostrava
quao pouco as mereCia e a nenhuma importancia qu
tinham. Depois, alçando-se nas alturas da doutrin:
onde era conveniente colocar-se, elle evidenciou que
a Igreja romana sempre foi limpa de qualquer erro
omquanto o Oriente e Constantinopla têm sido o ber'.
ço de todas as heresias, desde Ario até os ultimos
partidarios do monothelismo.
Legados tinham rocobido a incumbencia de levar
essa mensagem pontifical. Miguel Cerulario não quiz
comunicar com elles. A excomunhão foi lançada
na basilica de Santa Sophia, contra o patriarca scismatico, e contra todos aquelles que impugnassem a
fé da Santa Sé e os usos da Igreja latina. Miguel respondeu convidando alguns bispos para um co rrei~
liabulo no qual elle, por sua vez, pretendeu excomungar os legados e riscar o nomo do papa dos dypticos
sagrados. Escreveu aos outros patriarcas do Oriente
e conseguiu alistal-os no sou partido. Logo o scisma
foi consumado ; todavia, uma minoria de bispos e de
christãos fieis ficou om comunicação com a Santa Sé
o formou a Igreja grega unida; os outros constituiN1m a Igr eja grega chamada ortodoxa, mas cujo
nomo verdadeiro é scismatica.
III. Synchronismo : heresia de Berengario no Occi-.
dente. -- Reitor, e depois arcediago em Angers,
espírito tão atrevido como superficial, mais racionalista do que teologo, Berengario reeditou o erro
de João S cot-Erigene contra a divina Eucharistia.
Não queria entender nas palavras da consagração
sinão uma simples metaphora, e negava portanto
não somente a transnbstanciação, isto é, a mudánça
do pão e do vinho no corpo e no sangue do Jesus Christo, mas até, a presença real de Jesus Christo debaixo
das ospecies sacramentaes. Sua doutrina levada até
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acoimar a Igreja de idolatria, excitou, primeü·o nas
Galhas e depois no Occidente inteiro, universaes protestos. Nesta energica manifestação da fé. da Igreja,
distinguiu-se particularmente a voz do celebre Lanfr anc que dirigia uma escola na abbadia do Bec, na
Normandia, e a voz mais solene ainda do papa Leão IX,
0 qual , num concilio de Roma (1050), condenou como
heresias as proposições de Borongario. Onze concílios,
com oito papas, de 1050 a 1095, lançaram o anatema
contr a sous erros, tal era a gravidade desta questão,
0 mesmo centro da Religião e do Christianismo. As
vezes arrependido, outras vezes relapso, Berengario
acabou por se retractar completamente e deixou a seguinte profissão de fé, que resume o dogma catholico
definido polos varios concilios quo lhe condenaram
os erros: '' Eu creio de coração e confesso de boca que
o pão e o vinho oferecidos no altar são substancialmente mudados na carne o no sangue de J es11s Christo,
e t ornaram-se, depois da consagração, o verdadeiro
corpo de Christo, nascido da Virgem, pregado na cruz,
sentado agora á direita do Padre n
A heresia do Berengario, condenada pelo proprio
autor, foi logo aniquilada. Mas os protestantes hão de
renoval-a no seculo xv1.
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CAPITULO V

A Igreja e o lmperio.
(1054-1305)
Vista geral. -

Divisã.o deste capitulo.

No seculo xi, deparamos com um problema de
cuja solução dependem os destinos da E uropa e do
mundo. Será a Igreja escrava desse imperio alemão
creado ha pouco por ella e que tenciona vergal-a ao
jugo do poder leigo? Ou então, conseguirá ella manter
sua independencia temporal, resistir aos imperadores, e, desta maneira, conservar ilesa sua liberdade inteira e plena no exerci cio do poder espiritual? Para a
Igreja, era uma questão do vida ou morte. Si acontecesse o poder secular levar a efeito seus intentos
tyranicos, era a ruina do Christianismo. Si, pelo contrario, a lgrej a ficasse senhora dos seus dominios,
estavam garantidas a segurança dos trônos, a ventur_a
dos povos, a liberdade para o bem, numa palavra, a
prosperidade da Religião.
Ora entre os dois poderes, foi renhida e demorada
a luta; durante seculo e meio, vamos vor a Igreja a
braços com o poder secular; é o periodo tantas vezes
chamado : luta do sacerdocio e elo imperio. Houve tres
phasos principaes neste longo combate entre o papado
e o imperio alemão ; veremos suas peripecias desde
a controrersia elas investiduras até o triumpho definitivo do papado sobre Frederico II (107Li.-12Li.5).
E' no meio dessa luta do sacerdocio e do imperio,
que so realisou a obra mais assombrosa e de maior
monta da idade media toda : a obra das cruzadas.
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I iciadas em 1095 no concilio do Clermont, as crundas terminam em 1270 com a morte do são Luiz :
z~to expedições mais ou menos felizes ensinam ao
~riente, quando menos, o respeito do Occidente e
alvam a Europa do jugo aviltante do islamismo.
5
A Igreja, porém não fica ociosa om meio dessas
agitacões da nova Europa. Seis concilios geraes reunidos, no Occidente, desde 1123 até 127 !t, manifest am a f(;rça vicejante do papado que nada pode desviar da sua missão : victoria da verdade e morte
do erro. Neste periodo justamente, vae surgir o erro
debaixo de outra capa. O erro idolatra fo i debelado
com o paganismo ; o erro dogmatico concrotisado nos
grandes heresiarcas tem sido enfre.ado pelos coi:icilios ;
eis agora o erro oculto, a serpe.] ar, das socredados
secretas, tornando-se fanatico e revolucionaria com
os Valdenses os Albigenses. Novos concilios lançarlhe-ão o anatema.
O seculo XII passa por um dos mais ricos : presenciou o poderoso despertar do pensamento humano
que personificam Roscelino, Abailard, e melhor, santo
Anselmo, Guilherme de Chan:ipeaux o sobretudo são
Bernardo ; apareceram novas ordens religiosas e militares ; muitos vultos proeminentes na sciencia e na
santidade o ilustraram. O seculo xm eclipsou o pr ecedente com seu triplice diadema na fronte : esplendores da fé, fulgor da santidade, obras solidas e fecundas. De facto, esse seculo não apresenta somente
o reino deslumbrante da Igreja com Innocencio III ;
mostra-nos mais os esforços ingentes feitos pelos concilios de Latran e de Lyão para trazer ao aprisco da
verdade os valdenses e albigenses, e reunir na fé catolic a o Oriente separado de Roma. Vemos a santidade
ter assento no trôno com são Luiz, nas cathedras do
ensino com santo Thomaz e são Boaventura ; vemos
a Ig1'eja mãe da sciencia e do genio como é mestra e
defensora da fé : h a,jam vista as universidades, as

http://www.obrascatolicas.com

-

-

460 -

nossas soberbas catedraes, e aquelle monumento imor.
tal da sciencia divina e humana, a Somma theologica
de santo Thomaz de Aquino.
Neste dedalo de factos historicos acima apontados
temos de indicar os pontos principaes em que no~
demorarrmos. O capitulo constará de sete artigos com
os seguintes titulos : 1° Questão elas iMesticliiras, ou
primeira lu~a do papado contra o imperi.o; começa
com Gregor10 VII e acaba com o primeiro concilio
de Latran (105/i-1123) ; neste período encontramos
Urbano II, o papa da primeira cruzada; 2° São Bernardo e sua época : o inclito monge de Clairvaux ocupou lugar tão saliente na historia reljgiosa e politica do seu tempo ; preencheu na Igreja uma missão
de tanta relevancia que é natural agruparmos em
redor deste nome refulgente os principaes successos
realisados desde 1123 até 1153, data da sua morte ·

3° Segunda lnta do papado contra o únperio alemão .'.
Frederico I, vulgo Barbaroxa, personifica o poder
hostil á Igreja, neste pi:riodo, desde 1153 até 1198,
quo vê aparecer os V aldcnses e os Albigenses condenados no concilio do Latran ; 4° Grandeza do reino da
Igreja : é a época brilhante de Innocencio III, assignalada pela quarta cruzada e p elo quai;to concilio
de Latran ; o poder pontifical se exerce plena livremente sobre a Europa christã (11 98-1216) ; 5° Terceira luta do papado contra o cesarismo alemão : as
tentativas impias de Frederico II, as cruzadas quinta
e sexta, o primeiro concilio de Lyão são os magnos
factos desse tempo atormentado cujo desfecho, com·
tudo, é o triumpho da Igreja (1216-121i5); 6° Os esplendores de iim reino catolico : com o governo de
são Luiz, terminam as cruzadas ; a santidade refulge
no trôno, a sciencia catolica atinge as culminancias
com santo Thomaz de Aquino, e a Ig1 eja exerce com o
maior socego a sua benefica influenci a (1245-1270);
7° O fim do seculo XIII : neste periodo, presencia·

e
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mos o segundo concilio de Lyão, cm que parece assente a paz entre a Igreja gl'ega e a Igreja latina;
a contenda entre Philippe o Bello e Bonifacio VIII,
acaba com o triumpho do papado. Num relance, contemplaremos as obras e instituições religiosas, encerrando assim o capitulo.
ARTIGO I

As investiduras. -

Primeira luta do Papado contra o
imperio
(1054.-1123).

Papas .
Viclor II (1055-1057).
Estavam IX (1057-1059).
Nicolau II (1059-1061) .
Alexandre II (1061-1073).
Gregorio VII ,(1073-1085)

Papas
Victor III (1085-1088).
Urbano II (1088-1099).
Pascal II (1099-1118).
Gelasio II (1118 -1119 ).
Calixto II (1119 -1121•).

r. o monge lli!Llebrando, cleilo papa sob o nome de Grego rio VII

II. As ·inves tiduras : corajosa opos ição
tenções de I-Icmique IV. - III. O papa Urbano
zada (10 95). - IV, Novas ordens religiosas. das investiduras : concordala de Worms. - VI.
de Latran, 0° ccumenico (1123).
(1073 ). -

do ponLil"ice ás preII e a primeiro cru V. Fim da questão
O primeiro conci li o

I. O monge llildebrando, eleito papa sob o nome de
Gregorio V li (1073). - Hildebrando, romano por
nascimento, fôra educado no mosLciro do Monte Aventino . Criança ainda, brincava com pedacinhos de pau,
e com sua mão inconsciente, formava as palavras
desse texto de um psalmo de David que vaticinava
seu destino : « Ha de imperar de um mar até o outro,
e até as extremidades da terra. >> Sub-diacono da lgreja romana, cabe-lhe, debaixo de cinco pontifices, desde
Leão XII I a té Alexandre II, o desempenho ele encargos espinhosos : é arcediago, chanceler, legado. E' o
conselheiro dos papas ; elle trata os negocios da sua
eleiç~o; sob Nicolau II, elle leva um conuilio a sen·
tenmar que, dora em diante, a sua promoção será
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confiada exclusivamente aos cardeacs ; elle p articip
cspocialtnenLe á obra da reforma do clero.
Em 1073, Hildebrando sobe neslo trono que havia
de receber dclle Lamanho lusLrc, e toma o nome de
Gregorio Vl L Dois bencficios imensos r esultar am
do seu goYcrno : a santificaçilo do clero e a lib er tação
da lgreja. No anno imcdiaLo á sua promoção, o sanLo
papa, num concilio reunido cm Roma, promulgou
conLra os clcrigos simoniacos, casados ou devassos
decrcLos rigorosos, e a excomunhão eontra qualquo;
leigo que cnLrassp cm relação espiritual com t aes
transviados, pela rrccpção dos sacramenLos : o remcclio era adequado ; naquella idade de fé v iva, faziase o isolamento cm redor dos cu! paclos obstinados.
Essa providencia surLiu o almejado o[oito, mas houve
Lromendas lutas. Nossa Larefa melindrosa, Grcgorio VU foi auxiliado na J Lalia, por são Pedro Damiano,
um daquolles homens que a ProYicloncia suscita nas
horas angusLiosas elo maior perigo. Nem as revoltas
elo clorigos .indignos, nem as violcnc ias elo prefeito
Ccncio conseguiram Lolhor a vontade ao sumo pontifico no seu plano do revigorar no clero, o por este,
no povo caLolico, a pureza dos cosLumes. Seu papel
na libertac:ão o a independencia da Igreja é bem
visível na q uostão das iníJestiduras.

ª

11. As ilwcstidw·as : cornjosa oposição do pontífice
contra as pretenções dP ffenrique IV. - Na Ale·
manha, os bispos e os abhades possuiam, como fe udos,
dominios da propriedade do imperador o pelos quaes
Linham de lh o prosLar juramente do fé e ltornenagom,
como os senhores au :;ou soberano. Com o corr er dos
annos, porém, us imperadores allemães imaginaram
que lhes competia o direito de prover á vacancia dDli
bispados e das abbadias, e, muitas vozes, davam esses
proventos a orcaturas R1rns. Os novos titulflres entr~·
vam no gozo dos benefícios pela recepção das illSl•
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uias do poder ospiritual : era a tal chamada ilwesPara que ninguom lhes
pedisse contas dessa usurpação elo direiLo eclesiastico,
os irnperadoros da Alemanha procuravam influenciar a eleição dos papas, não deixando subir no solio
pontificio sinão homens que lhes fossem afeiçoados.
Era o avassalamcnLo da lgreja debaixo do podei· temporal.
Gregorio V J 1, em 1175, num outro concilio do Roma, sentenciou o anatema contra quem houvosso conferido ou recebido poderes ou dignidades por meio
de t al úwcsticLw·11. Apezar desta ordem, J [enr ique IV
ia conLinuando nos seus abusos lasLimaveis ; além
disso, porLurhnYa a Igreja o o impm·io com sous crimes,
suas violencias, suas desordens. Greg~·io Vll chamou
0 culpado a seu Lribunal para prestar contas. llenl'ique IV, cm resposta, convocou um conciliabulo que
declar ava Gregorio VII deposto elo seu cargo. O sumo
pontifico pronunciou contra Henrique a sontonc:n de
excomunhão, e desligou seus sub ditos do j urumonLo
de fidelidade, segundo o pedido que lho Linham di rigido os senhores da Saxonia. EnLretanLo, o anaLcma
Lornava-so efcctivo somente no caso do imperador
não se submeLcr no prazo de um anno. \'eiu, humilde
em Canossa, nos Estados da condessa 1\laLhilde, fazer
acto do desagraYo e pedir o perdão. O pontifico consentiu em absolver o culpado, mas o arrependimento
era fingido, o as pr omessas dadas não foram cumpridas. Os principos alemães elegeram-lhe um successor na pessôa de Rodolpho, duque da Suabia. Vencedor do seu rival, Henrique IV con qu isLou a Allemanha, foz nomear um antipapa, GuiberLo, an:ebispo
de Ravenna, e marchou contra Roma. Foi l-lohorto
~uiscardo e seus Normandos que salvaram a Grogorio VII a vida e a liberdade. O papa fugitivo morreu
em Salernn , pronunciando esta ultima palavra que
syntetisa seu pontificado : cc Eu amei a justiç.u e

~dura pelo baculo e pelo annel.
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odiei a iniquidade ; por isso
no exilio. )) Perseguido pelos
e deposto na assembleia de
faleceu miseravelmente, pouco

III. O papa

é que est ou morrendo
proprios flh os , v encido
Moguncia, H enrique IV
depois, em L iege (1106).

Urbano II e a primeira cruzada. _

Depois de Victor I_Y, successor de Gregorio VII, um
grande papa, de origemfranceza, ha de abalar o mundo
catolico. Nascido na diocese de Reims, ilustrado discipulo de são Bruno, conego, e arcediago d a egregia
metropole, Odon fez-se monge de Cluny ; mas as
honras vieram-lhe ao encontro. Grcgorio V II o fez
cardeal-bispo de Ostia; papa sob o nome de Urbano II, envida suas forças e seu genio em p ugnar pelos
direitos sagrados da lg1·eja e pela salva~ ão da civilisação chi istã. Elle lembra as santas leis da Igreja
aos reis de França e da Inglaterra, Philipp e I e
Guilherme o Vermelho; reune concilios p ar a protestar contra as usurpações e as investiduras
leigas, e no mesmo tempo, volve seus olh ares paternos para os christãos da Palestina, avassalados
pelos Turcos Seldjucidas.
Os romeiros da Terra santa faziam na volta uma
descripção medonha das desgraças de J erusal em, da
profanação dos lugares santos, dos vexames que. sofriam os christãos. Comovido pelas queixas de Simeão,
patriarca de J erusalem e pelas cartas suplicantes do
imperador de Constantinopla, Alcxis Comnenos, Ur·
bano II resolveu-se a providenciar. Em P laisança,
depo is em Clermont (1095) o santo papa dirigiu á
Europa christã um apelo vibrante que desperto u ir·
resistivel entusiasmo ; cm Clermont rebôo u um
immonso grito do fé e de coragem : << Deus o que r !
Deus o quer ! )) O Occidente em peso se poz a ca·
m inha ; a cruz vermelha pegada ao hombro é o dis·
tintivo dos cruzado~. Seiscentos mil homens, fran•
cezes na maior parte, sáem ás ordens dos senhores e
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ob a direção espiritnal de Adernar, bispo do Puy.

~ôra prometida a indulgencia plenaria a quem tolllasse a cruz; sua familia ora confiada á Igreja e posta
lebaixo da proteção e salvaguarda da tregua ele Deus.
e .Mal dirigida embora, a expedição deu cm resultado
tomada de Nicêa, ele Antiochia, e de .J erusalem
:pós quarenta dias de cerco. Godofreclo de . Bnlhão,
duque da baixa Lorena, foi aclamado rei de J crusalern, mas não quiz levai' sinão o titulo de << defensor e barão do santo sepulcro )). Dois patr iarcas latinos foram estabelecidos cm J erusalcm e em Antiochia.
A' primeü·a cruzada prende-se a instituição de duas
ordens militares estabelecidas para a dcfcza do paiz :
a dos caíJaleiros de sâo .!oâo de .!emsalem, chama dos depois caíJaleiros de jlf alta, e a dos caíJaleiros
do Templo. Aos primeir·os estava confiada a defcza
de um hospital destinado aos peregrinos : religiosos
e militares a um tempo, pronunciavam os tros votos
e faziam profissão de proteger os christãos contra
os infieis. A segunda ordem, a dos Templarios, foi fundada em 1118, numa casá visinha do antigo templo
de Salomão. Os cavaleiros do Templo, como os de
São J oão, adoptaram a regra de Santo , \.gost inho;
elles consagravam sua espada á dcfeza da fé e faziam
o voto de morrer para manter a Heligião e a homa
de J esus Christo. Traziam o habito branco e uma
cruz vermelha ; os cavaleiros de são João tinham a
capa preta com uma cruz vermelha ele oito pontas,
chamada cruz de 1'/alta.

IV. NoíJas ordens religiosas. - Urbano 1J J'alccêra antes de ter sido informado do oxito da cruzada.
Debaixo elo seu pontificado, nasceram ou desenvolveram-se tres novas ordens leligiosas.
1° A ordem dos Cartiixos (1084). - São Bruno,
lente e concgo cm Rcims, tinha sido o mestre de Crhano 11, nas escolas desta cidade. Nem a fama da
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sciencia, nem as honras o puderam abalar. » Os igno.
rantes, dizia elle com santo Agostinho, são o encanto
do céu e conquistam-no, cmquanto nós, co m nc,issa
sciencia toda, nos atolamos nos negocios mundanos.»
Na idade de quarenta e sete annos, acolheu-se p'erto
de Grenoble, nos montes selvaticos da Grande Chartreusc, e fundou a ordem austera que ainda hoje existe
com o nome de Cartuxos. O isolamento, o silencio a
prece contemplativa, a vida penitente, a abstinen~ia
continua, jejuns frequentes, e como distração, o trabalho manual, taes são as praticas desta ordem.
20 A ordem ele FonteCJranlt (109 11). - O fundador
foi Roberto de Arbrissel. Oriundo da Bretanha, esse
homem extraordinario recebeu ele Urbano II a incumbcncia de pregar por toda a França uma cruzada
de penitencia. Seu zelo e sua caridade lhe deram um
exito feliz. Homens e mulheres acompanhavam, discipulos fervorosos, os passos do missionario. Construiu, para ellcs, dois mosteiros cm Fontevrault, no
Anjú. Deu á piedade dos seus religiosos, como objecto
especial, o culto da santíssima Virgem, com o empenho
de trazer a Deus as almas arrependidas.
J 0 A ordem ele Cíteaux (1098). - Robel'tO de Molesme, expulso do proprio mosteiro por monges relaxados, tinha-se retirado na solidão de Clteaux, na
Burgonha. Deu-se ao trabalho de reavivar a regra
de são Bento, restituindo-lhe a pureza, o vigor dos
primeiros tempos. Seus monges vestiam o habito branco como distintivo dos de Cluny cujo habito era preto.
A entrada, no convento de Citeaux, do joven reli·
gioso que havia de ser são Bernardo, trouxe maravilhoso incremento a esta reforma. No momento em
que começava a Q.ecadenoia de Cluny, os cistercenses
espalharam-se por toda a Europa ; sua ordem ocupou
a vanguarda das grandes fundações monasticas, e sa·
lientou-se por :ma sciencia e ~ua santidade.
4° A orde,m de Prernontré (1120). - Si bem que
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ma fundação posteri or, estudamos a dos Premons-

~ atenses junto das precedentes por ella completar
esr te novo. impulso
. da vida monastica. Um joven
fdalgo, feito pemtentc e monge por uma graça repent1na são Norberto, instituiu essa ordem de conegos
r~g~lares, debaixo da regra de santo Agostinho, na
diocese de Laon, cm um deserto chamado Prernostrado. Com ~s observan.cias monacacs, Norberto i~poz
a seus disc1pulos o CU1dado das almas, a solcmdade
do culto divino, a prcgaç.ão e o apostolado nos paizes
herejes. O santo fundador faleceu, quando arcebispo
de .\fagdebur go.

V. Fim da questão das ÍMestiduras : concordata de
JVonns (1122). - Acalmada durante a primeira cruzada, a contenda a respeito das investiduras tornouse de novo accesa com Henrique V da Alemanha que
destronára o pac para poder reinar. Tinha vindo em
Roma receber a unção do Pascal II e fizera esplcndidaR promessas que não cumpriu ; lançou o papa
numa masmorra depois de ter extorquido a concessão
das investiduras, concessão esta que a victima de
taes violencias negou Jogo depois. Gelasio II teve
igualmente de ex ilar-se. Eleito papa, Calixto II condenou outra voz as investiduras; chamou ao concilio
de Rcims o imperador que não se apresentou. O papa
então pr onunciou contra Henrique V a excomunhão
solene e desligou sou~ subditos do juramento de fidelidade. Finalmente, Henrique V submeteu-se.
A concordata de IVorms (11 22) terminou definitivamente a pendcncia. Esta acta importante faz no bispo
a distinção entre o pontífice e o senhor temporal. Como
ponti/ice, só depende do papa ; como senhor, recebe
os. seus dominios do imperndor ou do rei. Dali a seg_uinte conclusão que resguarda a um tempo a autori~ad_e espiritual da lgrcJ a e a autoridade temporal dos
princ1pes : <e O imperador compromete-se a restituir
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á Tgreja os bens usurpados ; deixa aos capítulos ,
eleição dos bispos, aos monges a dos abbades e renun~
eia ao privilegio de confrri r a in vesLidura pela mitr
e o baculo, symholos de auLoridade divina . . O papa.
concede ao imperador o dirrriLo de investir pelo sceptr:
os bispos e abbades quo possuem feudos do r eino.
nas eleições, poderá som.ente dar . seu parecer e~
caso .litigioso. » A indcpcndencia da fgreja estava.
emfim r econquistada, e auLenticamenLe reconh ec ida.

\ 'J. O primeiro concilio de Latran, nono ecumenico
(J 123). - P<H·a confirmar solenemente as clausulas
deste compromisso, e Lnmbem para, de modo mais
con:plcto,reform.at' os abusos que assol~".am a Jgreja,
Cal 1xto I [ reumu em H.oma um conc1l10 ecum enico
na basilica de Latran. Trezentos bispos e mais
seiscentos abbadcs tomaram parLe nesta assembleia.
O conci lio aprovou a concordata <lo \Vorms e a aboliçiio das investiduras. N iio promulgou decreLo nenhum respeiLanLe a f1I, mas fez vinte e oito canones
disciplinmes de alta imp orL~ncia, no Locante á simonia, e á inconLinencia dos clcrigos, á regularidada das
ordenações, á distribui~·ão dos beneficios, á investidura dos novos titulares, á obscnancia da tregua de
Deus, á guerra contra os i nfieis, ás relações dos bispos
com os mosteiros, etc. i\lais a obnl de maior monta
do nono conc ilio ecumcnico foi dar a sua sanção á
independencia da Igrcj a e do papado cm frente da
ambição dos principcs gennanicos.

d;
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ARTIGO II

São Bernardo e sua época.
('l 128- l 1.'i3).

Papas.
J[onorio II (112tt-1130) .
Jn nocenci o II (1130-1143)
Celes tino II (11"3-11H). ·

Papas
Lucio II (114A-'lllo5).
Bugenio III (1H5-1 153).

r os nomilwli.qfas e os realfaffl .• : erros ele Roscclino e Aliailarcl. JL São Bern ardo, fumra.dor e alJhade ele Clairvaux (l l 13); sru pnpcl como sab10 e como sa11lo.
III. Os novos man 1chrus cio secu lo
Xll _ JY. S<'g1111clo conc1l10 de• Lalmn, Jo• crunemico.
V. A secruzada (1147) pregacln por são Bernarrlo.

gunda

I. Os nominalistas (' os l'('(llistas : erros de Hosc('lino
e de Abailard. ·-O fim do seculo x1 fôra ass ignalado
pelo desp ertar da philosophia antiga; formou-se uma
dupla corr ente : a que procurava basear a fé nos simples argumcnLos da philosophia humana e a que iluminava a sciPncia pe la fé. Estes do is movimentos do
seculo xrr conrrcLisam-sc cm Abailard e são Bernardo.
~las o racionaliHmo de Abailard Linha brotado das
thcorias anLcrioros do monge Roscelino, conego do
Compiegne. Espirito mesquinho e egoista, apoucado,
escravo das suas proprias idéas, H.oscclino formou o
proposito de substituir suas opiniôes ao dogma catolico. Aventou a questão d os nominalistas e d os realistas, questão meramcnLc philosophica, Lirada de
Ari stoteles ; mas breve r esvalou no dominio d a teologia, e apli cando o seu nominalismo á Trindade, suprimiu a natureza divina como uma palavra sem realidade, vendo apenas csLa J'Calidadc nas tres pnssôas.
Em philosophia, Hoscelino teve como antagonisLa o
celebre Guilherme de Chrunpeaux. bispo dr, r.hillons ;
:iúus erros sobr e a Trindade foram condenados no concilio de Soissons. Recolhendo-se á Inglaterra, deparou
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com outro atleta, santo Anselmo, nascido n a França
e feito arcebispo de Cantorbéry, m estre abalisado n'
sciencia sagrada, que lhe rebateu as falsidades no li~
vro : Da Trindade e da Incarnação contra Roscelino.
O tão falado Abailard discipulo de Guilherme de
Champeaux, na.s escolas de ~ari~, revoltou-se contra
o mestre, contmuou o nominalismo de Roscelino e
fundou a famosa escola de Sant::i Gcnoveva onde se
abrigaram milhares de discipulos. Sua sciencia, seus
dotes oratorios, e sua historia escandalosa, lh e grangearam ruidosa e pouco invejavel fama . O systema
de Abailard co nsistia cm esquadrinhar os mysterios
da fé á procura da verdade por processos unicamente
racionaes ; era prescindir da r evelação e do seu testemunho em beneficio da razão humana. Forte dique
precisava embargar o passo á onda racionalista : esta
obra, realisou-a magnificamente são Bernardo.

II. São Bernardo, fundador e abbacle ele Clairc1aux
(1113); seu papel como sabio e como santo . - .Toven
fidalgo da Borgonha, Bernardo viera, na flôr da idade,
bater na porta do m os teiro de Citeaux e envergar o
habito religioso. Mais alguns annos, e era o monge
mais humilde, m a is sabio, mais austero. A seu
exemplo, seus irmãos, e seu proprio pae tinham entrado no claustro, e com clles, inumcros discipulos;
quatro abbadias, sucursaes de Citeaux agasalharam
os recem-chegados. Bernardo teve que dirigir a nova
fundação de Clairraux, na dio cese de Langr es. E' ali
que escreveu suas obras admiravcis e teve na sua
familia espiritual até setecentos religios os. Ello se
mostrou o adversario denodado e temivel de todos
os erros que despontav am então. Em Anvers, um fa·
natico , por nome Tanquelino, vitup crava o clero, ª
jerarchia eclesiastica, a graça e os sacramentos. Ber~
nardo o reduziu ao silencio. Abailard, condenado nu.
0
concilio de Soissons, continuava dogmatisando :
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. cJyto monge de Clairvaux vence-o e não lhe deixa
~tro recurso sinão ir terminar em Cluny, na peni~ ncia, a sua vida procelosa. Outro scctario, Gilberto
d: Porêa, bispo de Poitiers, atreve-se a emitir sobre
ossos dogmas co nceitos fantasistas quando não erroneos : são Bernardo esmaga-o, e no concilio de Reims,
r1148) alcança a co ndenação das suas teorias pcri1

~su.

.

.

As virtudes e a santidade do monge de ClaJrvaux
corriam parelhas com sua sciencia e gozavam de igual
rama; Deus lhe dava o dom dos milagres, e sua palavra comovia os pecadores. O humild e religioso r ecusou todas as dignidades ; no entanto foi a alma do seu
seculo ; reconéiliava os príncipes, dirigia os concílios,
acalmava as revoluções políticas, reformava o clero,
empregava sua influencia para pôr termo a outro
scisma desgraçado, o de Pedro de L eão (Anacleto II).
Vindo um dos monges de Clairvaux, a ser nomeado
papa, sob o nome de Eugcnio III, ellc o auxiliou com
seus conselhos ; pode-se dizer que Bm·nai·do é o homem da Europa toda.
III. Os noµos manicheus do seculo XII. - Das idéas,
a revolução soe passar nos costumes . Roscelino e
Abailard tinham paitido os elos que vinculavam na
fé as inteligencias; Pedro de Bmys e H enrique de
Lausanne puzer am por obr as es te liberalismo teorico,
soltando as redoas ás paixões demagogicas ; o primeiro revolucionava a Provença e o L anguedoc pelas
violencias dos seus sicarios, os petrobussianos; o segundo rep etia os m esmos factos na Suissa e a !oeste
da F1·ança, pelos henriquianos. Como podemos aferir
da refutação que nos deixou Pedro o Veneravel, todos
estes herejes professavam o principio fundamental
do manicheismo, trazido do Orirntfl; tinham os mcs
ios costumes desenfreados, licenciosos, impudi cos e
0
mesmo espii·ito de r evolta contra a Igreja, seu culto
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.
a t al aia, arrancou . a mascm'a aos novos sectar10s ; no
mrsmo tempo, v1brava em Arnoldo do BrBscia Lo.
morosos golpes, elle estorvava todas as tentativas 1, 0_
voluc ionarias dest8 rebelde na Italia e faz ia reconhe.
cer lnnocencio II como papa legitimo contra os em.
bustes dos fautores do scisma de Anacleto. Nesses
entrementes, o sumo pontifice convocou o decim.o
concilio ecumonico.

l V. Segundo concilio de Latran, decimo ecumenico
(1139). - EsLo concilio, reunido na basilica de Latran
tevr, mais do mil prelados, bispos e abbades. Cum'.
pria-lhe remediar aos males que já apontamos. Os
sous primeiros decretos con firm am as decisões de Clermonl (1130) o de Reims (1131) contra a simonia e a
respeito da santidade elos clorigos ; elles prohibem
para os conogos e os religiosos a advocacia e a medi'.
cina, cast igam com o anatema os postergadores de
trcgua de Dous, reprovam as justas o negam a sepultura chri sti'i áquell es que falecem em Laes combates.
A mesma pena foi sentenc iada contra os incendiarias e seus cumplices : est e decreto se dirige ~spe·
cialm ente contra as v iolencias dos rnanicheus. Mas
era necessario tambem condenar as su as do utrinas : o
concilio o fez. « A quem, com a mascara de uma espiritualidade falsa, rejeita o sacramento do corpo e do
sangue de Nosso Senhor, o batismo dos meninos, o sacerdocio e mais ordens cclesiasticas, as legitimas alian·
c:as conjugacs, a este, separamos da Igreja de Deus,
condenamos como hcreje e ordenamos que seja punido pelos poderes seculares. » (Can., xxIII .) Emfim
o concilio an ulava as ordenações feitas por Pedro
de Leão e pelos scismaticos.
V. A segunda cruzada (1147), pregada por são B~r·
nardo. - .Em 1144 um prime1ro desastre t inha nctimado o reino latino de J erusalcm. E dessa fôra reto-
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mada, e a população chrisLã exterminada. Um grito
de desamparo, apolo á car idade, echôou pelu Europa
e são Bernardo, com toda a cloqucncia e toda a alma,
entrou a pregar nova cruzada. A expedição _foi chefiada
por Luiz VII, rei da França, e Conrado III, imperador
da Alemanha. A perfidia dos Gregos, os enos do
cruzados, suas tropelias, ás vezes, foram as causas
do seu malogrn. Os chefes regressaram sem exercito
nem gloria, deixando a Palestina sem defeza, entregue
aos maiores perigos . São Bernardo teve com este desastre uma magoa imensa ; o orgulho nacional melinclrado o fez responsavcl pelos revezes sofridos e o
ilustro monge v iu-se obr igado a escrever uma apologia, cm que olle demonstra victOJ'iosamcntc que
toda a culpa, todas as queixas e ncusaçôes J'ecacm
sobr e os cruzados.
Não diminuiu por isso a estima cm que so tinha
são Bernardo ; cllc continuou sendo o oraculo da christandade até a sua morte que aconteceu em 1153. Por
suas obras, suas virtudes, sous milagres foi, cogno m.inado taumaturgo do scculo xrr. Com são Bernardo,
termina a extensa lista dos Padres da Igreja, e começa
o reinado da teologia escolasti ca da qual clle foi um
dos maiores dou Lares.
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ARTIGO III

Segunda luta do Papado contra o lmperio allemão.
(1153-1198).

Papas.
Anastacio III (1153-115!.) .
Adriano IV (115!.-1'159).
Alexandre III (1159-1181).
Lucio III (1181-1185).

Papas
Urbano III (1185-1187).
Gregorio VII I (1187).
Clemente III (1187-11 91).
Celestin o III (1191-1198).

I. Despotismo e guerra impia de Frederico I Barbaroxa; Alexancl re III opõe-lhe vicloriosa resistencia (1153-1177). - Atentados de
Henrique II da Inglaterra. - III. Valdenses e Albigenses. - I V
Terceiro concilio de Latran , 11° ecum enico (1 ·179). - V. A terceirâ
cruzada (1189). - VI. Novas ordens mi li Lares. Ordens reli giosas.

l. Despotismo e guerra impia de Frederico Barba.
roxa; Alexandre III opõe-lhe CJictoriosa resistencia
(1153-1177). - Mal Eugenia IIl tinho baixado ao
tumulo, já o papado via erguer-se outra vez o espectro do cesarismo alemão. O imperador Frederico Barbaroxa cogitava em avassalar a Europa inteira ; Roma
era um estorvo para a realisação deste plan o ; por
isso resolveu arredar primeiro esse obstaculo . Elle
ficára desapontado perante a fjrmeza de Adriano ;
no entanto fez-se proclamar pela assembleia de Roncaglia o unico dominador do mundo, e, quando morreu o pontifico, elle fez nomear um antipapa, Victor IV.
Mas o papa legitimo, Alexandre Ill, constrangido ao
desterro, coliga em seu favor a França, a Inglat erra
e a Espanha e, na ltalia, as cidades lombardes contra
a dominação germanica. O imperador apo dera-se de
Roma, incendeia a basilica dos santos Apost olas, faz
o cerco de Alexandria e perde a batalha de Legnano.
Obr igado a fugir para a Borgonha, mandou pedir a paz
que alcançou pela tratado de Veneza. O imperador
confessava suas injustiças para com a lgreja, r econ·
hecia a Alexandre III como papa legitimo, e renun·
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ciava, depois de quinze annos de luta, á posse dos
bens que a condeza Math ilde tinha dado á Santa Sé.
Mais uma vez, Roma recuperava, a independencia, a
Italia, a libr.rdade (1177).

II. Atentado de Henrique II ela Inglaterra. - Não
era somente na Italia que se impugnava o principio
da autoridade do papado. Na Inglaterra, Guilherme
0 Conquistador tinha inaugurado um systema de
opressão. Guilherme o Roxo tinha esbanj ado os tesouro s da Igreja tyranisando-a; Henrique 1 tinha
travado contra o energico santo Anselmo uma luta
cujo desfecho fôra uma concordata assaz parecida
com a de Worms ; Henrique II, com mais vigor e
crueldade, renovou o ataque. O chanceler, Thomaz
Becket, arcebispo de Cantorbery, desceu, destemido,
na arena para advQgar, contra os principe, os interesses
e direitos da Igreja : o exili o, prjmeiro, e, depois, o
martyrio foram o premio da su a magnanima resistencia. Henrique fez votar os estatutos ele Clarendon,
que preceiluavam a escravidão da Igreja, a ruina
da disciplina eclesiastica, a cleshonra do clero : as
elei ções dos dignitarios dependiam do capricho real
e nem feudatario; nem principc podia ser excomungado sem o beneplacito real. O suplicio do virtuoso
Thomaz Becket indignou a E m'opa. Apoquentado pelos remorsos, Henrique II supr imiu os artigos de Clarendon, e aceitou ·a penitencia imposta por Alexandre III. Viu-se o poderoso monarca derram ar lagrimas no tumulo do arcebispo martyr que o papa acabava de glorificar. Assim foram vencidos pelas armas
ou pelo arrependimento os dois temiveis inimigo s da
Igreja, Frederico e Henrique II.
III . Valdenses e Albi{!,enses. - Já aludimos á formação , no seculo xn, de seitas de gnosticos e manicheus , verdadeiras. sociedades secretas, organisadas nas
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Lrryas para desmoronar a f,\ o rulLo catolico, a ordem
s?c ial. Agora,_ o perigo crosrr'. Um a~astndo negoc1:mL? do Leao, Valdo, acuHa a Jgrep catolica de
não ser mais a verdadeira 1greja de J esus Christo .
Si bom que leigo, poz-so a pregar, e fez o proposito
do fundar uma Igreja aposLo li ca em que não houvessr
dignidades n em culto exLeri or. Com estas teorias m isturava as estultices e torpezas do manicheismo : foi
a origem da seita dos íJaldenses.
OuLros manicheus sob o nome de catharos e patarinos, assolavam a Italia alla e o meio dia da França.
Fizeram sociedade com Lropas do bandidos armados
r- hamados aragonezes, brab11nr;i5es e íJascos, e iam dei·n1h ando na sua passagem igrejas o moste iros. Acampados nos arredores do Tolosa n de Albi, todos esses
soclarios fôram ape lid ados oll1i~en.,;p,s. Antireligiosa,
a Hrila negava nossos grandes dogmas : a Trindade, a
l ncarnação, a Igreja, e rojeiLava todas as instituições
caloli cas : o saccrd oc io, os templos, os altar es ; anlisocial, ella aniquilava o matrimonio, a famiJia, a pr op1·iodade, sub stiLuind o-n polo comunismo. E' em me io
dPstas graves ocorronc ias que o papa Alexandre fll
crnnvocava o decimo primrirn conci lio geral.

IV. Terceiro concilio de Latran, decimo primeiro
ccwnenico (1179). - Para debr lar Lautos males, o concilio reunido na basílica do Lalran, const ando de
trezentos bispos, propunha-se um fim triplice: a completa destruição do sc isma, a condenação dos herejes
do meio-dia da França, e o restabelecimento da dis0iplina eclesiastica.
1° A causa real de tão frequentes scismas, era a
inlPrYenção dos imperadores da Allemanha na eleição dos pontífices romanos. Para arredar este estorvo,
o papa Xicolau II Linha confiado aos cardeaes a eleição
do µapa ; o concilw completou esta legislação elaborando o r egulamente elo conclave ; determinou que
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eleito houvesse do obLer as dua~ _terças parles das
0
vozes. Gregor10 X, no Hegundo concilio de Leão (127!1),
ultimou este dispositivo ordenando que os cardeaes
se reunissem no palacio dos papas e fossem segredados ; tomou providencias para apressar quanto possível as yolaçõrs, e declarou nula toda escolh a foita
sem plena libercla<le. EsLo modo de eleição, um instante revogado, depo is roslabclecido pelo concilio geral de Vienna, ficou om uso.
20 O segundo corwilio de Latran já condenára as
heresias dos nrnnic.li ous. Os Padres deste Lerceiro con··
cilio se esforçaram i;obrcludo por cnfrear o proselytismo dos seclar ios n o fanatis m o qu e os arrastava
a todos os crimes . « Pronunciamos o anatema contra
todo s estes hcrojm; l~ suas intrigas perniciosas ; nós
as punimos rom ' nnaLema, a ell as e aos seus fauloros.
Quanto áqucJles 'l uc• 'JÜn respeitam igrnj as nem mosteiros, sentPmiamos contra ell es e todos aquelle8 que
os auxiliarem du qualquer maneira, as mesmas penas
impo stas ao8 J1ort~jos, orde namos que elles sejam denunciados nas 1grejaK das regiões quo assolarem. n
(Can. , xxvu.) No motimo Lempo, o concili o desligou
de to da homenagem o obediencia os subdiLos desses
promotores de desordens e mandou aos firis quP se
opuzessem ús suas depredações, protegendo pelas armas o povo chrisLão ; concedeu á quellos que mo1·ressem nesLa guerra sanLa a mesma inclulgcn.cia que
dava aos cruzados.
3° O concilio, entr e outr os regulamentos clisci plinares para reforma elo clero, determinou a idade de
trinta annos quand o menos para os bispos, do vinte
º. cinco anno8 quando menos para a8 dignidades infor10res e o ministerio purochial; elle reprimiu o luxo
d~ s dignitarios da l grrj a, lembrou ao clero os deveres
t~o graves da sc iencia, da pregação, da verdad.eira
~1 d~ oclesid~ Lil; <.l, u aos monges, as r egraci do s so us
mstitutos.
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Para cumprir os decretos do concilio contra

08

albigenses, Henrique, abbade do Clairvaux, fe ito car.

<leal-legado, teve de organisar a primeira exp ediç.ão contra os soctarios. A repressão foi energica, e
corto numero abjurou a heresia. Neste mesmo anno
faleceu Alexandre IlI. Seu successor, Luciano III
num concilio reunido em Verona, publicou a const i~
tuição que ordena aos bispos de p1·ocurar os h ercjes
e cntrcgal-os ao poder secular : foi a origem da inquisição (1184).
V. A terceira cmzada (1189). - Quasi meio seculo
se oscoára desde a cruzada pregada por são Bernardo.
Em 1171, Saladino se apoderou do Egypto, arrebatou
a Sy1·ia a N ureddino, e desde o Euphrates até o
Nilo, fundou um vasto imporio musulmano que circumdava por completo o reino de J crusalem. No combate de Tiberiades, mais de vinte mil christãos tinham
sido mortos ; o ultimo rei, Guy de Lusignan, fôra aprisionado, sua capital retomada e seu reino des truido'.
Guilherme, arcebispo do Tyro, pregou uma t er ce ira
cruzada e sua palavra eloquente abalou a E uropa.
Para custear as despezas da guerra santa, cobraram um imposto geral chamado o dizimo saladino. Os
tros mais poderosos monarcas do Occidente, Frede·
rico llarbaroxa, imperador da Alemanha, P hilipp e
Augusto, rei da França, Hicardo Coração de Leão,
rei da Inglaterra, dirigiram a cruzada que const aYa
de quinhentos mil guerreiros. A conquista da ilha de
Chypre, e a tomada de São João de Acre foram as unicas
vantagens desta exped ição cujo bom exito foi paralysado pelas rivalidades dos chefes.

Yl. No1,1as ordens militares. Ordens religiosas. A terceira cruzada deu ensejo á fundação de uma nova
ordem militar, a dos ca>•aleiros Teutonios, estabelecida
cm São João de Acre, na Palestina, para prot eger
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nacionacs alemãeti, aprovada por Celestino II cm
8
~ 92. Depois da queda das christandades do Oriente,
1 ordem Teutonica voltou a residir na Alemanha,
~rnando-se um dique poderoso contra as invasões
dos barbaras do Norte.
A Espanha tinha experimentado a necessidade de
levantar fortes trincheiras para baldar as investidas
incessantes dos infieis. Neste intuito, foram crcadas,
no seculo xu, tres ordens militares : as de Alcantara
(11 56) e de Calatra1,1a (1156) em Castclla, que adoptaram a regra de são Bento, e se uniram á congregação de Cítcaux ; e a de São Thiago da Espada (1161),
na Gallicia, obedecendo á regra de santo Agostinho
com o fim de defender os romeiros de são Thiago de
Compostclla. PorLugaI, em 1162'; fundou a ordem
de A. vis, que seguiu as mesmas que as de A lcantara
e Calatrava.
Ao mencionarmos este novo impulso elo espirito
cavalh eiresco e christão, cumpre que falemos de ouLra
ordem nascida na França, a dos Trinitarios. Entre
os gr andes flagelos da idade media, mais cruel não
houve do que a sorte dos desventurados chr istãos
prisioneiros dos Mouros. São João de JI/atha e são
Felix de Valais croaram um instituto religioso cujo
fim era o resgate dos presos. Com os trcs votos de
religião, os trinitarios pronunciavam mais o de se
entregarem como refens, caso fosse necessario para
lib ertarem a seus irmãos. Essa ordem, aprovada em
1198, r esgatou mais de novecentos mil escravos europeus. Alguns annos mais tarde (1223), são Pedro
Nolasque estabelecerá, na Espanha, a ordem da Mercê,
s~guindo a regra de santo Agostinho, com o mesmo
fi_m que a precedente, e resultados não menos preciosos.
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ARTIGO IV

Apogeu do reinado da Igreja.
(1198-1216)

Papa.
Innocencio III (1198-1216).
I. Innocencio III : o poder pontifical. - II. A quarta cruzada
(1200). - III. Cruzada contra os Albigenses (1206). - IV. O quarto
conc ili o de Latran, 12° ccumcnico (12ló).

l. Innocencio 111 : o poder pontifical. - Contemplamos mais detidamente este grande pontificado por
ser elle um dos poriodos mais brilhantes e mais fecundos da historia da Igreja. Ao s vinte e nove annos,
lnnocencio III era cardeal, papa aos trinta e cinco :
ora um sabia ilustre, dotado do animo ~nquebranta
vol, ox01nado com todas as virtudes que fazem os
sanLos. Desenvolveu no seu reinado uma actividade
prodigiosa.
Elle começa reformando a côrte pontificia, apenas
conservando os gastos rigorosamente neccssarios ; estcia seu poder cm Roma o na ] talia. Elle curva a Europa catolica á bonefica e suave direção da Igreja.
<< O papado, escrevia elle, para Othon imperador da
Allemanha, sobrepuja a realeza : esta apenas tem
poder sobro a terra ; aquelle manda no céu e manda
na1> almas. >>
Por todo a parte, anda zelando pela observancia
dai> sagradas leis da Igreja. Na França, Philippe Augusto acabava de desposar Ignez de Merania, emquanto sua legitima mulher lngelburge ainda vivia.
lnnocencio Ill , inteirado do facto, censura, pede, amea·
ça e finalmente, elle excomunga o monarca, lançandQ
o interdito sobro o reino inteiro. Philippe Augusto
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brnete-se o chama do novo Ingelburgc. :\1esmo essundalo apresentava a Espanha na pessôa de Afonca IX rei de Leão; Afonso II, rei de Aragão, estava
~etid~ numa união ilegitima ; outros principes se
Jiavam ao~ infieis : Innocencio III corrige a todo s,
~rganisa a confcd~raç~o delles co ntra os musulmanos, o
teva-os para a v10tor1a. Pungente espcctaculo se deparava ta:nbcm n~ Ingl~terra ond~ um ~rincipe. devasso J oao sem ferra, impunha a IgreJa um Jugo
tyranÍco : ~ P.ªPª lança o interdit? no rc~no, excomunga o prmc1pe, desliga sous subditos do .Juramento
de fidelidade, e pronuncia a sua depo sição . O rei da
Inglaterra arrepende-se por sua vez o faz perante
um legado da Santa Sé « o juramento do vassalo ao
sumo pontil'icc e a sous succossores, por si e todos
seus herdeüos. "
Em meio destes povos, respeitosos da autoridade
pontifical, a Alemanha ficava sendo um foco de resistencia e do revolta. Morto Henrique J.V, dois pretendentes, OLhon da Saxonia e Philipp e da Suabia
pleiteavam a successão do Imperio.
Jnnocencio JTI preferiu Othon, o qual, apenas empossado , o pagou com ingratidão, oprimindo a Santa
Sé, despoj ando as igrejas. Foi preciso empregar outra
vez a arma da excomunhão. Othon, deposto, morreu
no desprezo (1211) e o Santo lmperio foi dado a Frederico II , afilhado de Innocencio III, rebento de uma
raça culp ada que havia do amargurar cruelmente um
papado tão generoso.
II. A. quarla cruzada ('l200). - O grande papa n ão
se descuidava tão pouco do Oriente. Jnnocencio III
emprehendcu a quarta cruzada. Foi pregada por Fulques, paroch o de Neuilly sobre o Mama. A cavalaria
se levantou ; mas os reis não tomaram interesse na
P.Xpedição. Veneza, que devia <lar a frota, cuidou antes
do seu proveito mercantil. Os cruzados foram des-
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viados do seus primitivos e verdadeiros intentos .
sitiaram Constantinopla que caiu cm seu po der ; de:
raro o trôno a Balduino IX, conde de Flandr es, estabelecendo assim (1204) o imperio latino de Constanti.
nopla, que durou menos de sessenta annos. Foi o unico
resultado da cruzada ; esta fundação suprimia, pelo
menos por algum tempo, o scisma grego de Constantinopla. O malogro da guerra santa foi atribuido ás
desordens dos cruzados : cuidavam que mãos inocenLes seriam mais poderosas para libertar o santo
sepulcro, e uma cruzada de mais de cincoenta mil
crianças da França e da Alemanha encaminhou-se
para a Palestina : a maiot parte morreram de cansaço ou çle fome, ou caíram em poder dos infieis.
TTI. Cruzada contra os Albigenses (1208) . - Os bandos· albigenses continuavam saqueando o meio-dia
da França. Ante~ de deixar que pegassem em armas,
o papa Innocenc10 III, como seus predecessores, proseguiu com ardor na tarefa insana, improficua .até
então, da c~mversão do herejes. Tres grandes missões
foram feitas neste proposito, sob a direção de Pedro
de Castelnau, legado da Santa Sé, auxiliado por um
grupo de religiosos de Citeaux. A Providencia mandou·
naquella hora angustiosa um socorro valiosissimo. O
ilustre são Domingos combateu o erro com as armas
da palavra, da caridade e da oração. Mas os Albi·
genses teimavam, porque o conde de Tolosa, Ray·
mundo VI, e muitos outros senhores, cumplices .dos
seus roubos, os amparavam.
·
Organisaram então uma cruzada contra os rebeltles.
Sessenta mil homens se reuniram, chefiados por Si·
meão de Montiort, catolico fervoroso e denodado ca·
pitão. Em ambos os campos, houve excessos e rep~e
salias censuradas pelo papa Innocencio III. A vic·
toria de Muret, ganha pelos catolicos, entrega ao
conde de Montfort o Languedoci as provincias VI"
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sinhas e uma parte da Gasconha. O quarto concilio
de Latran o reconh e?cu c?mo dono . dessas terras
onquistadas; mas fo1 preciso lutar ainda. As con~cndas somente terminaram em. 122?, .com a submissão de Raymundo VTI, 8 devido a intervenção de
Branca de Castfllla.
JV. O quarto concilio de Latran, 12° ecamenico (1215).
_Um dos maiores aconLecimentos do seculo xm foi
certamente o quarto concilio de Latran, que constituiria, elle só, a gloria de Innocencio III. Mais de
quinhentos metropolitanos ou bispos, oito centos abbades ou priores ele mosteiros, e os embaixadores dos
sob eranos catolicos da Europa formavam essa veneranda assembleia. Na sua bula de convocação, o
pap a indicava tres motivos para tal reunião : a libertação da Terra santa, a segurança ela fé contra a heresia, a restauração da disciplina.
1º Libertação da Terra santa. - O concilio votou
uma nova expecliç.ão cujo bom exito seria garantido
pelo numero dos combaLentcs, pelos socorros e subsídios do povo christão, pela concordia e os costumes
ilibados dos soldados de Clu·isto. - Os preparativos
fizeram-se lentamente e em separado ; a campanha
planej ada iniciou-se dois annos mais tarde.
2° Defeza da fé. - ConLra as seitas dos manicheus,
os Val denses e os Albigenses, o concilio definiu clarament e a crença num unico Deus, creador das cousas
espirituaes e corporaes, da natureza angelica e ela suh:istancia c01·porea, d a natureza humana, formada de
corpo e espírito ; o dogma ela Encharistia, em que o
concilio introduziu o vocabulo transubstancial para
melhor designai· a natureza da mudança que se opera
no altar ; a natureza e a necessidade do sacerdocio :
a necessidade indispensavcl do batismo para alcança~
r'. graça, e ua penitencia para a recuperar; a possibilidade de Ral var-se no matrimonio, Depois destafl con·
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denações doutrinaes, o concilio dirige um apelo ao
poder secular contra os scctal'ios. Não entendiam
naquclla época, que, em uma sociedade catolica ~
poder secular pudesse pactuar com doutrinas sub~er
sivas da ordem.
3° Restauraçiio da disciplina. - Entre os decretos
disciplinares de maior alcance do quarto concilio de
Latran está o canon relativo á confissão annual e á
comunhão pascoal. << Todo o fiel chegado á idade de
discreção, terá de confessar todos seus pecados, pelo
menos uma vez por anuo, de cumprir o melhor que
puder a penitencia imposta, e receber com respeito
na Paschoa, quando menos, o sacramento da Eucha~
ristia. Sinão, durante a vida, set•-lhe-á negada a entrada da Igreja ; e quando morrer, não se lhe dará
a sepultura christã. >> (Can., xx.) - A respeito do
matrimonio christão, o quarto concilio reduz ao quarto gráu os impedimentos de consanguinidade e afinidade que os precedentes concilias de Latran estendiam até ao setimo grau; e para cvital' a nulidade dos
casamentos, instituo os proclamas prcvios e a obrigação de não contrair matrimonio sinão cm presença
do sacerdote. - Outras reformas dizem respeit o ao
clero e ás ordens monasticas que o concilio queria
trazer á unidade.
O grande papa, que tinha levado a efeito tantas
obras dificeis, morreu cm 121G, no anuo imediato ao
concilio.
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ARTIGO V

Terceira luta do Papado contra o cesarismo allemão.
( 1216-12115)

Papas.
J-Jonorio III (1216-1227).
Gregorio IX (1227-12lt1).

Papas
Celestino IV (121d-12l13).
Innocencio IV (12113-1254).

r. o imperador da Allemanha Frederico II. - A 'quinta e a sexta
cruzada (1217-1 22 8). - III. O primeiro concilio de Leão, 13 ° ecumenico (1245). - IV. Triumpho do sacerdocio sobre o imperio.

L O imperador da Alemanha Frederico II. - No
momento em que vac traYar-sc uma tei·ceira luta
entre a Alemanha e o papado, é util que vejamos
qual é o caracter do príncipe que ha de, por quarenta
annos, contra quatro pontifces diferentes, sustentar
esta luta. Consultando as fontes historicas, aprendemos que elle tem os vicias comuns a todos os despota s que o precederam : ambição desmedida, imoralidade profunda, desejo de amordaçar, em seu pi-oveito , a liberdade humana ; especialmente, pretcnção
de algemar a Jgreja; além disso, incredulidade, astucia, perfidia.Elle engana sempre e por toda a parte,
escarnece indignamente dos papas, viola todos osseus juramentos, e, segundo clle mesmo escreve descaradamente : « é musuJmano de espírito e coração. n
Mal tinha sentado Honorio III no solio pontifical,
Frederico II, o protegido de Innoccncio lll, torna
espinhosas as relações com Homa, dando a prever a
p1 oxima luta. As suas primeiras hostilidades se manifestam por ocasião das cruzadas promovidas por
Honorio III e Gregorio IX,

.II. A quinta e a sexta cruzada (1217-12:28). - Um
grito de alarma que soltava o Oriente em perigo, eh a-
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mou a christandade cm seu auxilio . Honorio III con.
seguiu agremiar tropas : o exercito dos crnzados
estava para partir. Frederico lI Linha promcLido estar
com elle ; debalde o papa lembrava-lhe o compro.
misso, sempre achava pretextos para delongas. Assim
mesmo, sae um primeiro corpo ás ordens <le André
rei da Hungria; mas este princ ipe apenas chcgad~
cm Chypre tem de regressar nos seus Estado~ para
abafar uma revolta. Um senhol' franccz, J oão de
Brienne, toma o mando, leva a guerra ao Egypto e
apodera-se de Damiette. Pouco depois porém, dizimados pela peste, colhidos de improviso pelo transbordar do Nilo, os cruzados abandonam sua conquista
e tmnam a entrar na Europa. Nestes entrementes,
Frrderico II, renovando os pro Lestos de Jidelidado,
offendia os direitos da SanLa Sé sobre o ducado de
Spolcto ; empenhava-se em restituir á Igreja, a heran·
ça da condeza 1\fathilde e alcançava a sua coroação
como imperador, mas cnsanguenLava o solo da l t alia,
perseguia a Igreja e csLorvava as eleições.
Em 1227, Gregorio IX é nomeado papa, na idade
de oitenta annos. O anc ião ordena uma sex ta cruzada.
Depois de ter dado promessm; e feito preparat ivos,
Frederico Il recusa Loma.r a dire\iio. DesLa vez, o
pnpa o excomunga. ü principn t'nsponde com ameaças
e violencias. - Finalmente, aceiLa n r.ruzaüa, e parte,
('m 1228, para a Terra santn ; mas ó pma atraiçoar
os cruzados, travar amizade com o sultão Malek·
Kamel, escandalisar os proprios musu lmanos com seus
desregramentos, e regressar ao Occidentc depois de
ter assignado um armísticio de dez annos.
Durante sua auscncia, Linha mandado invadir os
Estados do papa ; <le volLa, conclue com a Santa Sé
:i paz de São Germano. No dia seguinte, elle a quebr~.
lJm seu jurista, Pedro das Vinhas, no seu compendio
das Leis da Sicília, justifica todas as Lropelias e ar·
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vora em princ1p10 a Lroria do cesarismo alemão ; clle
!lles!llo penetra na Lombm dia e na Sardenha e saueia-as. Gregorio lX lança contra cllc nova exco!unhão e desliga os sub<li Los <le Frederico do seu
jura!llento de fidelidade (1239) . O papa quiz l'Cunir
J!ll concilio geral : o imperador mandou prender e
~ncarcerar os Padres. Gregorio [X faleceu de magua.
Em 1243 estava eleito o papa lnnoccncio IV, que
havia de esmagar o Lyrano e libertar a Igreja. Houve
primeiro um tratado de paz assignado e logo quebrado pelo imperador. Innocencio teve que procurar
abrigo na França : ali, reuniu, sob a proteção de são
Luiz, um concilio geral.
III. Primeiro concilio ele Leão, 13° ecwnenico (1245).
_ Abriu-se sob a presidencia do papa; os cardcaes,
cento e quarenta arcebispos ou bispos se achavam
presentes : os da Sicília e da Alemanha tinham sido
detidos pelo imperador. Frederico lI fôra chamado
para justificar-se perante os Padres do concilio e os
delegados dos Estados catolicos. A questão magna
que devia ocupar os cuidados do concilio era a causa
do imperador da Alemanha. Não quizera comparecer
pessoalmente : Thadeu de Suessa constituiu-se seu
advogado.
Os autos da acusação não Linham lado fraco para
proveito da defcza . Eis o veredito da condenação
pronunciada pelo concilio : << Depois de Lermos longamente deliberado com nossos irmãos e o sagrado
concilio sobl'e os crimfs do imperador Frederico, nós
que na terra fazemos as vezes de Jesus ChrisLo, declaramos que esLe principe, que se tornou ind igno do
l~perio, dos seus Estados, de qualquer honra e digrudade, foi rcjeiLado por Deus, acorrentado por seus
pecados, decaido, privado do toda honra e dignidade,
por esta sentença, disto Ludo, nós o dcspoj amos .
Absolvemos, desligando-os, todos aquelles que lhe prcs-
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taram juramento, prohibindo a todos e qualquer um
de obedecer-lhe como a imperador ou rei, sob pena
de excomunhão. Os eleitores do imperio terão do
escolher-lhe um successor ». Emql.J.anto se dava leitura
desta decisão, o papa e os assistentes derrubaram
as velas que traziam acccsas. O poder do monarca
findava como estas luzes.
.lV. Triumpho do sacerdocio sobre o Imperio. - Frc.
derico II fez ainda um esforço para soerguer-se de.
baixo do anatcma que o esmagava. Deu largas á tor.
renLe dos horrores da guerra civil no Jmperio , com 0
gravame da guerra religiosa ; quiz sitiar o p apa em
Leão e tirar vingança da Italia. Mas depois de uma
resistencia de cinco annos, caiu doente, envenenado
por seu medico. Um seu bastardo, Mainfredo, o abafou debaixo dos travesseiros. Nada !ta pm•a ind icar
algum arrependimento do grande culpado que tanto
prejuízo causára á Igreja H ao papado; a vingança
divina pareceu desforrar-se na sua raça mald ita; seu
filho Conrado IV, expulso da Alemanha e dá lLalia,
morreu quatro annos depois do pae. Co nrad ino, o
ulLim•J represenLante da casa da Suabia, pereceu no
cadafalso. A eleição de H.odolpho de Habsburgo ao
trôno imperial poz te1·mo á guerra civil e começou
a ilustre casa da Austria. O papado victorioso -de
todos os at::tques, livr e do jugo da feodalidade, trium·
phava pois por sua unica força mmal, das pretcnções
do imperio da Alemanha : clle ha de proseguir na sua
missão dando novo resplendor ao seculo x m que vae
terminando.
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ARTIGO VI

Os esplendores de un reinado ca'tholico
(121.S-1270)

Papas.
Alexandre IV (1254.-1261). - Urbano IV (1261-1265). mente IV (1265-1271).

Cle·

r. Prin cipios do governo de são Luiz: a setima cruzada (1248).
Quadro de um reinado catholieo. - III. São Domingos e são Francisco de Assis : as ordens mendicantes. - IV. Apogeu da teologia
escolatica: santo Thomaz de Aquino e são Boaventura. - V. Letras,
sciencias, artes. - VI. Oitava e ultima cruzada (1270) : algun> reparos.

I. Principias do gOCJemo de são Luiz : a selima crnzada (1 268). - Por morte de Luiz VIII, cabia a corôa

de Fr ança a um menino de doze annos, colocado sob
a regencia de sua mãe Branca de Castella. E' sabido
de que maneira essa inteligente e piedosa rainha educava o joven filho : « Sabeis muito bem, lhe dizia
ella a miudo, quanLo cu vos qucrro. Entretanto, cu
quizera antes ver-vos morto a meus pés, do que manchado com um só pecado mortal. » Luiz IX cresceu
debaixo do olhar e ela influencia benefica desta virtuosa mãe. Numa doença grave, o rei fez voto, caso
curasse, de voar cm socorro da Terra santa, e elle
mesmo pediu a cruz.
Logo depois de curado, preparou a selima cruzada.
O Oriente acabava de passar por uma revolução imensa. Os Tartaros mongoes, saidos do fundo da Asia, se
arremessaram a um tempo na Europa e no imperio
musulmano, desde Bagdad até o Egypto. No mesmo
momento, os Turcos desabavam na Syria, desbaratavam o ultimo exercito christão e apoderavam-se
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de J erusalem, entregando-a ao sulLão do Egypto:
São Luiz tencionava ata<iar o podei· musulmano no
proprio Egypto ; aportando em Damiettc, elle afugenta o exercito turco, toma esta cidade e marcha
para Cairo. Mas a peste vicLimou a::; tropas francezas ·
succederam desastres : o proprio são Luiz foi aprisio~
nado. Elle pasmava os musulmanos por sua magnanimidade e sobranceria christã ; recuperou a liberdade mediante a entrega de Damiette ; visitou os
lugares santos e por quatro annos, trabalhou em fortificar o animo dos christãos. A morte de Branca de
Castella o fez voltar na sua patria : nenhum resultado
material trazia a setima cruzada.
[L Quadro de um reinado catolico. - Príncipe ilustre,
rei pru.d ente e estremecido, com uma lealdade cavalheiresca, uma caridade incsgoLavcl, e especialmente
uma grande santidade, Luiz IX surge na historia, belo
como o ideal ela realeza catolica. Zeloso pelos interesses da Igreja, protecLor dos J)ispos e dos·clerigos,
hemfeitor dos hospitacs e mosteiros, filho respeitoso
e submisso da Santa Sé (1), tem a peito basear
seu governo na justiça e na verdade. Pôde
ser chamado, porque o foi ao pé da letra, o pae
do poro ; elle proprio ia sentar debaixo do carvalho
que !icou celebre, nu flurusLa de Vincennes, e ali julgava as demandas ; suprimiu nos seus dominios o
duelo judiciaria, e ás brutalidades da justiça feo dal
substituiu as formas de um direito mais culto e mais
christão.
A santidade do rei da França irradiou de alguma
maneira no seu reino e por toda a Europa. Nunca
houve época em que aparecesse mais brilhante cons(l) Deve-se rejeitar. como pc~a apocryplrn a famosn Pragmatica de

são Luiz, inventada para amparar a causa protestante, jansenisLa e
galicana, cm que o monarca tão piedoso e cledicaclo :1 Igreja, ter-se·
ia mostrado inimigo ela Santa Sé.
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t elação de santos. Junto do rei, Margarida da Provença sua vü·tuosa esposa, falecida no convento de santa
CI:U.a que ella tinha fundado cm Par.is ; santa Isabel
da França, irmã do momu·ca, religiosa de Longchamps;
na côrte da Espanha, siio Fernando ; de Portugal,
santa Isabel; da Polonia, santa Cunegnncla; da Hun<'ria, essa amena e deliciosa l sabel que derrama por
toda a Alemanha a suave fragancia das suas virtudes.

III. São Domingos e são Francisco de Assis : as
ordens mendicantes. -- Mas é principalmente no claustro que os santos brotavam aos milhares, ao influxo
bemdito dos dois patriarcas da vida religiosa, no seculo xnr, são Domingos e são Francisco de Assis.
Domingos nascêra na Espanha em 1170. Foi para
a França no tempo da guerra contra os Albigenses.
Para a conversão dos here;jes, valeu-se espec ialmente
da oração. Hecebeu das mãos de Nossa Senhora a
arma poderosissima do santo .Rosario : esta devoção
propalou-se por todo o meio dia da França, e dali, na
Europ a e no mundo inteiro. São Domingos formou
discípulo s. Com uma regra tirada de santo Agostinho,
deu-lhes como missão especial u oração e a pregação.
A or dem dominicuna espull1ou por Lodo o universo
o fulgor ela sua scinnciu e da Hua santidade. Al(•m dos
Irmãos predicantes, o piedoso fundador i nsLituiu as
religiosas dominicanas e a Ordem Terceira para os
catolicos fieis que vivem no mundo.
Francisco de Assis, nascido na Ombria, em 1184,
tinha levado uma vida mais austera ainda, mais mortificaçla : extasis sublimes, uma paixão ardente para
ª .cruz e para o sofrimento, a humilde pregação pela
P.alavra, confirmando os exemplos da mais alta santid~de : tal foi a vida deste amante da pobreza voluntw:1a. A anL1ga igreja da Porciuncnla fo i o berço da
ordem franciscana. a qual, fiel ás :iunLas normas deli-
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neadas por seu fundador, nada possue, vive com 0
trabalho das suas mãos ou com esmolas, prega, ora
e se sacrifica em holocausto para a salvação das almas'.
A familia religiosa de são Francisco de Assis consta
hoje dos Franciscanos, dos Capuchinhos, dos Recoletas
de uma ordem de mulheres chamadas Clarissas p el~
nome de santa Clara que o fundou sob a direção do
patriarca seraphico, e emf im da Ordem Terceira, com
ingresso para todos os fieis que procuram a perfeição.
A ordem franciscana ocupa lugar saliePtc na idade
media : trinta annos depois da morte do seu fundador,
contava vinte mil membros.
Os Dominicanos e os Franciscanos formam com os
Agostinhos e os Carmelitas, as chamadas ordens mendicantes. A ordem do Carmo pretende filiar-se a Elias
o propheta. No seculo xn, recebeu no Orient e uma
regra mais austera : expulso pelos Sarracenos, veiu
abrigar-se no Occidentc. - A origem do escapulario
remonta a Simeão Stock, superior geral da Ordem.
IV. Apogeu da teologia escolastica: santo Tlwmaz de
Aquino e sâo Boa11entura. - No seculo xu, brilharam
com um resplendor nunca visto, as scicncias que t êm
a primazia sobre todas as outras : a filosof ia e a teologia. Formou-se então o ensino claro e meto dico praticado em todas as escolas da idade med ia e que é
chamado escolastica. O principal representante no seculo xrr, desta escola já iniciada por santo A nselmo
de Cantorbery, fôra Pedro Lombarda, cuja somma theologica, ou os quatro Li1Jros das Sentenças, serviu de
base ao ensip.o durante as idades seguintes.
No seculo xm, duas grandes escolas, nascidas das
duas Ordens mendicantes, levaram ao apogeu a teologia escolastica : a escola franciscana e a escola domi·
nicana.
O primeiro mest1e da escola franciscana é Alexandr,
de Hales (morto em 1245), cujo compendio se tornou
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ciassico em todas as escolas da christand adc, por ordem de Innocencio IV. No tempo de são Luiz, tinha
na sua frente siio Boai'~ntura, o Do_utor seraphico,
superior geral dos Franciscanos, depois cardeal-arcrbispo de Alb~no, que fale_ccu no º.ºn?ilio de Leiio (127 li) :
sciencia e piedade, tal e o d1stml1vo das suas obras;
no ascetismo, é mestre sem r.ival.
A escola dominicana, inaugurada por Alberto o Magno (1246-1280) conquista de uma vez, com tão abalisado mestre, uma fama universal. Mas a gloria de
Alberto o Magno é ter tido como discipulo santo
Thomaz de Aquino, o príncipe da scicncia teologica.
Nascido no reino de Napolcs, para 1226, o Doutor
angelico veiu estudar em Paris, onde lecionou depois
com incomparavel brilhantismo. A Somma philosophica e sobretudo a Somma theologica de santo Thomaz ficaram como os monumentos imorredouros de
um genio cm que se harmonisam a piedade, a scicncia e o amor divino : trabalho ingente do qual o proprio Jesus Christo deu o segu inte juizo critico : « Escreveste muito bem sobre minha pessôa, Thomaz,
que r ecompensa desejas? - Senhor, respondeu o Doutor angelico, nenhuma outra, sinão vós mesmo ! »
V. Letras, sciencias, artes. - Não somente a teologia florescia sob o reinado de são Luiz. As letras
humanas tambem se desenvolviam sob o influxo combinad o da Igreja e da realeza catolica. Conforme
o modelo da Universidade de Paris, fundada cm 1180,
for am instituidas no seculo xrn, quer na França quer
na Europa, dezesete universidades, focos de estudos
e de luzes onde não se divorciavam a scienc ia e a fé.
Os historiadores Villehardouin e J oiMille presenteavam a língua franceza com os seus primeiros monumentos. O dominicano Vicente de Beau"ais, no seu Espelho
ge'.al, esci-evia a primeira eacydupe<lia <le lu<las as
sciencias ; um monge franciscano da universidade de
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Oxford, Rogerio Bacon, fa zia as primeiras descobertas
em optica, inventava a polvora de canhão, p atcnLeava a força do vapor, e aplicava á sciencia seu verdadeiro metoclo experimental. -- Emfim, nas artes
dava-se uma transformação maravilhosa. Não serão'
de facto, as construções do seculo xrn, as mais b ela~
obras primas da architectura religiosa? A art e ogival
atinge então o mais alto ponto de perfeição : junto
com a Santa Capella, que Luiz J X manda edificar
para receber a corôa de espinhos trazida da Terra
Santa, erguem-se depois de Nossa Senhora ele Púris
as soberbas catedraes de Strasburgo, de Reims, d~
Amiens, de Toul ; na Inglaterra, as de vVestminster
de York, de Cantorbery; na Alemanha, as de Mag:
deburgo, de Colonia, de Erfurth, etc. O espirita labuta; mas vê-se que todos os pensamentos ascendem
para Deus, levados nas azas da fé ~ da or ação.
\'I. A oitava e ultima cruzada (1270) : alguns reparos. - Ao passo que se entregava á missão de zelar
por· seu povo e dar-lhe o bem estar, são Luiz não so
descuidava da sorte dos christãos do Oriente. Tristes
mensagens que lhe chegavam da Palestina, o moveram a emprehender mais uma expedição que havia
de ser a ultima dirigida contra os ·afieis . O sultão
de Tunis fizera o voto de abraçar fé catolica, mas
não cumpria o prometido. São L iz resolveu con·
centrar seus esforços contra a Afri ;a. E mbarcou em
A igues-Mortas com seus tres filhos e marchou para
Tunis, onde seu irmão Carlos de Anjú, rei da Sicilit ,
tencionava encontrai-o. Mas o príncipe musulmano
manda envenenar as fontes ; a peste aco mete o exer·
cito, e em poucos dias, causa um desastre medonho.
O rei viu morrer o seu filho João Tristão, e caiu, ell~
proprio, victima do terrível flagelo. O piedoso rei
mandou que u <leiLassern na cinza, ofereceu a Deu
SflUS padecímenLos o sua vida 1 e expirou com.o um r~
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como um santo. ·- Carlos do Anjú assignou um
:ratado homo~o e volt?u nos seu.s Estado~ y_ara ver
Sioilia perdida depois da horrivel carmf1cma dos
~rancezes em Palerma, nas Vesperas sicilianas. Com
são Luiz, encerra-se a era das cruzadas, iniciada em
10 95 e terminada em 1270.
José de J\Iaistre, falando nestas expedições longinuas disse : « Nenhuma teve exito feliz, mas nenhuma
q
. .
malogrou,
n E·
'ste JUIZO
o' exac t o. A. s cruza d as nao
surtir am todo o efeito que se esperava dellas : no entanto deste grandioso impulso cavalheiresco e rel igi oso ' que por um secule e meio, arrastou para a Asia
a Eu~opa catolica, decorreram vantagens imensas sobre as quaes não é licito silenciar. - A Igreja auferiu
nellas grande proveito : verdade é que não consegu iu
trazer Constantinopla á unidade catolica nem conquist ar as lugares santos ; mas pelas cruzadas ficou
impressa na consciencia e no coração dos povos chrístãos a vivacidade, o heroísmo da fé ; praticou-se a
dedicação absoluta, pura, por Christo e por sua causa.
Além disso, apontando a Terra santa para inumer'os
exercitas de cavalheir os, ella poz côbro ás guerras intestinas da feodalidade ; promoveu com amor e prudencia a liberLação dos serços. Emfim, si bem que não
alcançasse expulsar os Turcos da Asia, sempre ella
deteve, pelo vasto movimento das cruzadas, o colosso
musulmano que tinha jurado avassalar a Europa e
estabelecer nella o domínio do lslam.
A França é a nação que pode reir.vindicar a iniciativa e a honra das cruzadas ; e ella não deixou de
auferir tambem preciosos re&ultados. Grangeou no
Oriente uma influencia e um prestigio que ainda não
estão apagados : ali, seu nome ficou sendo synonymo
de lealdade e valor ; e hoje cm dia, volvidos os secu.los, enconLra-se ainda sempre viva a lembrança do
re1 são Luiz. Escusado 6 falar noi:; mercados que as
cruzadas abriram para o comercio do OccidenLe, pelos
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caminhos da Asia, nas santas reliquias, nos desp ojos
opulentos, nos tesouros de sciencia, no gosto pelas
letras e as artes, outros tantos beneficias legados por
Constantinopla e J erusalem, conjunto de uma civj.
Jisação diferente que veiu enriquecer a idade media
para passar depois, já assimilado, a nosso seculo por de.
mais ingrato.
ARTIGO VII

o fim do seculo xm.
(1270-1305 ).

Papas.
Gregorio X (1271-1276).
Innocencio V (1276).
Adriano VI (1276-1277).
João XXI (1277-1280).
Nicolau III (1280-1285).
Martinho IV (1285-1287).

Papas
Jlonorio IV (1287-129 2).
Nicolau IV (1292-1294).
S. Celestino V (1294).
Bonifacio VIII (129 4-1303 ).
S. Bento XI (1303-13 05).

I. Segundo concil io de Leão, 14° ccumenico (1274). - II. Ques·
lões enlre Philippe o Bello e Bonifacio VIII. - IH. O papel da Igreja
no seculo xm. - IV. Cousas religiosas.

l. Segundo concilio de Leão, 14° ecumenico (1274).
- Apezar da fundação do imprrio latino de Constantinopla, o scisma não tinha desaparecido do Oriente.
Com a queda deste imperio, em 1261, perdêra-se até
a esperança de vel-o cessar algum dia. Entr etanto, o
imperador grego, Miguel Paleologo, tinha dado al·
guns passos para a Santa Só, e manifestado desejos·
de reunião. Com o fim de encaminhar para um feliz
exito tão importante negocio, Gregor io X convocou
cm Leão o segundo cuncilio. Os embaixadores gregos
compareceram nesta assembleia que constava de quin·
ze cardeaes, mais de quinhentos arce})ispos e bispos,
muitíssimos ubbudes e doutores, e delegados dos prin•
cipes catolicos. O concilio abriu-se em fraternal con·

-li97ordia, pelo canto do symbolo de Nicêa em ambas
\a linguas e com adição
do Filioque. Os . deputados
.
regos, em s~u prop.r10 nome, e em ~o1!1e de todos. os
gispos. do Oriente, fizeram uma_ profissao de fé ~mto
explicita, conforme em tudo aquella da lgrep romana, sobre Deus, a Trindade, a processão do Espirita Santo do Padre e do Filho, sobre o batismo, a
penitencia, a eucarist.ia e o uso d~ pão. azymo~ a confirm ação e o santo ci-~sma, o matrimomo catohco, etc.
Elles diziam : cc A santa Igreja romana possue soberana e plena primazia e autoridade sobre toda a Jgi•ej a
catolica ... Prometemos observar inviolavelmente esta
profissão, a ella ficar sempre ligados, sem nunca clella
desviar ou apartar-nos de modo algum. » (Sess., iv.)

II. Questões entre Philippe o Bello e Bonifacio V!Il.
- Por ocasião do novo seculo, no anno de 1300, houve
uma hora de paz universal e de fcrv01· cxtraordinario
na catolicidade. O papa Bonifacio VIII instituiu o
jubileu secular, com indulgencia plenaria e remissão
dos pecados a quem visitasse, arrependido e confessado, a basilica de São Pedro e São Paulo. Mais de duzentos mil estrangeiros vieram cm Roma. Foi como
que um relampago de alegria rasgando um horizonte
anuviado : o papado devia, desta vez, travar a luta
oom a-França.
As questões entre Philippe o Bello e Bonifacio VIII
apresentam diversas phases que manifestam a bondade e a firmeza do pontifice, a ousadia e a violencia
do monarca. O rei da França dera agasalho na sua
c?rte aos Colonnas, acerrimos inimigos do papá; fals1f1ca~a as moedas e exigia ilicitamente impostos pesad1ss1mos das igrejas e mosteiros, afim de custear
a guerra contra os Inglezes. O sumo pontífice respondeu a esses atentados com a bula Clericis laicos (1296) 1
diTT\ que prolúbe a todos os sacerdotes pagarem subs1o qualquer sem previa autorisaçãQ da Santa Sé, prin·
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oipio de direito, este, então aceito por todas as po.
te;ncias. - Em 1301, o papa tinha formado planos
de guerra santa ; elle envia na França, para tratar
deste negocio, o seu legado, Bernardo de Saisset.
rri o manda prender, e não satisfeito com tal ultraje
delega o seu legista Pedro Frota para <lar explica:
~:õcs ao papa ; em vez de explicações, o ministro dirige
somente a Bonifacio VIII injurias e ameaças. A tudo
o papa apenas opõe a clemencia, como se vê na bul~
Ausculta fili, em que pede ao rei da França mande
prelados e doutores afim de estudarem num concilio
que se reuniria em Roma, todos os incidentes da pondencia. Pedi o Frota, aprehendeu a carta que substituiu por um texto falso e injurioso. - Emf1m, no
concilio reunido cm 1302, Bonifacio VIII promulgou
a bula Unam sanctam, na qual, sem condenar a ninguem, estabelece a sub ordinação do poder t emporal
ao poder espü~itual, de acordo com a tradição. No
mesmo tempo, o papa mandava a Philippe o Bcllo
um novo legado. Mas o rei o aprisionou, e, numa reunião dos Estados Gcraes, teve a audacia de fazer
depôr Bonifaclo acusado de todos os crimes imaginaYPis. Guilherme NogarcL e Sciarra Colonna encarregaram-se de levar a sentença e de comun.ical-a ao
pontífice. Encontraram-no em Anagni. Nogaret perdeu o respeito a ponto de ferir no rosto com sua luva
de ferro, o venerando pontífice que tinha oitenta e
seis annos de idade. Bonifacio VIII pouco viveu depois
deste atentado sacrílego : morreu _no mesmo anno.
Preparada por indulgentes concessões de Bento XI,
a paz entre Philippe o Bello e a Igreja se achou res:
tahelecida somente debaixo de Clemente V, que o
monarca tinha feito eleger.

o

III. O papel da Igreja no seculo XIII. - Não n~s
podemos afastar deste seculo xm, tão grande a .rn~·
tos respeitos, sem correr as vistas no papel especial
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d Igreja durante esse periodo. Depois de ter criado
oder catolico, e mantido ileso o principio da indeo ~dencia religiosa contra as pretenções das potenP.:s a Igr eja centralisou seus esforços e sua influenc~a"no alivio do povo, meta que conseguiu alcançar
OI
. .
.
. : a
ediante tres ob1·as d e a J.t1ss1ma
1mporLanc
1a
m
.
libertação , a proteçao e a instruçao.
1º A libertação. - Debaixo da, fcodalidade, a sorte
do antigo escravo tinha melhorado sensivelmente :
serço da idade media dá ao senhor o seu trabalho,
0
e delle r ecebe amparo e socorro. Mas a Igr eja desejava ainda mais : queria para o povo uma liberdade
prudente e verdadeira. Em abono disso, apenas mencionamos a fundação das republicas italianas, e, na
França, a emancipat;ão das comunas, começada no seculo xn, e devida muitas vezes á iniciat iva da Igreja
e sempr e á sua influencia.
2º A proteção. - Já tratamos da tregiia de Dens e da
caçalaria, instituidas para a defeza dos fracos e dos
oprimidos. Depois, a favor da classo tão numerosa
dos trabalhadores, a Igreja creou as corporações operarias, vastas agYemiações fraternas que congregavam, deb aixo do mesmo labaro, os homens da mesma
profissão. São as confrarias, a um tempo religiosas
e economicas , dos irmãos pedreiros ou pontifices, que
deram á Europa suas obras pr·imas de archiLecLura,
suas pontes, suas estradas, tão esplendidamente estabelecidas numa época em que mingoavam todos os
recursos para construções.
3° A instrução. - No seculo xm, a Igreja abre as
gi·andes universidades para a formação das classes
abastadas ; mas sendo ellas gratuitas, tambcm os
P~b~es podiam cursal-as. O ensino secundario já era
ministrado em muitos colegios dirigidos unicamente
pelo clero. Enganar-se-ia redondamente quem cuidasse que a idade media 11aua fezJpru·a o cultivo intelectual das massas. Na maior parte das aldeias,

ª
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havia mestres lecionando aos meninos do povo a
leitura, a escrita e o calculo ; mas neste ensino popu.
lar, cabia á Religião o primeiro lugar.

-
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Cer o tribunal da Inquisição, que o~ disturbios de
reJguns
. d"isponsave1.
paizes tornavam m
A Igreja autorisou a tortura, como era uso nos codiuos então vigentes om todos os tribunaes; mas ella
ºe esforçou por suavisar-lhe os rigores, e mais, ella
~eixou nas mãos do poder secular a execução das
sentenças. O tribunal da Inquisição romana foi confiado á ordem do são Domingos, entrando depois para
este tribunal tambem os religiosos franciscanos.

ª

TV. Cousas religiosas. -- A Religião fundada po
Nosso Senhor não muda; mas o seu desenvolviment~
adequado ás circumstanc:as exter;ores é a obra dos
seculos . Apontemos algumas modificações introduzidas nos usos e no culto catolico.
Foi depois das cruzadas que se espalhou, no Occidento, a pratica de J erusalem de dar a sagrada comunhão aos leigos apenas debaixo de iima só especie. Para
a mesma época, separa-se a confirmação do b ati smo.
O fervor entre os catolicos tendo arrefecido, a comunhão tornára-so menos frequente, e temos visto 0
quarto concilio de Latran elevar a preceito somente
a comunhão pascal. Todavia, o culto eucaristico recebe muitos aperfeiçoamentos ; não se conserva mais
a Eucaristia, como dantes, guardada na sacristia ou
suspensa no altar, sinão encerrada no taber.naculo, ao
qual se deu elcgancia e riqueza menos indigna. para a
morada de Deus. Em 1246 foi instituída a Festa do
Corpo de Deus; ao genio e á piedade de santo Thomaz
de Aquino devemos agradecer pelo admiravel oficio
do santíssimo Sacramento.
A penitencia publica caíra em desuso; mas trans·
fmma-se em esmolas, mortificações corpor aes, roma·
rias : as cruzádas vieram a ser um meio de expiação
As indulgencias multiplicam-se. O jubileu secular, esta·
belecido por Bonifacio VIII, foi depois determinado
para todos os cincoenta annos por Clemente VI ; para
todos os trinta e tres por Urbano VI, emfim para to·
dos os vinte e cinco annos por Paulo II.
O quarto concilio de Latran regulamenta as penas
exteriores impostas por crimes publicas z o inter·
dito lançado sobre os lugares, a excomunhão prohun·
ciada contra as pessôas. Emfim o eeculo xm viu apa•
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CAPITULO IV

A Igreja e o grande scisma do Occidente.
(1305-1514)

Vista !fera!. -

Divisão deste capitulo.

Está encerrada a era das cruzadas : as nações christãs, menos atentas aos chamados do papado, não
cuidam mais sinão no seu engrandecimento, nos seus
interesses. A Italia, privada da presença dos seus
pontifices ha de despedaçar-se a si propria; a França
e a Inglaterra hão de começar esta luta feroz , encarniçada, chamada guerra dos cem annos. No redemoinho
destas pelejas, não retumba a voz da Igreja com a
mesma autoridade, e percebe-se na Europa catolica
um movimento que si nãr é ainda a apostasia, já vae
preparando os espíritos para a Heforma do seculo xv1.
De facto, a autoridade suprema da Igreja vae sendo
discutida pelos soberanos e pelos legistas ; o vinculo
da união quebrar-se-á depois pelo scisma. Em seguida,
com o renas cimento, as descobertas modernas, e o
evoluir geral do espírito humano, dar-se-á o regresso
ás ideias e aos costumes do paganismo. Em meio dos
povos assim aparelhados. para a revolta intelectual
e moral, poderá o protestantismo medrar sem custo.
E' a historia deste resvalar len Lo, mas constante,
que vamos acompanhar atravez dos sec ulos xtv e xv.
Teremos primeiro o exilio do papado para Avinhão,
preludiando ao grande scisma do Occidente ; contem·
plarcmos dP.pOÍR essa f>poca nP.fonna P.ffi que, por perto
de 'quarenta annos, a unidade da Igreja é q~~bra~:
de facto, por papas rivaes ; em que os conc11Ios
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pisa, Constancia, Basilêa querem arvorar em principias, t eorias subversivas da autoridade pontifical.
Não se julgue entretanto que a Igreja e o papado
ficam ali, meros comparsas desta tragedia imensa,
não · elles assignalam e condenam os erros dos precurs~res do protestantismo : vViclef, João H uss, J eronyroo de Praga. Quatro concílios geraes se reunem em
Vienna, Constancia, Florença e na basilica de Latran,
para providenciar e trazer o remedia a tantos males.
Scintilam no firmamento da Igreja novas ordens religiosas, santos admiraveis.
Emfim, os triumphos dos Turcos e a queda de Constantinopla ecôam nas christandades da Europa : presenceia-se um despertar do heroísmo e da fé com
João Huniade e Scanderbe1·g. E quando o imperio
de Const'antinopla já tem sucumbido, a Igreja prosegue na sua tarefa ; ella peleja por salvar do naufragio os destroços da civilisação grega ; leva a fé
para novas terras ; na Europa, patrocina o renascimento esforçando-se de bem no1·teal-o, e para atinar com um curativo para as chagas da sociedade,
ella reune o quinto concil io de Latran que elabora
um plano de sabias reformas. No dccimo oitavo concilio ecumcnico (1517) faremos ponto, terminando
aí o periodo historico da idade media.
Serão quatro os titulos debaixo dos quaes agrupar-se-ão os acontec imentos religiosos destes dois seculos : 1° R esidencia dos papas em A rinhão (13051378) : é neste período que se prepara o grande scisma ; que se reune o concilio de Vienna, decimo quinto
ecumenico, e que se manifestam os erros de Wiclcf ;
· 2° ~grande scisma do Occidente (1378-1417) : periodo
0
~mo so em que a dôr é mais do que a alegria; os conC!lios de Pisa e Constancia praticam uma obra desastrada, m as rt heresia é condenada com J oiio H uss e
Jeronymo de Praga; 30 As consequencias do scisma
(i417-1449) : vemos a França ora humilhada e depois
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salva por.,Ãúanna de Are ; vemos as discussões e- 08
scismyirêmmaranhar-se nos concilios de Pisa e de
Basilêa, depois em Ferrara e em Florença onde finalmente se acha a . Igreja reunida cm concilio e põe
lermo ao scisma; 4.º Período de transição entre a idade
media e os tempos modernos (1449-1517) : assistimos
á victoria dos Turcos, á queda de Constantinopla, aos
progressos do Renascimento, á obra de evangelisação
realisada no novo mundo, e emfim á iniciativa de
reforma salutar tomada pela Igreja no quinto concilio de Latran.

ARTIGO 1

Permanencia dos papas em Avinhão.
(1305-1378).

Papas.
Clemente V (1305-1314).
João XXII (1316-1334).
Bento XII (1334-1342).
Clemente VI (13ft2-1352).

Papas
Innocencio VI (135 2-1362).
Urbano V (1362-137 0).
Gregorio XI (1370 -13 78).

I. Os papas francezes de Avinhão. - IL Concilio de Vienna, 15°
ecuni enico (1311 ). - III. Negocios dos Tem plarios. - IV. - Queô·
Iões de Luiz da Baviera com João xxn; scisma da All emanha. V. A heresia de Wiclcf. - Obras e glorias caLolicas.

I. Os papas francezes de ÁfJinhâo. - Obe decendo á
influencia de Philippe o Bello, o sagrado Colegio deu
a Bento XI, como successor, o arcebispo de Bor deu~
Bertrand de Got, que tomou o nome de Clemente V
e fixou sua rcsidencia em Avinhão, cidade visinha
do condado do mesmo nome que fôra cedido por Phi·
lippe o Audaz ao papa Gregorio X e pertencia ao d~
minio pontifical. - A residencia dos papas em Avinhão durou setenta e dois annos: é o per iodo chamado
o cativeiro de Babylonia. Este longo exilio do papado
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parelhou o grande scisma do Occidente ; elle fez do

ªapa o homem de uma nação apenas, diminuindo tanto

~ais a sua influencia sobre as outras nações; colocou
05 sumos pontificcs na dependcncia dos reis da França
que muiLas vezes abusaram do s~u poder : foi uma
prova e uma desgraça para a lgreJa.
Entretanto este exilio do papado tem sua explicação. nas necessidades sociaos da época. A Italia
estava em polvorosa, rasgada pelas lutas dos Guelfos
e dos Gibelinos : os primeiros, partidarios do papa e
da nacionalidade italiana; os outros, partidarios da
dominação estrangeira e mais tarde, de uma democracia excessiva; suas guerras sangrentas punham em
perigo a liberdade dos pontificas. E' de notar tambem que estes papas de origem franceza muito honraram a Santa Sé.João XXII foi um sabia canonista;
Bento XII favoreceu os estudos e facultou o ingresso
da universidade de Paris aos estudantes du mundo
inteiro ; Clemenle VII mostrou-se um prodigio de
caridade na peste que assolou a França em 134.8 ;
Innocencio VI e Urbano V foram ilustres reformadores. Esses papas todos, legitimamente eleitos, não
só guardaram incolume o deposito da fé, como tambom levaram uma viela escoimada de qualquer censura.

li:. Concilio de Vienna, 15º ecumenico (1311). Logo com o advento de Clemente V, Philippe o Bello
instou junto do pontífice para que condenasse a memoria da sua victima Bonifacio VIII. Por outra parte,
o nego cio dos Tomplarios, muito melindroso e intriucaclo, dava cuidado ao papa. Clemente V resolveu
propôr estas pcndencias a um grande concilio que se
reuniu em Vicnna, no Delphinado. Trezentos bispos
ali estiveram sob á presidencia do papa.
:\ ~ula de convocação mencionava tres negocws
prmcipaes para liquidar :
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1o A libertação da Terra santa. - Uma cruzada foi
resoivida, com autorisação de tirai· do rendimento dos
beneficias o dizimo da guerra ; mas a expedição nunca
se realisou ;
20 O processo dos Templarios. - Voltamos depois
no assumpto ; foi parecer do concilio, suprimir a ordem, sendo, este passo, uma medida administrativa.
30 A condenação das heresias contemporaneas. _
Tratava-se primeiro de sectai·ios o fanaticos, os quaes
com as denominações de fralicelas, beguardos, apos'.
tolicas, etc. professavam um quioLismo que degenera.
va na mais hedionda imoralidade. Foram condenados
polo concilio. i\Ias emquanto esses transviados caiam
no desregramento dos costumes, um rigor por demais
austero se manifestava na familia franciscana no tocante á pobreza religiosa, e já tinha acarr etado uma
scissão lastimavol. Sob o nome de pobres eremitas, os
mais zelosos p1·etcndiam que nem Jesus Christo, nem
os apóstolos tivessem possuido cousa alguma como
propriedade, o que a perfeição consistia em imitai-os:
o papa, de harmonia com o concilio, lhes r econhece,
quando menos a « posso das cousas qu e se gastam
com o uso. »
/lo Jt reforma da disciplina. - Entre outros nego·
cios tratados no concilio de Vionna, vemos mais um
requerimento apresentado pelo rei da França, pedindo
a condenação da memoria de Bonifacio VIII : os
Padres conservaram na integra o texto e a doutrina
da bula Unam sanct~un. - O concilio confirmou
tambom a fosta do santissimo Sacrament o, instituida
por Urbano IV, e promulgou m·iteriosos r ogµlamentos
atinentes aos privilegias de que gozavam as ordens
religiosas.

Alérn. disto, as recepções dos ca:aleiros faziam-se :'1º
ruysterio, e boatos alarmantes c1l'culavam, a respeito
dos costumes do muitos dolles. Em 1305, Philippe
Bello comunicou o facto a Clemente V, o qual pri0
meiro, não lhe dou credito, aceitando depois, a pedido
dos proprios Templarios, a incumbencia de dirigir
um inquorito. O papa procedia com prudoncia e vagar.
Na França e nas outras nações catolicas iam colhendo
testemunhos esmagadores,. A comissão nomeada pelo
pap a alcançou a confissão de duzentos ~rinta e um
Templarios. Renegavam a Jesus Christo o cuspiam
na sua cruz ; varias adoravam um idolo infame chamado Baphometo. Entre si cometiam desordens horríveis que confessavam uns aos outros, dando-se absolvições reciprocas, ainda que simples leigos. Emfim,
emblemas mysieriosos, vestígios de ritos secroLos encontrados em suas habitações, acusavam ceremonias
estr anhas constituindo na ordem dos Templarios uma
sociedade oculta em que se amalgamavam as impiedades e infamias dos antigos gnosticos.
Tal era a ordem que ao concilio de Vienna, competia julgar : como medida disciplinar, foi sentenciada a supressão dessa instituição que so tinha tornado perigosa para a sociedade catolica. O rei da Frnn• ça se apossou das riquezas dos Templarios e fez queimar vivos, numa ilha do Sena, o grande mestre, J ac·
ques Molay com os principaes chefes da ordem. O
papa tinha pedido que usassem de indulgencia para
com aquellos que se arr ependessem dos seus desvarios.
Muitos assim alcançaram a liberdade. Bossuot disse
falando nos Temp larios : cc Confessai·am nos Lorment~ s, e negaram nos suplicias. » Porquanto fica sendo
a~nda o processo dos Templarios um enigma para a
historia.

Ill. O negocio dos Templarios. - A ordem dos ca·
valeiros do Templo muito decaíra da sua grandt1za
primitiva : as riquezas e o luxo tinham entrado nella.

~V. Questões de Luiz da BaPiera e João XXII;
scisma da Alemanha. - O successor de Clemente V
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foi o papa João XXII. Debaixo do seu pontificado
uma contenda acesa pelo novo imperador da Alle:
manha,Luiz da Baviera, ressuscitou a antiga pendencia do Sacerdocio e do Imperio. A conselho de Guilherme Occam, de Marcilio de Padua, e da seita dos
Fratricelas, Luiz da Baviera deu seu apoio ao partido gibelino, inimigo do papado na Italia. E lle foi
para Roma e ali se fez consagrar imperador por bispos depostos. Excomungado por João XX II, o principe levou a audacia até depôr, por sua vez, p or um
conciliabulo scismatico, o papa legitimo, opondo-lhe
um antipapa, João de Corbiél'es, que tomou o nome
de Nicolau V : assim originou-se o scisma da Alemanha (1328). Mas o anatema pronunciado contra o imperador e exposto ao publico nas portas do Vati cano,
tornou-se de certo modo o prenuncio da sua derrota.
Luiz da Baviera foge aos clamores do povo que o amaldiçôa emquanto seu antipapa atira-se aos pés de
João XXII, alcançando o perdão. Com os successores
deste pontifico, o imperador representa o mesmo pap el
de tyrano da Igreja e do papado. Declara que << o
imperador recebe o poder directamente de Deus, sem
necessidade da aprovação do papa n. Nomeia intrusos
para as sédes vagas, anula matrimonias, etc. Violava
assim os compromissos primordiaes da sociedade cif..
tolica , e partia os vinculas que uniam o papado e o
Santo lmperio. Clemente VI excomungou de novo
e depoz Luiz da Baviera que faleceu pouco depois
como faleceram quasi todos os perseguidores, r epentinamente ferido pela justiça divina. Carlos IV de,
Luxemburgo herdou . a corôa imperial. A celebre
co.nstituição que elle publicou, conhecida pelo nome
de bula de onro, restabelecia a paz e submetia a escolha
dos grandes eleitores á confirmação da Santa Sé.
A respeito do periodo que decorre desde Innocencio VI at é á morte de Gregorio XI (1352-1378), pou?a
cousa interessa o fim que temos cm mira : a Itaha
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ofre com a ausencia dos papas, e não deixa de p edir
seu regresso ; o poeta Petrarcha, Rienzi, futuro
~ribuno de Roma, santa _Erigida, tão ilustre por suas
revelações, santa Catherma de Senna, tão ardente
para pacificar a Italia e defender a Sé apostolica,
emfirn o immortal cardeal Albornoz, envidam o talento e as forças para preparar o regresso do papado.
Mas os obstaculos multiplicavam-se : a volta definitiva deu-se somente com Gregorio XI (1377).

5

V. A heresia de W iclef. - V ale a pen a mencionar
est e erro co etaneo da residencia dos papas em Avinhão, pois elle encerra em germem o protestantismo
inteiro. Tocamos na grande heresia que prepara os
t empos modernos. O proprio Wiclef não inovou ; é
apenas o nucleo para onde convergem e se centralisam as duas correntes que já assignalamos. Roscelino
e Abailard soltaram o freio á inteligencia ; os Valdenses e os Albigenses armaram seus discipulos, saquearam e assolaram as provincias. O heresiarca actual
ha de coligar a revolta do espírito e a revolta social :
ha de legar a João H uss e a J eronymo de Praga, predecessores imediatos de Luthero, o systema todo do
protestantismo.
- Wiclef, nascido em 1324, era doutor da Universidade
de Oxford. Melindrado no seu amor proprio por não
serem aceitas pelo papa as suas pretenções á direção
do Colegio de Cantorbery, começou o ataque contra
o sumo pontifice, ensinando publicamente que o papa
~ão é o chefe da Igreja, que os bispos não são super~or e~ aos simples sacerdotes, que os poderes ecles1ast_rnos se p erdem pelo pecado mortal. Depois, investiu para o culto, os sacramentos, particularmente
0 dogma da presença de Jesus Christo na santíssima
Eucharistia, o sacrifício da Missa, a oração pelos
~ortos, as insti tuições monasticas. Os falso s my~
ticos e os iluminados do seculo xm professavam o
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dogma fundamental de que o homem pode tornar-se
impecaCJel, sendo que em tal estado, não pode mais nem.
augmentar a graça santificante nem perdel-a : isto
dava na ruina do livre arbítrio, da virtude e do seu
heroísmo, era o caminho franqueado a todas as torpezas. Wiclef admitia esse conjunto do erros. fat alistas. Entretanto teve a prudencia de ocultar S!Jus
sentimentos com ambages, formulas subtis e indeterminadas. Porem, u~ concilio dos bispos da Inglaterra, soube descobnl-os e os condenou (1377 ), mas
o transviado tornou a entrar no seu curato de LutLerworth. Breve, veremos a Alemanha awlher e propagar todos estes erros.
VI. Obras e glorias catolicas. - No tempo da residencia dos papas em Avinhão fulgem ainda nomes
o obras gloriosas para a Igreja. Em prime iro lugar
as manifestações da vida catolica o religiosa : o instituto dos OliCJetanos, fundado na Italia (1319), debaixo
da regra de são Bento ; o do São Salvador, composto
de religiosos e religiosas, aprovado por Urbano V,
e cuja fundadora é santa Brigida; o dos Jesuatas,
autorisado pelo mesmo pontifico para o serviço dos
hospitaes; o dos Hieronymitas debaixo da regra de
são Jeronymo, com varios ramos na Espanha pwa
a educação da mocidade, na Italia para a pratica da
vida austera e penitente.
A obra das missões longínquas começava a avultar
consideravelmente : os Irmãos menores ou Francis·
canos evangelisavam o imenso imperio dos Tartaros;
um delles, Monte Corvino, apóstolo do Coromandel 0
<las Indias, penetrava até Pekin, emquanto outro ir·
mão, Odorico de Porto-Mahon, evangelisava Malabar,
Ceylão, Java o o Thibet.
~
A santidade continuava a florescer nos trônos na
pP.ssôa rle >ianta Tsahel de Port.ugal 'e de santa Catha·
rina da Suecia ; nos claustros com santa Brígida 6

-- 511 nta Catharina de Senna ; em meio das situações
sa is variadas com Pedro de Luxemburgo, são NicoF~ de Tolentino, santo André Corsini, modelo dos
: 1spos e são Roque, a quem os doentes acometidos
la r 'este tributam um culto especial.
peErnfirn , tambem a sciencia, embora decaida das
ulrninancias que atingira com santo Thomaz e são
~oaventura, ainda contava dignos representantes :
Rayrnundo Lullo, cujos cscriptos versam sobre todos
os rarnos das sciencias ; Duns Scot, franciscano que
fundou a escola dos Scotistas em fronte daquella
dos Thomistas. Arnoldo do Villanova, Guilherme Occam o dominicano Taulero, etc. honravam a sciencia
teol~gica, si bem que alguns destes autores tenham
deixado certos erros introduzir-se nas suas obras.
Na Italia, o Dante, nascido em Florença, falecido em
1321 ern Ravenna, imortalisava-se com a DiCJina Comedia, po ema cheio de vasta erudição e sciencia universal, emquanto Petrarcha, nascido cm Arezzo, em
1304, semeava sous poemas, em que vibram os acentos da fé, mixtos embora, com · algumas passagens
licenciosas.
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I. Os papas de Roma e de Avinhão. - II. As dores da Igreja,_
III. O concilio de Pisa ('1409). - IV. O concilio de Con stança, 16•
ecumenico (1414·1418), - V. As consolações da Igrej a.

Castella, o Aragão, Navarra, a Lorena e a Escoa Italia e mais estados da Europa reconheceram
era'
· ·
'r
papa de R orna. on de es t ava o pont1·r·ice 1egihmo
~á que tinha sido a eleição de Urbano VI, perfeitaIllente r egular, e~a elle .º papa verda~~iro, e a sucessão legitima esta . ~a lista dos pont1frnes de Roma.
Além disso, no soho romano, perpetuam-se o proGeder ilibado, a virtude, a sabia administração da Igreja.
Outro t anto não se dá com os papas de Avinhão, CleIllente VII e Bento XIII : debaixo do pontificado
destes, os favores e as dignidades são outorgados
aos aduladores ; os costumes e a disciplina estão em
decadencia. Todavia, as nações catolicas de ambos
os partidos podiam estar na bôa fé e pensar que o
papa por ellas preferido era o papa legitimo : a unidade de facto estava quebrada, mas, cm principio,
cada um aceitava apenas um só papa e uma só Igreja.

I. Os papas de Roma e de Arinhão. - Gregorio XI,
tinha restabelecido a Santa Sé em Roma. Quatorze
mezes após o seu regresso, morria, e o sagrado Colegio
dava-lhe por successor, de acordo com os votos do
povo romano, um papa, italiano de nascimento, que
tomou o nome de Urbano VI. Os cardeaes detidos fm
Avinhão, o reconheceram como papa legitimo. Ma's,
cinco mezes mais tarde, descontentes com a escolha,
pretenderam que ella não fôra livre, e reunidos em
uma especie de conclave, declararam nula a eleição
de Urbano VI, nomeando em seu lugar um delles,
Roberto de Genova que tomou o nome de Clemen~
te VII e foi residir em Avinhão. Houve então dois
papas na Igreja, um em Roma, outro em_ Avinhão.
Por mais de quarenta annos permaneceu esta desgra·
çada divisão com grandes prejuízos para os interesses
catolicos. Os dois papas excomungaram-se mutuarnen·
te, e o· orbe catolico scindou-se em dois grupos. C!e·
mente VII tinha. a seu favor a França e as nações alia·

II. As dôres da Igreja. - Esta lastimosa scissiio
na autoridade pontifical não era a unica dôr que magoava a christandade. Por toda a parte, vê-se o malestar augmentando, a presagiar abalos violentos.
No Oriente, as victorias continuas de Baj azet reduziam o imperio grego quasi unicamente á cidade
de Constantinopla. A invasão do famoso Tamerlan
e dos seus Mongoes, e a sangrenta derrota que sofreu
Bajazet em Ancyra, demoraram por meio seculo ainda
a queda de Constantinopla.
O imp erio da Alemanha gemia então sob a tyrania
de Venceslau, rei da Bohemia, principe cruel e devasso, que a outros mu itos crimes ajuntou o de matar
a são João Nepomuceno, conego de Praga, porque
0
santo sacel'dote tinha recusado revelar -lhe a con~ss~o da r ainha. Revoltado com esta horrenda bararia, o povo o expulsou do trôno.
mA França, na sua luta com a Inglaterra, sofria o treendo castigo do seu grande scisma. A I nglaterra

ARTIGO II

Grande scisma do Occidente.
(1378-1417 ).

Papas na séde de Roma
Urbano VI (1378-1389).
Bonifacio IX (1389-1404.).
Innocencio VII (1404.-11.06 ).
Gregorio XII (1!.06-14.09).

Alexandre V (14.0 9-141.0 ).
João XXII! (1410-1415).
Martinho V (14.17 -14.31).

Papas na séde de Açinhão.
Clemente VII (1378-1394) .

Bento XIII (1394-1417 ).
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padecia com as v iolencias dos wiclcfisLas . Duzentos
mil camponczes, fanatisaelos por um discipulo ele Wi.
clcf, o franciscano João Balll', trncidaram o chanceler
e o arceb ispo de Cantorbcry, obrigando o joven rei
Ricardo <1 ('.oncedcr algum; privilegias.
llns RecLarios foram para a Bohemia. Encontr aram
ali. um concurso fanatico : João Huss, reitor da Universidade de Praga, sacerdote ambicioso, entrou dP
corpo e alma ao serviço do erro ele \ Viclef e teve n~
pc~s0a do Jeronym.o de Praga, humem violento e desregrado, um a1 doroso cumplicc que propalou a falsa
doutrina por toda a Alemanha. Os bens do cloro cons1.iLuiam um engodo podProso pa1·a a côrLe e os senhores, e a comunhão debaixo das duas espec ies, arvorad;1 cm dogma, conquistava as sympatias dos cam·
ponios.
EnLretanLo, os papas sucediam-se em li.orna; e
Ped1·0 de Lua, com o nome de Uento XI II, subia ao
solio ponLifical de Avinhão. Nos dois campos, anhe·
lavam polo r.egrcsso á união. Os papas r ivacs , porém
não querendo saber ele nada, os cardeaes r esolveram
de comum acordo, reunir cm Pisa, um concilio geral.

1l J. O concilio de Pisa (lli0 9) . - To do o mundo
scnL ia que o primeiro elcRcjo por realisar era a união.
Na França, a Uni versidudc de Paris, dir igida por homens ele Lalento, João Gcrson, Pedro d' Ailly e Nicolau
cll' \.lcmcngis, propunha para esse fim um ou outro
de~Les meios : renuncia pura e simples dos preten·
dcntrs, um compromisso ou julgamenLo da ques~O
pm arbiLros, e emfim o concilio geral que tomaria
umu providencia decisiva.
Hcunida em Pisa, a assembleia cons tava de vint
e dois cardeaes. das duas obcdiencias, quatre pa•
triarcas e mais de duzentos bispos ou arcebispos. ~s
18
dois papas não quizerom comparecc1·. Faltava Pº
a este concilio umfl convocação regular, e uma auto

-
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ridade par~ . presidil-o. As circumstancias cxccpcionaes que md1 Lavam a favor dos cardeaes não podem
subsUt.uir o direito. Na falLa de eenuncia voluntaria
ou de arbitragem, Gerson ensinou desassombrado a
preerninencia do concilio sobre o papa, e isto, não
somente no easo vcrtonte ele um papa clnvicloso, mas
em 0C1eral e para Lodos os tempos. O concilio de Pisa aceitou este pareuer, embo1'a fosse o derrubamento da constituição monarchicn da Igreja, e depois que teve pronunciado a dcposiçi'i.o dos dois papas, fez eleger polos
cardeaes um novo papa que Lomou o nome de Alexandre V. Mas os dois papas reinantes recusaram abdicar :
houve portanto tros concorrentes e tres obecliencias.
Os Padres <lc Pisa, antes de se separarem, determinaram a !'(!União de um concilio geral daí a tros
annos p::u·a teaLar dos graves interesses da Igreja.
IV.' O concilio de Constança, 16° ecwnenico ( lH41418). - A assembleia se reuniu sob a proteção de
Sigismuncli , imperador da Alemanha. Nunca concilio algum Levo abertura mais imponente, mais so lene : vinte e trcs cardeaes, tres patriarcas, vinte
arcebispos, quasi trezentos bispos, cento vinte e quatro abh acles, mil e oito centos oclesiasticos, mais de
mil e seiscentos príncipes e senhores, com o papa
João XXIIJ , sucessor de Alexandre V, e o imperador
Sigismundo, os Lavam presentes a es La reunião. Ficou
assente em primeiro lugar que os doutores, os sacerdotes e os embaixadores teriam voz no concilio, e que o
Yoto se faria não individualmente, mas por nação
e as nações el'am cinco : a França, a Alemanha, a ln·
glaterra, a ILalia e a Espanha.
~!'es negocios deviam ser tratados pelo 0onci!io : a
u~iao e a paz da Igreja, sua reformação e a confirma·
çao da fé contea os cnos de Wiclef e ele João H uss.
l 1° A união <La JgrP./a (!ela extincão do srisma. - Dos
res papas, nenhum era capaz de remediar ao scisma.
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Grcgorio XII hesitava em sacrificar a sua corôa.
Bento XIII não o queria por preço algum; João XXII1'
que presidia as primeiras sessões, deixou o co ncilio'
de tão amedrontado que ficou com o só pensament~
que teria de abdicar. Pedro d' Ailly e João Gerson
sustentaram a tese erronca ele Pisa, dizendo que a
assembleia era legitima assim mesmo, e nas quar ta
e quinta sessões foram publicados os decretos famosos que encerram os principias elo ga1icanismo . 1° Este
synodo, licitamente reunido em nome do Espírito
Santo, constituindo concilio geral, recebe imediatamente de Jesus Christo o seu poder, ao qual todas
as pcssôas, de qualquer estado ou dignidade, mesmo
papal, devem obediencia no tocante ó. ext inção e clispari ção do scisma e á reforma da lgl'Cj a de Deus, no
seu chefe e nos seus membros. 2° Quem negar obstinadamente a submissão aos mandamentos, estatutos,
regulamentos ou preceitos deste santo Syno do ou de
outro qualquer concilio geral, e não se arr epender,
terá uma penitencia justa e o castigo que merecer,
valendo-se, si fôr ncccssario, de Lodos os outros meios
de direito. » - Devemos observar que a assembleia
de Constancia, não Lendo rhcfc naquclla ocasião,
deixava de ser ecumenica, que este caracter nunca
foi r econhecido por Roma para as quarta e quinta
sessões, e emfim que J\Iartinho V nunca aprovou o que
tinha sido feito em Constancia, conciliannente e em

ma teria de fé.
O concilio procurou na realidade alcançar a renuncia pum e simples dos tres pretendentes : João xxrn
consentiu nobremente em ser deposto ; Grcgorio Xll
abdicou livremente, Bento XIII, ficando obstinado,
foi demitido e abandonado por seus partidarios. Emfim, na sessão quadragcsima primeira, o car deal Othon
Colonna foi eleito papa a contento de todos, e tornou
o nome de Martinho V . Efltava terminado o grande
scisma do Occident c, e o concilio de Constancia, pre-
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'<lido pelo novo papa, pôde ocupar-se com as reforsi as disciplinari as e a condenaçiio das heresias .
rn 2º Reformaçâo ela Igreja. - Os decretos disciplinaes do concilio ele Constanci a versam especialmente
:obre a nocessi~ade de reunir ~ miudo concilias ~eraes
ara evitar o sc1sma o as heresias ; os Padres admitiam
~ue, em principio, se podia fixar um prazo do dez
annos. (Sess. xxrx.)
30 Conelenacâo das heresias ele IViclef e de João IInss.
concilio de Constancia trabalhou em deslind ar
sses erro s o os condenou solenemente. Entre as pro posições assjgnaladas e feridas com o anatema, notamos as seguintes: << A substancia do pão e do vinho
permanecem na Eucharistia, e J osus não está r ealmente presente nclla. - Não se vê no Evangelho Ler
Jesus Christo jnstiLuido a Missa. - A confissão exLcrjor é inutil a todo homem arrependido. - Qualquer
sacerdote ou b.ispo, cm estado de pecado mortal, não
admini stra validamente. -- Emfim, . e este é o artigo
fundamental da heresia de Wiclef, o homem é privado
do seu livre arbitr io, elle é for çado: perde-se ou salvaso fatal mente. "
Jo ão Huss e J cronymo de Praga tinham ido cm
Constancia sob a garantia de um passaporte de Sigismund o, para justificarem-se perante a assemble ia. Todos os meios do persuasão foram baldados de encontro
á revolta do s sectarios. Os dois herejes foram entregues ao braço secular e queimados vivos por ordem
do imperador. Ao saberem deste suplicio, os hussiLas
da Bohemia pegaram cm armas e, chefiados pelo feroz
Jo.i\o Ziska, alastraram as ruínas e o sangue pela Bohemia, a Poloni a e a Hungria, afim de vingarem a
morte dos seus chefes.
Considera-se geralmente o concilio de Constancia
c~m o de Pi sa e as primeiras sessões daq uelle de Basie~ (1431), como dccimo sexto concilio ccumenico com
enominação de Pisa,_ Constancia e Basilêa.
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V. As consolaçiJes ria Igreja. - Deus sempr e deita
algumas gotas de mel no calice. de amarguras. da sua
lgrcja . No pcriodo angustioso que acabamos de con.
tcmplar, a inLcrvenç.ão da Pi·ovidcnc ia torno u-se pa.
tcnLc cm mais de uma ocasião.
·
Em primeiro lugar, não é facLo digno de reparo, não
Lm· a doutrina sofrido o menor dano, apezar das con.
tendas calorosas, cm meio dos anatcmas r eciprocas
de pontificcs rivaes? Não, o erro nunca t riumphou
nem mesmo no sol io dos antipapas: resguardara~
os princ ipias ela fé e da moral pura, con d. naram a
heresia e no1·Learam o mundo nas veredas
./~stiça.
Nos dois campos, houve santos e ilustr1
""
gens : nas regiões dependentes do ponti f
sUl'gcm, na Italia, o berna vonturado João d\) Vicença; na Hungria, são João Cap istrano; são J oãf Nepomuceno na liohemia, depois, santa \'cro nica de Milão,
sanLa CaLhar ina de Sicnna, santa Br ig ida, santa Catlim·in1;t de Gcnova, cLc.
Nos povos subdiLos do papa de Avinh ão, avultam
sabios como Pedro cl'Ailly, mais tarde cardeal arcobispc, de Cambraia; o piedoso e em dito Jo ão Gerson,
autor presumido da .lmitaçâo de Jesns Christo ; Nicolau de Clemcngis; são Pedro de Luxemburgo , bispo
de Metz; são ViccnLc Ferrcr, o ardente pr egador de
toda a Europa.
No mesmo tempo, uma conLroYcrs ia trazia em reboliç·o as escolas teoloi ''lS a respe ito da Imaculada
Comc ição. Com um a. Llor ao par da sua bôa fé, os
thümistas impugnavam esta crença e os scotistas a
susLcnt.avflm. Foi um consolo para a Igeeja, ver a
Universidade de Paris tomai' a peito a defeza da honra
de .\faria, ensinar o glorioso privileg io e impôr a seus
douLores o juramento de advogal-o .
.\'u norte da Europa, dcpuraYa-se um oRpeotaculo
rccOnfortanLc : J agellono, duque da Lithuania, reosb ia o baLismo, o Lornava-so o após Lolo do seu

Pº"°

a.inda idolat~'a. Por sem ~aLrimonio com a piedosa
J-{ edwigc, ramha da Po.loma, consagrava a união ditosa elos dois paizos debaixo do mesmo sceptro,
ARTIGO III

Consequencias do scisma.
(HJ7-H.49).

Papas.
Martinho V (11±17-11,31 ).
Eugenio IV (1431- 1li/17 ).
Nicolau V (1447-'Jl15!'i).

r. A França humilharia e salva Joanna clr Arr (1429 ). - II. O
concil io e o scisma ele Basilêa (t 431); prngmatica sanção dr Burges. - III. Os concilios de Ferrara e ele B'Jorcnça. 17° ccumcnico
(1439 ): Decreto para os Armcnios . - l V, l<'im elo novo scisma.

I. A França lmmilhada e s11/CJa (J li20). - O fim
cl0 grande scisma do OcciclcnLo corresponde com uma
das ép ocas mais desasLradas da histor ia da Fran ç'.a.
Aquella nação, subjugada pela mão ela Inglaterra,
desp edaçada pelos parL idos dos Armunlt a.cos e dos
Borguinhões, Linha como chefe um rei louco, co:rr10
rainha, Isabel da Baviera, que dcsherdava o proprio
filho para dar a corôa ao filho do rei da Ing lnLcrra.
Carlos VII, ao subir ao trôno, possu ia apenas uma
cidade : Burgos ; Orlcafü era s iLiada pelos l 11glczes,
emquanto Carlos, de co ração alegre, perdia o rcsLanto
do seu r eino. - Tinha chegado a hota marcada por
Deus para a salvação : na Lorena, na aldeia de Domremy, elle inspirava uma pobre moça do campo ;
confiava-lhe uma missão sobrenatural : cumpria-lhe
expulsar os lnglozes, levantar o cerco de Orlcans, e
fazer consagrar o rei Carlos VJ 1 cm Rcims. J oanna de
At·c l'eali sou a sua obl'a como uma ltcroina e uma
sant ·['
·
a. orm111ada esLn, a prnLcção cio céu a dosam-
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parou. Ferida no cerco do Paris, aprisionada diant
de Co~piegne pelos Borguinhões, vendida aos ln~
glezcs, JUigada e condenada por um tribunal infame
mas cheia de confiança cm Deus, não d esm entind~
n~nca a .su~ missão pr.ovidoncial, el!a a.iu.nta a uma
vida punss1ma, a glona do martyr10. Foi qur,imada
viva cm Ruão, as chamas respe itaram-lho ot coração
achado depois incolumo debaixo das ci nzas da
gueira. Os Inglezos foram repolidos da França : a
ação divina manifesta-se claramente nesta historia
maravilhosa. Quinze annos depois de morta, Joanna
teve o nome rehabilitado polo papa Calixto III, por
iniciativa do arcebispo de Roims, João Juvenal dos
Ursinos. Passaram os seculos o Pio X proclamou hemaventurada a heroina do Ruão cm 1!109.

ro:

II. O concilio e o scisma rü Basilêa ('.l.431 ) ; a pragmatica sanção de Burges. - No mesmo anno em
que morria Joanna de Are, o papa Eugen ia IV convocava em Basilêa um concil io que do'via det erminar
o importante negocio da reformação. Tratava-se derestituir a paz á Europa, o sobromdo á Alemanha, expurgando os erros lrnssitas da chr.istandade. - A primeira sessão foi presidida polo ca:doal Juliano. H.eduzido numero de bispos tinham ido cm Bas il êa: a pretexto de reforma, começaram sup!'imindo, como abusivos, var.ios direitos, impostos percebidos pela Santa
Sé desde tempos remotos, sob o nome de annatas, r.e·
serras, ou expectatiras; depois renovaram os dccre.tos do Constancia, declarando o conc ili o superior ao
papa. Com desprezo da autoridade pontifical, os
Padres de Basilêa, cujo numero tinha augmentado,
elaboravam uma obra heretica substituindo-se ao pa·
pado. Eugenio IV negava sua aprovação a estas es·
tranhas teorias : a quebra entro o papa e o concilio
foi completa.
Nesses entrementes, os bispos da Igreja grega, corn
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0 imperador João Paloologo II, podiam que o concilio fosse transferido numa cidade mais propria
ara isso onde se pudesse tratar de novo da reu~ião das duas Igrejas. O papa indicou a cidade de
Ferrara. i\Ias a assembleia de Basilêa protestou contra q decreto de translação e continuou suas sessões
scismaticas. Eugcnio lV foi declarado suspeito, e
um conclave simulado elegeu Amadeu, duque da Saboia, sob o nome de Felix V. O scisma do Basilêa
teve apenas uns poucos parLidarios na Suissa, na Saboia, e cm algumas cidades da Alemanha.
· A França ficou submissa a Eugenia IV ; os bispos
fr ancezcs, po1·ém, cm vez de ir em para Forrara, regressar am na sua patria. Carlos VlI os reuniu na
Santa Capella de Burges. Ali é que foi elaborada, sem
autorid ade nem direito, essa famosa declaração renovada dos decretos de Basilôa, chamada a pragmatica
sanção do Burges (14.38). Acham-se formulados nella
todos os principias do galicanismo : a autoridade suprema dos concilias geraos e sua superioridade sobre
o papa ; a eleição dos bispos e dos abbades pelas igrejas cat.edracs e os mosteiros ; a supressão, na França
das annatas, reserras e expectaliras ; a abolição do
apelo para Homa cm matoria cclosiasL ica, salvo para
algun s casos de alta importancia ; a declaração de
abuso contra as sentenças de excomunhão e do interditos lançados nas provincias ou no reino. Essa declaração, confiimada por Cados VIT, foi registrada
como lei do reino. Mas Eugenia IV e seus sucessores
não deixaram de protestar contra a pragmatica, que
foi definitivamente revogada no conc ilio do Lat1•an
e substituída pela concordata de Leão X o Francisco I.

III. Os concilias de Ferrara e de Florença, 17° ecnrneni?o (14.39) ; Decreto para os Armenios. - O ver·
dadell'o concilio abriu-se em Ferrara, a 8 de janeiro

http://www.obrascatolicas.com

-

522 -

de 1437, sob a prcsidcncia dos legados do papa, com
cinco ar~ebispos, vinto o dois bispos e qu~si outros
lantos bispos o gerars de ordens. Na pr1mc1ra sessão
foram condenadas as aclas do conc iliabulo scisrna.
lico ~e Basilêa. Na segunda, presidida pelo papa, pro.
nuncrnva o anatcma conlru os prelados que t inharn
ficado em Basilêa, mandando que se separassem. Nisso
a posto grassando c•m Ferrara, o concilio foi transfe.
rido em Florença. O numero elos bispos presentes era
maior ; os Gregos Linham enviado delegados, p art iculai·mente Marco de Epheso e 8essarion de Nicêa .
o p~'imeiro, .. ardente_ propugnador do sc isma , qu~
lrRzla o espmto subt1l elos Gregos; o outro, partidario
da união, que empregou todo o talento em fazel-a, assignando o decreto de união, cm que vêm claràmcnte
definidos todos os ponLos discutidos pelos Gregos .
" O Espiri to Santo, reza o Concilio, procede eternamente do Pae e elo Filho, como de um principio
unico e por uma unica sp i1· ução ... A particula Filioque
Lcm sido liciLamente e com razão acrescentada ao
Symbolo para esclarecer a ve1 d11de ... O corpo de ChrisLo é Yerdadeir:uncnle consagrado no pão de trigo,
c1um' azymó, quer levedado, e os sacerdotes devem
cmpt'egar um ou outro co n foi'mc o uso da sua Igreja.
As almas daqurlJes que morreram na caridade de
Deus, antes de lerem fei lo pcni loncia po1· seus pecados, são purificadas depois ela morte po1' penas purgativas e podem ser alivia.elas polos sufragios dos vivos ...
As almas complclamonle imaculadas são logo aceitas no céu, e vêm a Dous claramente como elle•é ...
As almas manchadas pelo pecado mortal b aixam ime·
diatamente para o inferno . »
A respeito da primazia da lgreja romana, o dec:~to
de união encer1 a essa formula notavel : tt O pont1f1ce
romano tem a primazia sobre todo o universo; é o
sucessor do bemavonlurado Pedro, principe dos Apoatolos, verdadeiro vigario ele J osus Christo, o chefe
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de toda a Igreja, o pao e o doulor de lodos os <.:hris- s. foi-lhe dado, na pcssôa de Pcclro, poe Nosso
t aO hor
,
.
1
-. . reger
S
Jesus e··, 1111sLo,
o peno
po d cr d o t J.ll'lg1r,
e c;overnar a Jgrejn uni:?1·sal, como_ tambem sr podo
, n as actas dos conctlws ecumcnicos D nos santos
ver
canones. >>
Depois desta decisão, os Gregos deixaram o conc1·lio. Acreditava-se que a união era sincera, e duradoura. Mas de volta no Oriente, os dcpulaclos cnconlraram espíritos rrbeldcs. Marco de Ephcso foi o defensor do scisma, o a infeliz Igreja grega Lomou a
01 ergulhar na1> suas trevas.
o concilio de Florença, depois da partida dos Gregos, pro seguiu na sua obra. O patriarca _dos Armenios tinha enviado seus legados ao conc i\1 0 para pedirem a sua reunião ao gremio da Igreja i·omuna.
Eugenio IV dcfrriu o prdido e lhes deu um formu lario
de fé catoli ca, conlwcido pelo nome de Oecreto JHll'rt
os Armenios. N rsla const i tuiçfío vêm reprovados os
erros monoph_vsilas <' monothelitas que se t inham _
arraigado naquolla nação ; o decreto traz mais uma
adesão plena e inteira ás decisões dos concílios d1'.
Constantinopla, de Chalccdonia, e out1·os ccumcmicos.
Emfim, o papa resumo nolla a doutrina cntol ica sobrn
os sacramentos.
A Igreja ainda Leve o consolo ele encaminhar pura
seu rebanho os Jacobitas do Egypto, da Syria o da
~Iesopot amia, assim como os J\Iaronilas do \ ,ibano.
O concilio da Florença dissolveu-se, levando no pcilo,
todos os seus membros, o jubilo e a esperança de verem r ealisar-se no mundo jnteiro o volo do divino
~Iestre : t< Um só rebanho o um só paslor. »
IV. O fim do noro scisma. - Eugonio .lV falccera
antes que tr>rminn~RP n sr.isma rlc Rns ilra . Mns rlP·
baixo de Nicolau V, sou succsso1" o malfadado duque
da Saboia, o anLi_pnpa Fnlix V, so despojou a sj pro
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prio das ridiculas e irrisorias insígnias do seu pont'.1
ficado. Morreu em 1449, e com elle morria o nov
sc isma, o qual, aliás não tivera alcance nem desper~
tou muita atenç.ão. Quanto ao conciliabulo de Basj.
lêa, ainda dava signal de si, embora diminuissem seus
membros. Transferiu-se em Lausanne, para ali fencccr ; os seus ultimos partidarios subme teram-se finalmente. Em meio de um acervo de loucuras, causa pasmo
ver que defende com brilho e sabedoria o glorioso
privilegio da Tmaculada Conceição de Nossa Senhora.
Por volta do anuo de 1450 celebrava-se o Jubileu ; inumeros peregrinos o v ieram festejar em Roma.

ARTIGO IV

Periodo de transição entre a idade media e os tempos modernos.
(14.t.9-151 7).

Papas.
Nico lau V (14.4.?-1"55).
Calixto III (1455-14.58 ).
Pio II (H58-Ht64) .
Paulo II (H64.-14.7'l).
SixLo IV (H71-H8'1).
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Papas.
Innocencio VI II (1484-1492).
Alex;rndre VI (H92-1503).
Pio III (1503 ).
Julio II (1503-1513).
L eão X (1513-1521 ).

I. Victorias dos Turcos : tomada de Constanlinopla (1458). - II.
A Espanha catholi ca : Inquisição. - III. A propagação ela fé no
Extremo Oriente e no Novo Mundo. - IV. Os Papas e a liberdade
nacional da Italia. - V. O quinto conci li o ele Latran, 18° ecum eni·
co (1512-1517), concordata entre Leão X e Francisco I. - VI. Novas
orde ns religiosas e santas personagens do secu lo xv. - VII. O Rena•cimento.

J. Victorias dos Tiirco~ : tomada de Constantinopla
(1453). - O islamismo, um instante transtornado nos
seus planos de conquista pela invasão de Tamerlan,
não deixava por isso de afagar sou sonho : o avas·
salamento da Europa. Amurato II, neto de Bajazct,
veiu sitiar Belgrade, fortaleza da christandade. Euge·
nio IV tinha armado a Polonia e a Hungria : Jagel·

n João Huniadc, general de I;adislau, Svanderberg,
1rºu 'o do príncipe da Albania, desbarataram com sua
1
: a(fe:rn heroica os esforços dos Turcos. Mas o filho
~~ A':rnurato, MahomeL lI, atacou Constantinopla com
rn exercito de trezentos mil homens. A capital <lo
urnp crio do Oriente foi tomada num assalto e saqueada;
~ igr!Jja de Santa Sophia foi transformada em mesquita. O imperado~ Con~tantmo ~II, Paleologo, falecera na luta; o impeno do Oriente dcsàbou para
nunca :mais levantar-se (1453). O scisma grego sofria
casti(fo de tantas revoltas : desde então a desditosa
0
0
Igreja de Constantinopla ficou curvada ao jugo musulmano.
Mas não se tratava já somente do imperio grego :
a Europ a catolica toda achava-se ameaçada pelo crescente. O papado procurou nobremente estorvar-lhe
a marcha victoriosa : Nico lau V poz a Jtalia em pé
de guerra; Calixto UI mandou o legado Enéas Sylvio
nas côrtes da Europa e p ela palavra ardente de são
Jo ão Capistrano, entusiasmou a Alemanha : vinte
mil homens reunidos a Huniade salvaram Belgrade.
Enéas Sylvio, agora papa sob o nome de Pio 11, pregou, elle proprio, uma cruzada contra a invasão musulmana. A' sua voz, moveu-se a Europa, e trezentos
mil comb atentes ergueram-se. Mas quando morreu
Pio II , a cruzada se desorganisou. Scandcrberg e Mathias Corvino ainda resistem com energia. Sixto IV
armou uma esquadra para combater as cmprczas navaes de Mahomet. J l. A luta, porém era impossivel.
Unicamente a morte de Mahomct 11 poz termo ás
suas conqui stas.

11. A Espanha catolica : Inquisição. - EmquanLo
o Oriente vergava sob os esforços dos musulmanos
da Asia, a Espanha catolica lutava com exito contra
0 ~ Mouros da península. Fernando e Isabel tinham reunido as duas corôas de Aragão e de Castella ... O pe·
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quono reino das AsLurias Linha sucessivamenLo aug.
monLado suas conquisLas, o Fernando o Catolico
possuía agora, debaixo tlo :;uu sccptro, a Espanha in.
Leira liue do jugo cios infi eis pela tomada de Gre.
nada ( 1492).
Depois de tcl' em l'undado a unidade territorial, Fer.
nando e Isabel queriam nos seus Estados a unidade de
crenças e de leis. ( ll'a os l\louros tinham ficado no
paiz em grande numero ; unid os aos Judeus conLra
a dominação chrisLã, pelejavam juntos cm odio da
rt., afim de recuperarem a sua inclependencia. A sua
presença constituia um perigo permanente. Fernando
publicou um ecliLo que não lhes cleixaYa outra alLcrnaLi va sinão roccher o .baLismo ou exi lar-s e para a
Africa. _\[as grande numPt'O desses .\louros hat isados
abjuraYam sccroLamenLn; praLicavam vinganças fa naLicas e profanaçücs saurilegas. Para obstar a esses inconvenientes, Fernando insLituiu um tribunal da Inquisição não exclusivarnenLe eclesiasLico, como a inquisição romana, mas meio politico e meio religioso,
1·esponsavcl peranLe o soberano, e cuja missão con·
sisLia em procurar os apostatas, julgar o crime de
heresia, e outros dolicLos previstos pelas leis. A' in·
quisição espanhola competia pronunciar sobre a culpabilidade dos incrim inados : a justiça sec ular sen·
Lcnciava e aplicava a pena. E' este o tribunal cuja
insLiLuição magôou a SixLo 1V; sous rigores excessivos
foram muüas vezes censurados pelos papas, mas não
ha negar que a Espanha caLolica lhe deve a sua na·
cionalidade o a unidade da sua fé.

A propaguçrlo da fé no J!,xtrc11w-Oriente e o nu~o
No seculo xv, a Igreja dá á obra das missões
longinquas uma organisação nova e mais completa:
naquella época, olia mandava missiona.rios domini·
canos e franciscanos na [nrl in, na China P no Th ibet.
Pokim tinha um arc0bispo e varios coadjutoros. D1•
11 J.

mnndç;. -
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•ersos bispados foram creados entro os Tartaros. Os

~aponios abraçaram Lambem a fé catolica.

o anuo de 1'Í02 havm rlo desvendar ao aposLolado catolico nO\'OS e magnificos horizontos. Auxiliado pela
descoberta ela hussola que vinha prestar sorviç.os imensos á navega~·fío, o genovez, Chrislovam Colombo alcançou de Frrnanclo o Catolico tres navios para :indar
á procur a do 11ma Lon'.a des.conh~cida, da qunl o seu
aenio lhe rcvrla v;:i a 0x1slencrn, alem do Oceano. Dos~obriu o no\'o mundo, que chamou lndias occidenlaes,
e ao qual o flurrnLino Americo Yespucci deu o nome.
Para a mesma c'• po ca, Vasco de Gama, o heroo imor·
talisado no s wrHos de Camões, abria um camin l10
novo para as JndiaH uricntaos pelo cabo de 1rna Eope·
rança. Com as itauH da Espanha o de PurLugnJ, a fé
catolica apor Li!\' a naquellas regiões : bono<licLi nos,
domini canos P franciscanos á porfia levaram os benefícios da fr o da <"ivilisação ;:t essas poYoar;ües afastadas . O mais el'lobro dentre os missionarios da
America foi o cloi;ninicano Las Casas : foz-so o do·
fensor dos Indios conLra a avareza e a crueldade do
Europ eu invnsm·, n veiu a ser o primeiro bispo do
Mexico.
IV. Os papas e ll liberdade nacional rla llali11. Emquanto o papado zelava pela exLonsão da fé no
noYo mundo, Linha que proteger a ltalia e conservarlh e a liberdadt> naeional. Foi a obra especial do .Aloxan·
dre VI o Julio li, livrar a Península o reconsLiLuir o
poder t emporal, repelindo todos os assaltanLos. Alexandr e VJ é esse l'amo so Rodrigues Borgia cuja
memoria tem Hido Lão cruelmente .vilipencliada por
certos historiadore::;. Não é facil dizer com exacLidão
co~o lhe corréu a vida ~ntes que fosse eleito papa ;
mas o certo é, c1ue, uma vez elevado ao solio ponLificio,
empregou
uma encr,.,.ia
d' ·. t> indomaYel ' um espirito rrrto r
ist1nto, um zelo nune;a fatigado, na clofoza da Reli-
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g1ao, da Igreja, como tambem da lil>er·dade italiana.
Em Florença, enfreia o ardor indiscreto de J eronyino
Savonarola, pacifica a Italia transtornada pelos par.
tidos, faz frente a Carlos VIII, rei de Napoles, faz
recuar todos os opressores da Santa Sé, por toda a
parte advoga os interesses da christandadc. - Juho II
é esse cardeal Juliano da Rovcra que se salientou por
sua maestria nos negocios e sua coragem nas lutas
como chefe do movimento italiano ; papa, elle faz
frente ás ambições italianas e francezas ; combat e
pessoalmente os Venezianos, forma com a F1·ança e
a Espanha a Aliança de Cambraia; e quando Luiz XII
voltou-se contra a Santa Sé, fei-e-o o papa com os seus
anatemas. O rei da França, irritado, quiz processar
o papa num arremedo de concilio, reunido em Pisa,
transferido cm Milão e depois cm Leão. Essa tentativa de scisma, porém, foi simplesmente r idícula :
Julio II, depois de ter excomungado os partidarios
do sc isma, e lançado o interdito sobre o reino da França, indicou, cllc mesmo , um concilio geral em Roma
para o anno de 1!'.í12.
V. O qiúnto concilio de Latran, decimo oilcwo ecnmenico (1512-1517); concordata. entre Leão X e Francisco !. - Cem bispos, italianos pela maior parte,
assistiram ao concilio : todos os Estados da christandade, inclusive a Fran ça, ncllc estavam repçesentados. Julio Il presidiu as cinco primeiras sessões, e
Leão X, eleito papa em 1513, as sete outras.
Dois objcctos principacs foram tratados p elo con·
cilio : a reformação do clero e a rcYogação d a pragma·

tica sanção de Burges.
1° Reformação do clero. - 1\lcncionamos os decretos
anulando a eleição do papa, caso seja eivada de simo·
nia ; as regras de promo ção ás dignidades e aos bcne·
ficios eclesiasticoi> ; uma bula, aprovando solene01entc
a instituição dos monte:; de piedade; outra motivada

-

529 -

la recente descoberta da imprensa, prohibindo a pu-

b~icação de qualquer livro sem a aprovação de Roma,

do bispo ou seu delegado, etc.
De envolta com esses decretos, lemos uma definição
dogrnatica a respeito da alma h11mana : cc A alma é
essencialmente por si mesma a forma do corpo huinario : ella é imortal, multipla, ~ cm numero igual
ao numero dos corpos que clla arnma. n (Sess.; vm.)
Depois, a respeito ela prega<;ão, o concilio prohibc
terminantemente cc determinar a época elas calami·
dades futur as, da vinda elo antechristo e tlo juiw
ultimo, como Lambem elo p1'etcxtar revelações ou i nspirações particulares. n (Sess. xr.)
2º Rerogaçâo ela pragmatica sanção. Este acto
ilícito e de nulo ef Pilo fôra a fonte de graves dificuldades entre Luiz X 1I e J ulio II. O rei e o papa tinham morrido desde a reunião do concilio. Mas Francisco I e Leão X concor daram em destruir , e substi·
tuir por oulrn, esla conslituição que ficava sendo
causa perenne de perlurbações. Uma nova concor·
datn foi assignada em 1515 e recebeu a confirmaçi'ío
do concilio. - Emfim uma bula especial declarou que
estava r evogada, supressa e abolida a pragmalica scuiçào, com sentença de excomunhão contra quem, no
futur o, ainda se baseasse nos seus artigos.

3° A concordata entre Leâo X e Francisco I. -

Uma

das principacs clausulas da concordata de 1515 é
aquella r elativa á nomeação dos bispos, dignitarios
da Igreja e dos mosteiros. Desde o seculo xrv, faziamse as eleições cpiscopaes sob o influxo poderoso da
autori dade real, e, muitas vezes, com interven<;ão directa. da Santa Sé. A concordata preceitúa que, dora
em diante, os <.;apitulos, os cunegos não lomarão part e
alguma na escolha dos bispos, ma~ que o rei nomeará
nos seis mezes de vaga, um doutor ou um licicnciado
dm teologia ou em direito, de vinte e sete annos quan0 menos, aprPSAntanclo todos os mais predicados exi-
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gidos. O papa dará a instituição canonica. Si o can.
didata proposto pelo rei não fosse aceito, este deveria
apresentar outro dentro do prazo de trcs mezes e
si ainda não houvesse acordo, o papa nomearia ~rn
titular. Nos mosteiros ou conventos, o abbade ou 0
prior será igualmente nomeado pelo rei, que terá de
escolh er um religioso da mesma ordem, tendo pelo
menos vinte e tres annos : o eleito receberá sua pro.
moção da Santa Sé.
A concordata suprimia como a Pragrnatica, .as
cxpectatiras e reserras, mas deixava subsistir .as

anatas.
As estipulações relativas á nomeação dos bisp os vigoraram até á separação da Igreja e do Estado; tinham sido mantidas pela nova concordata de 1801,.

V1. Noras Ordens religiosas e santos personagens do
seculo XV. - Temos de registrar duas congregaÇões
religiosas importantes : a dos illinirnos e a das Anunciadas.
A ordem dos Minimos teve por fundador a são.
Francisco ele Paula, nascido na Calabria. Dando a
seus discípulos o nome de irmãos minirnos, Francisco
impunha-lhes a obrigação especial da humildade. Aos
trcs votos de religião, acrescentou aquelle de u'"ma
quaresma perpetua. Elle mesmo foi o transsumpto
fidelissimo da vida humilde e austera. Luiz XI, ao
ver u morte avisinhar-se, chamou junlo de si em Pies·
sis lés Tours esse santo religioso que preparou o ~o·
narca para a suprema viagem. Uma casa de Minimos
foi fundada em Plessis, e a ordem, aprovada por
Sixlo IV, espnlhou-sc na Fran~·a cerno· na Italia.
A ordem das Anunciadas deve a sua origem a santa
J oanna de Valois, filha de Luiz XI, esposa despedid~
de Luiz XII. Foi em Burges, cujo ducado recebera eJll.
apanagio, que ella derramou suas piedosas es1n
las e seus exemplos admiraveis ; ali é que fundo u a sua
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ordem de religiosas aprovada por Alexandre VI, e
ue recende ainda suaves perfumes de santidade.
q Dentre as lindas flores que exhalavam seus aromas
no jardim da R?rfeição, ~o seculo xv, notamos são
Bernardino de Sienna, p.1.edoso restaurador da observancia rigorosa na ordem franciscana ; são Laurenço
Justiniano, pali·iarca de Vcneza, ornamento do episcopado ; santo Antonino, da ordem de são Domingos,
arcebispo de Florença, o oraculo do seu tempo pela
sciencia e pela virtude ; são J oào Capistrano, heroico
defensor- da christandade contra os Turcos ; as duas
santas Catharina de Bolonha e de Genopa; santa Coletta, reformadora das Clariss~s; santa i11argarida da
Saboia; o bemaventurado Nicolau de Flue, salvador
da liberdade 110lvctica ; são Casimiro, da familia real
da Polonia ; são Fernando, da familia de Portugal ;
santa Veronica de Milão ; santa Francisca, scn11ora
rom :ina, etc.
VII. O Renascimento. ·-Assim foi chamado o movimento extrao rdinario que se produziu no seculo xv, depois da qu eda de Constantinopla, verdadeira revolução
nas ideias, nas JeLras, nas sciencias e nas aJ'tes. Esta
reação foi originada pela importação da civilisação
grega no Occidente, e impulsionada pela descoberta
da imprensa o as prime iras invenções do genio moderno.
Acorduu c.:ntão na Europa um entusiasmo febril
Para as obras primas de Athenas e de Roma, e em
Particular para a philosophia de Platão, com g1'ande
~rejuizo dos estudos christãos e da teologia escolasti.ca. O desenfreado gosto para o paganismo levava
ao livre pensamenLo : delle brotou a
. elorma e após esta, a Revolução. Considerado neste
P<>nto de vista, o Renascimento foi nefasto .
r '2uanlo ao movimento literario, scientifico e artisico do seculo xv, este tem sido animado pelos papas

~ll'ectamente
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e pela Igreja. Eugenia IV guardou na Italia o sahi
grego Bessarion, e fazendo-o car deal, abriu-lhe hori~
zontes que lh? ~acultaram os meios de desemp enhar
um papel mais 1mportante na obra do renascimento
intelecLual. Nicolau V teve na sua côrte os mais ilus.
Lres ~ubios. CalixLo I l l . Linha a paixão dos inanus.
crip Lo s ; Pio II tomára lugar entre os mais distintos
literatos do seu tempo ; Julio II estimulou especiaI.
menLe os artistas, e Leão X mmeceu a gloria de dar
seu nome ao seculo que presenceou o fulgor litetario
e artistico da Italia, emquanto a F1·ança dtlsignava
com o nome de F1·ancisco I este mesmo seculo em
que despontam os primeiros monumentos da lingua
e da archiLectura francezas.
Lembremos apenas uma circumstancia notavel, e por
de mais esquecida. Nas sciencias, quem dá o inicio
de todos os progressos, são homens da Igreja : Nico·
lau de Cusa, o qual preLendeu, uns duzentos annos
antes de Galileu, que a terra gira, foi arcediago de
Liege, bispo e cardeal. João Muller, mais conhecido
sob o nome de Regiomontanus, o restaurador da astro·
nomia moderna, foi nomeado por SixLo IV ao bispado
de Ratisbonne. Copernico, autor do novo systema do
mundo, era conego de Frauenburgo. - E' sabido qual
foi o impulso dado ás artes pelas recompensas ~aoa
pontifices Julio II e Leão X. Aquelle convida para
Roma Miguel Angclo, e alcança clelle a imortal obra
prima, filha de um talento assombroso que adorna a
capela SixLina : a admiravel scena do Juizo ultimo;
confia ao architecto genial Bramante a execusão da
basilica de São Pedro e forma o museu do Vaticano.
E-.;te protege Raphael, o sublime pintor da capela
do palacio elos papas. E ' nessa época que saia da
cola franciscana da Umbria, Perugini, q ue Leo
do ~l e Vinci, o Corregia e ~ Ticiano produzem, ªª, ~li-="':
ravrlhas da pmtura cht•1sta. Us melhores me~trch -~
Italia caLoli ca vão ilustrar a França : Benvenuto

-
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J'ni Leonardo de Vinci, o pintor João Cousin, o ar·chitJecto Delormc, os rsculptores Germano Piliio e João
Guj ão.
, .
Assim t.udo PSt11 vivo no começo do sec ul o :s' r ;
mas esse estranho despertar da actividade humana
ia dar á luz o protr.stantismo r. tor.amos fÍ. hi storia dos
tempos mod ernos .

-:-=-
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A IG-REJA NOS TEMPOS MODERNOS
REFORMA E REVOLUÇÃO
(Do anno de 151? até a época contemporanea.)

NOÇÕES PRELIMINARES
Ideia geral. -

Divisão deste capitulo .

Ainda temos que percorrer um pcrio<lo de quatro
seculo s, sem duvida o mais proccloso da hi storia toda.
Jesus Christo ha de reinar ; mas a sua realeza deste
mundo é antes impugnada do que acatada. A Igreja
ha de vencer o erro, governar as almas, dilatar o im·
perio da fé ; mas, qual o seu l\Icstre divino, ella topa
com inumeros obstaculos : a contradição, as provas,
um combate renhido e incessante sempre deve preceder o tríumpho final. Nos tempos modernos verifica-,
se tambem essa lei geral. Com o scculo XVI, tinhll
medrado um novo espírito de independencia e de revolta ; poderemos averiguar os seus progressos no
protestantismo que se disfarçará depois no jansenismo,
para surgir mais desembaraçado no philosophismo dO
seculo xvm e dar emfim seus tristes e amargos frutot
na re!,!olução. O seculo xrx nos mostrará os resultadel
da marcha progressiva, muitas vezes desastrada, dO
espírito moderno. Vamos pôr os marco:; miliarios na
caminho andado.

535 -

Bossuet dirigiu seu olhar de aguia nesta transforação da Europa no começo do seculo xv1. a A fonte
~ todo o mal, ~iz elle'. é a seguinte : aquelles que, no
eculo findo, nao trepidaram em procurar a refm·masão pelo scisma, niio encontraram baluarte mais fortr ,
~ais inexpugnavcl que a santa autoridade da Igreja catolica, reprovando toda a sua no:idade, e então foram obrigados a derrubar esta JgrcJa. Cada um se fez
a si mesmo um tribunal cm que se arvorou arbitro
e juiz da propria crença ... Logo, era facil prever que
a paixão, tendo partido o freio, as seitas multiplicarse-iarn até o infinito ; que a obstinação seria invencível e que, cmquanto uns não deixariam de contender ou exporiam suas elucubraçõcs como dogmas inspirados, outros, cansados com tanLas visões insanas,
incap azes de entenderem mais a majestade da Religião rasgada por tantas seitas, aLirar-sc-iam finalmente
nos braços de um descanso falaz e funesto e numa
completa indcp cndencia pela indiferença das religiões
ou pelo atheismo (1). ''
Esta pagina do grande bispo pinta perfeitamente a
historia r eligiosa dos tempos modernos. A theoria
do li!,!re exame e o principio de independencia espiritual se coadunavam exatamente com os instintos do
seculo XVI, com todas as más paixões, todas as cubiças; por isso a pretendida reforma não podia deixar
de ter um exito facil e o protestantismo grassou espantosamente na velha Emopa. Mal porém estava fundada a obra de Luthcro, rebentam as divisões, multiplicam-se as seitas e a desordem invade as sociedades
como as consciencias.
A este período agitado succede outro de descanso
funesto . Não é mais a luta 1•enhida, furiosa, estrondosa do protestantismo, sinão as intrigas ocultas e
tenebrosas do jansenismo. Esta heresia caminha, qual
<t l Bossuet, Oração funebre da rainha da Inglaterra.
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peçonha subtil e rnorLal a insLilar-se nas almas. Os
espíritos mais distintos sofrem com a sua in fluencia
r Bossu et que a denuncia, assustado, evita o jansenis'.
mo mas cac em outro erro, oriundo igualmente da re.
volta contra a autoridade : e galicanismo que ia arrastando uma nação inteira para o scisma.
Esta ind iferença completa quanto ás rel igiões, este
ateísmo que Bossuet vaticinava, foi preparado por
trcs inimigos terríveis : o protestantismo revolucionou
os espíritos pelo livre exame ; o jansenismo esfrio u 08
corações com a sua moral exagerada ; o philosophismo
ha de ultimar a obra, levando a sociedade europêa á
incredulidade, 5. negação, a este doismo teorico que
não passa de ateísmo pratico. Om i.nosos tempos principiam para a Igreja : Voltaire e sua escola dirigem
este movimento que não ha de parar com a indiferença,
sin5.o resvalar até o odio de Deus, do Jesus Chri sto e da
Igreja. Pm· urn momento, a impiedade ergue a fro nte
011daz em todos os Estados da Europa catolica.
A balblll'dia nas idéas acarreta forçosamente o transLorno na sociedade : o fruto do ateismo ph ilosophico
é a rerolnção. A tormenta dura pouco tempo e no en·
Lanto, quantas ruinas não amontôa ! Todas as tempestades passadas parecem uma ninharia comp ara·
das com o caLaclysmo revolucionaria. l\1as fic ou outra
vez bem patente ter a Igreja promessas de imortali·
dado que desafiam todas as potencias do inferno :
saiu do fundo deste abysmo, maior, mais r adiante,
mais intrepida que jamais fôra. Com a revolução, chegamos ás portas do seculo xrx. Nova vida e nova
historia começam para a Igreja catolica; dir-se·ia
que assistimos á formação da sociedade contempora·
nca, formação ardua, afadigosa, em que a Igreja
recomeça sua obra, sou apostolado e prepara o trium·
pho definitivo de Jesus Christo. Teremos que admirar,
por parLe udla, esforços gigantescos premiados por
bolas victorias ; mas veremos igualmente o embater
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raivoso do espírito uo mal, a luta tremanda enLrc a
verdade e o inferno desencadeado. O desfecho certissimo
ha de ser o triumpho de J csus Christo e da Jgrej a ;
a hora escolhida pela providencia, é quefica incerta .
Tal Í' o caminho extenso que nos cumpre pcrlus·
trar ; nosso escopo é salienLar o papel e a ação da Jgl' eja
nas diversas phascs acima expostas. Fal-o-emos em
quatro capítulos : 1° A Igreja e a reforma (1517-1598) :
conhecrremos os principaes chefes do ptoLestantismo,
suas doutrinas, a propagação da reforma, a condenação do erro e a obra imensa do concilio de TrenLo ;
2º A Igreja e o jansenismo galicano (1598-1715) : ali
veremos os diferentes erros que brotaram do proLest antismo, o zelo incansavel da l grej a na rcsistcncia
ao mal e na sua condenação ; a heresia de Baio e de
J ansenio, o galicanismo, o quietismo, a propaganda de
Quesnel, tambem entrarão nesse estudo que se estenderá aLé a morte de Luiz XIV ; 3° A Igref a e o philosophismo do seculo xvm (1715-1789) : aqui temos as
ultimas intrigas sorrateiras do jansonismo abr indo
caminho á incredulidade, e depois, o reinado do plúlosophismo de VolLaire e da sua escola; !i0 A Igreja
e a rec;oluçâo ; o monstro escancára as fauces ; o Lorvelinho arrasta faLalmento a França, e, á reboque
desta nação, todos os mais povos da Europa . Veremos
os excessos monsLruosos dft revolução ant ireligiosa,
e o socego tão almoj ado que Lrouxe a concordata enLrc
o governo franccz e o papado. l\l as o terrível gl'iLo
da revolu ção ainda ccôa pelo seculo XIX além ; delle
saíram os erros modernos que a Igreja vem profligando, cincoenLa annos a esta parte. Pio IX foi o
seu antagonista destemido e o concilio do Vaticano
os denunciou e feriu com os seus anatemas. EsLudaremos brevemenLe essas novas doutrinas com a sua
reprovação. Uma vista gora] sobre o scculo XIX terminará essr> capitulo, e verrmos rrual é a situação ar.tua!, suas tristezas, como tambem suas esperanças.
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CAPITULO I

A Igreja e a Reforma.
(:1517-1598)

Ideia geral -

Divisão deste capitulo,

O reboliço e a actividade que o renascimento nca
bava de despertar, o divorcio entre a sociedade poli
tica e a sociedade religiosa, certos abusos que se ti
ham introduzido no proprio seio do catolicismo, uma
propensão geral á emancipação, tanto nos costumes
como nas ideias, tudo aprontava o terreno para LuLhero quando surgiu este heresiarca. Mas apenas tinha
o reformador lançado na sua patria as theorias do livre
e.wmc, outros espiritos apoclo1·am-so dellas e trazem a
discordia no protestantismo recom nascido. Calvino,
na F1·ança e na Suissa, funda uma seita 1 ival; Henri·
que VIII, na Inglaterra, separa-se de Roma para libertar-se do jugo ela Igroj a, sem ousar comtudo admitir
ainda os erros lutherianos que elle proprio combatera :
será a obra de Isabel. Mas, a favor do principio de
emancipação e de revolta, o protestantismo alastrase em grande parte da Europa. E' o primeiro espectaculo que se nos antolha.
A Jgreja porém está no seu posto, atalaia fiel e
zelosa : Leão X pronuncia o anatema contra Luthero
e suas doutrinas; Paulo III convoca em Trento os
bispos do mundo catolico, e ali, desde 1545 até 1563,
corto com algumas interrupções, mas sempre proseguindo nas mesmas lidos, o concilio ecumenico esqua·
drinha todas as heresias amontoadas no protestan~
tismo, opondo-lhes cm definições lucidas a verdade
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catolica. Lembraremos as principaes docisões dog' maticas, moraes e disciplinares promulgadas por esta
insigne assembleia.
O protestantismo tinha incendiado a Alemanha;
os camponezes tinham-se armado, reinava a guerra
civil. Na Inglaterra, mesma causa, mesmos resultados,
e com a rainha Isabel, está feita um imenso lodaçal
de ruínas o sangue, a antiga Ilha dos santos, centro
actora
de uma perseguição atroz. A França, por sua vez,
0
é o t eatro do uma carnificina hOl'renda, que termina
som ente com a conversão de Henrique IV e seu famoso edito de Nantes (1598).
Agruparemos em outros tantos estudos especiaes,
os esforços da Igreja contra a heresia protestante, o
influxo saudavel e poderoso das suas novas ordons
re.ligiosas, o espectaculo da santidade no r;oculo xvr,
o desenvolvimento da sciencia catolica, e emfim a
propagação da fé no novo mundo onde ella encontra
um consolo precioso, o uma compensação para as
perdas que faz na Emopa. Portanto teremos quatro
artigos : 1° Os heresiarcas do seculo XVI (1 51.7-1 545),
ou os homens, as doutrinas e a difusão do protestantismo ; 2° O concilio de Trento (1545-1 563), sua historia sucinta e suas principaes decisões; 3° Lutas religiosas na Inglaterra e na França .(1563-1598) resumo
da obra de Isabel, suas perseguições contra os catolicos ; as guerras de religião na França até o edito
de Nantes; ti.o emfim, A (!erdadeira reforma praticada
pela l gref a no seculo X VI, exposição muito abreviada
da ação benefica da Igreja para vedar o passo ao
protestantismo e reedificar sobro a base da santidade ev angelica.
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ARTIG O I

Heresiarcas do seculo XVI.
('1515-1545).

Papas.
Leão X (1513-1522).
Adriano VI (1522-1523).

Papas.
Clemente VII (1523-1534.).
Paulo III (1534- 1 51~ 9 ).

I. Lulhero (1516-15'16) 'sua hi s toria , s ua doutrina. - II. Divi sõos
r guerras no seio elo proLes LanLismo all ernão. - II. Calvino ('l 532 l 5G4) 'sua !listaria, seus erros - IV . H enrique VIII (153 4-1 547)
- Origem do scisma ela InglaLerrn. - V. Propaganda elo pr otestan:
tismo na Europa. - VI. .Tui zo sobre o pro!estantismo.

T. Luthero (1517-1 51i6) : .ma historia, sua doiitrina
- Luthero nascera cm Eisleben na Saxonia, em 1ft83'.
Educado pela caridade catoli ca, entro u , em 1505, no
convento elo s Agostinhos ele Erfurt, nelle professou
e recebeu as ordens. Dali foi enviado como professor
dn clialectica e do Lcologia na universidade de WitLnmberg. Recebendo o gráu de rloutor, prestou o ,j u1·amcnto de ensinar a fé ca Loli ca e defendel-a contra
Lodas as heresias a Lé o ultimo suspiro.
Em 1517, Leito X co ncrdcu uma indulgencia plenaria a todos os fieis, os quaes, arrependidos dos seus
pc cadus contribuisscm com esmolas á terminação da
b asilica de São Pedro. A pregação das ind ulgencias,
na Alemanha, foi confiada aos monges dominicanos.
O orgulho ele LuLher o ficou melindrado com isso, e
o doutor desabafou a sua raiva em teses que atacavam
não somente abusos passiveis, sinão a mesma dout rina
elas indulgencias, teses que elle expoz ao publico nas
portas da igreja de WiLLemberg.
·
Os t oolo gos catol icos Jogo rebateram os erros do
monge saxonio. LuLhero escr eveu ao papa L eão ~
uma carta em que dizia : « Aprovai ou l' eprova1
cnmo quizerdes : escutatei vossa palavl'a cpmo a propria voz de J esus ChrisLo. " Apeza:r destes protestos,
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monge dogmatisava. J á não se limitava á quesLão
0
das indulgenc ias, impugnava o livre arbítrio, a necessidade das obras bôas para a salvação ; negava a
primazia da Santa Só romana, apelava para o papa
melhor informado, e depois para um concilio ; vituperava os voLu~, u celib ato eclesias tico, a ventava seu
famoso sacerdocio leigo e destruía toda. a j er archia da
Igreja.
Leão X emprego u debalde todos os m eios de conciliação ; condenou Luthe1 o pela bula Exurge (1 520).
Em vez de aceiLal- a, o reformador queimou a bula
pontifi cal nu praç·a de \Vittemberg. Estava em plena
revolta. Carlos Quinto, imperador ela Alemanha, chamou o novador na assembl eia de VVorm s (1 021). Luthero ali dcfcndc u seus erros, e foi entr egue á v indit a
Jo imp erio ; mas Freder ico ela Saxonia o acolheu no
castelo de \ \'arLh urgo. Deste r etiro, que clle denominava sua ilha do PaLhmos, o heresiar ca derramou na
Alemanha cnchenLcs de pamfletos incendial'ios e do
novo s erros.
A decadcncia do monge é rnpida ; so us progressos
na heresia e a negação progridem na m esm a proporção. EngeiLada a autoridade da· Jgrnja , a Escritur n,
sagrada vem a ser para Luthcro a unica norma da fé,
e a int ei prcLação individual delinei a para cada um
deveres e c1 onças. Já que o homem m·a just ificado
pela fé e não carec ia da graça, o reformado r dev ia
negar os sacramentos ; no entanto, pot' ilogismo evident e, conserva Lrcs : o batismo, a p eniten cia, a Eucaristia, modificando J:>Ot'ém em todos a doutrina catolica; agora, não p asse.m de signaes srmsiveis para
despertar a nossa fé ; clle suprime a co nfissão auric ~ar, e a peniLencia con sist e apenas na fé na r emi ssao dos p ecados pelos m eritos de J esus Christo ; elle
nega a tr ansubstanciação e conserYa som ente a pre.sença l'~al de Jesus Christo no p ão ; sub stitu e a missa
pela ceia que é uma simples cet· emonia. Emfim , Lu-
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Lhero perfaz a sua obra de destruição acoimando d
idolatra o culto dos sa.ntos e º.da Mãe de Deus, a ve~
neração das relíquias e das imagen s, e r ejeitando
0
culto dos mortos. E para melhor amoldar a nova religião a todas as paixões humanas, suprime abstinencias e jejuns, autorisa o divorcio, ensina o casamento
dos padres e religiosos, quebra os votos monasticos
e dú o exemplo, desposando sacrilegamente Cath arin~
Bora, freira que elle arranca do convento ; grange.ia proteção dos príncipes devassos e do povo desordeiro, levando-os ao saque das igrejas e dos mosteiros.
Foi esta a obra que Luthero chamou re/orma.

11. DiíJisões e gnerras no seio do protestantismo alemão. - Esta liberdade na fé e no pensamento devia
gerar, como de facto se deu, a confusão nas ideias; 0
desmoronamento do principio de autoridade, e a supressão de todo e qualquer freio devia acarretar e
fatalmente acarretou a anarchia. Ant es m esmo que
Luthero desdobrasse, cm vVittemberg, o .est andar te da
revolta contra a Igreja, Zwingle, parocho de Glaris,
na Su issa, protestára contra as indulgen cias; o primeii-o, ellc tinha proposto a Escritura sagi·ada como
unica regra de fl>. Estimulado pelo exito que enco~
Lrava, cllc vciu, audaz, dogmatisar em Zurich. Falou
conlra aR ccrC'monias exteriores do culto, nego u a
cficacia dos sacramentos, e engeitou o purgatorio e
o culto dos santos. Zwingle combatia par.t icularmente
a presença real de Jesus Christo na Eucaristia e tornou-se o chefe da seita dos sacramentarias. Entre seus
disr,ipulos, contava Carlostadt, admirador e amigo ~e
Luthero, que se separou do monge saxonio para vir
a ser na Alemanha o chefe dos sacramentarias e dos
iconoclastas. Esses herejes entraram a quebrar as estatuM , ra>:gar as tdas, e clrwruhar as santas imagens
cm todas as igrejas. Na Suissa, praticm am as mesmas
tropelias e .perseguiram os catolicos com tamanha
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. ncia que estes tiveram de pegar em armas para
"~º1earem seus direitos conculc&dos. Os protestantes
vingrn vencidos na batalha de Cappcl, sendo o corpo
achado entre os mortos.
de No t empo cm que Luthero ainda habitava o caslo de Wartburgo, dois outros discípulos seus, Nico~eu Storch e Thomaz Münzer, se aryoranim em falsos
~ophetas. Dando como principio que o batismo apepas se torna eficaz pela fé, deduziam ser nulo o ba~ismo das crianças, sendo necessario batisar de nuvo
todo s os adultos ; dali o seu nome do anabatistas.
Pret endiam te1· a missão de restabelecér o reino de
Christo sobre o fundamento da igualdade social. Por
seus discursos fanaticos, exciLaram as multidões, levando-as ao saque e inaugurando a cruenta guerra
dos camponezes. Luthero arrastou conlra olles os
princip es fidalgos, assustaclo_s com essa revolta. Cem
mil camponczcs, segundo dizem, pereceram na batalha de Frankenhausen (1G25). Mi.inzer, aprisionado,
foi degolado. Alguns annos mais tarde, esta seita fez
um novo esforço na vVeslphalia, -sob o comando do
padeiro Jo ão Matheus, e cio sapateiro João de Leyclc,
que acrescentavam aos desvarios elos seus predecessores, a comunidade dos bons o das mulheres. O cerco
e a tomada de MunsLer, onde foram morlos os dois
chefes, poz termo á guerra doR anahaListas.
Porém, a divisão lavraYa entre os protestantes : era
este o nome que tinham adaptado os reformados na
assembleia do Spira (1529), ao recusarem adesão ao
decreto de Carlos Quinto, que ordenava de nada inov'."'-. Para h armonisar melhor os partidos, JV!elanchton,
tl 1sc1pulo de Luthcro, redigiu a confissão ele Augsburg.o ~1 530) . Foi, por algum tempo, a bandeira e o distintivo dos lutherianos.
·

rorazwingle

, II~. CalíJino (1532-156/1) : sua historia, seus erros. Calvino era originaria ele N oyon (1509) ; sous paes
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oram pouco abasLados ; uma familia rica pagou as
custas da sua educação. Ainda que não tivesse entrado
nas O"dens, possuia, cu mo titular, o curato de Marte.
villc, e mais tarde, o de Pont-l'Evêquc. Partidario das
novidades, ellc devorava ás ocultas todas as obras
dos tacs reformadores. Moço, tivera de fugir da sua
patria, com um signal a ferro cm braza, por cl'ime
infame ; o resto da sua vida se passou na devassidão.
Sectario frio e rígido, mais mcLodico que Luthero
saberá dm· uma forma á sua heresia ; mais od.ient~
ainda e mais foro, seu poder será uma tyrania: Depois
de ter levado uma cxistcncia nomada, parou em Genebra, e esta cidade se tornou o baluarte da h eresia
cal vinis ta. Seus principaes auxiliares foram Viret, Farol, Thcodoro de Bezc. Ai daquellc que não se curvaJ:
a seu despoLismo ! Por suas ordens, Miguel Servet é
queimado vivo ; Bolzec, mandado para cxilio ; Gentilis,
degolado por suas opiniões sobre a Trindade ; Jacques Gruet, por seus versos licenciosos. Durante trinta
annos, Calvino tyranisou Genebra debaixo da consti·
Luição mais absoluta, e mais draconiana.
O livro da Instituição christéi é a syntese de toda a
heresia calvinista. Como Luthcro, Calvino ensina que
o homem não é livre, e diz mais que a predestinação
e a reprovação são absolutas e conclue com o mais
rigoroso faLalismo. Ellc quer que o justo fique certo
da sua salvação, que a justificação não se possa per·
der, e que ningucm decaia do esLado de graça. Luthero
admitia tres sacramentos ; Calvino reconhece apenas
dois, o batismo e a ceia. Luthero não ousava negar a
presença real na Eucaristia ; Calvino, com os sacra·
mentarios, admitte somente uma presença figurativa :
é pela fé apenas que se recebem o corpo e o sa~gue
de Jesus Christo na comunhão. Luthero não t inha
rcjeiLado todo o culto exterior; Calvino condena Olf
quadros e as imag0ns, suprime ali fc15tas, o culto dos
sanLo~ e a oração pelos mortos. Emfim a confissão dB
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A.uO"sburgo não destruíra toda a j erarchia da Igreja,
d ei~ava p~lo menos intacto o sac~rdocio ; Calvino destroe o cpts~opado e o sacerdoc10. Na verdade, elle
conserva mm1sLros e pregadores, mas qualquer um
pode ser ou deixar de ser como entende ; basta pm·a
0
isso uma delegação . .Já se vê que neste systema de predestinação calvinista, as bôas obras são completa·
roente inuteis. E' a ruina de toda a moral, de toda a
santidade, de toda a virtude.
IV. Jlenriqlie VIII (1534-1547); origem do scisma
da Inglaterra. - No momento em que Luthero principi ava a sua reforma na Alemanha, reinava na Inglaterra Henriqu0 VIII. Não só ortodoxo, este principc era ainda zeloso pela verdade catolica ; escre·
vêra contra a heresia um livro que lhe merecera do
papa, em 1521. o titule de defensor da fé. Veiu a paixão e mudou tudo. Henrique VIII não deixou na
hi st~ria sinão a. lembrança da sua luxuria, da Rua ty·
rania e das suas crueldades. Tinha desposado Catha.rina de Aragão ; depois de vinte e quatro airnos <lo
matrimonio, quiz dcspedil-a para contraír nova unifio
com Anna de Boleyn. Irritado com as prudentes dr.longas de Clemente VII, o príncipe separou-se vio·
lentamente de Roma e se fez nomear chel'c da Igreja.
anglicana (1531). O indigno arcebispo de Cantorbery,
João Cr anmer, ~ · brou aos caprichos do monarca.
H.enrique VIII lembra os mais crucis tyranos da Ro·
ma pagã. Desposou seis mulheres, despediu duas e
mandou duas outras no cadafalso : uma destas era
A~na de Boleyn, origem de todo o mal. Setenta e doi s
mil dos seus suhdito~ pagaram com a viela o seu apego
á Igreja r omana. O príncipe unia a avareza á crueldade, e a infeliz Inglaterra sofreu durante quatorze
annos por sua demasiada docilidade.
.d~enr1que VIII comtudo só queria livrar-se da auto ·
1
ade romana : fez o scisma, mas não tencionava
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thero perfaz a sua obra do destruição acoimando de
idolatra o culto dos santos e o da Mãe de Deus, a ve.
neração das reliquias o das imagens, e rejeitando 0
culto dos mortos. E para melhor amoldar a nova religião a to das as paixões humanas, suprime abstinen.
cias e jejuns, autorisa o divorcio, ensina o casamento
dos padres e religiosos, quebra os votos monasticos
e dá o exemplo, desposando saet·ilegamente Cath arin~
Bora, freira que elle arranca do convento ; grangcia proteção dos príncipes devassos e do povo desordeiro, levando-os ao saque das igrejas e dos mosteiros.
Foi esta a obra que Luthero chamou reforma.

lI. Dirisões e gnerras no seio do protestantismo alemão. - Esta liberdade na fé e no pensamento devia
gerar, como de facto se deu, a confusão nas ideias ; 0
dcsmoronamenLo do principio de autoridade, e a supressão de todo e qualquer freio devia acarretar e
fatalmente acarretou a ana.rchia. Antes mesmo que
Luthero desdobrasse, cm \i\Tittemberg, o .estandarte da
revolta contra a Igreja, Zwinglc, parocho de Glaris,
na Suissa, protestára contra as indulgencias ; o primc i1·0, ellc tinha proposto a Escritura sagrnda como
unica regra ele f{•. Estimulado pelo exito que cncontra va, cllc voiu, audaz, dogmatisar cm Zurich. Falou
eonLra :-is ecrcmonias exteriores do culto, negou a
eficacia dos sar.ramentos, e cngc iLou o purgatorio o
o culto dos santos. Zwinglc combatia particularmente
n presença real de Jesus Christo na Eucarist ia e tornou-se o chefe da seita dos sacramentarias. Entre seus
disr·ipulos, co ntava CarlosLadt, admirador e amigo de
Lulhcro, que se separou do monge saxonio par a vir
a ser na Alemanha o chefe dos sacramentarias e dos
iconoclastas. Esses herejes entraram a quebrar as estatuas, rasgar as telas, e derrubar as santas imagens
cm todas as igrejas. Na Suissa, praticaram as mesmas
tropelias e .perseguiram os catoli cos com tamanha
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·olencia que estes tiveram de pegar em armas para
n"ro·em seus direitos conculc&dos. Os protestantes
;~r:ru vencidos na batalha de Cappel, sendo o corpo
de z wingle achado entre os mortos.
No t empo em que Luthero ainda habitava o castelo de Wartburgo, dois outros discípulos seus, Nicolau Storch e Thomaz Münzer, se arvoraram cm falsos
prophetas. Dando como principio que o batismo apc·
nas se torna eficaz pela fé, deduziam ser nulo o batismo das crianças, sendo necessario batisar de n0vo
todos os adultos ; dali o seu nome de anabatistas.
Pretendiam tei· a missão de restabelecer o reino de
Cbristo sobre o fundamento da igualdade social. Por
seus discursos fanaticos, excitaram as multidões, levando-as ao saque e inaugurando a cruenta giierra
dos camponezes. Luthcro arrastou conlra elles os
príncip es fidalgos, assustados com essa revolta. Cem
mil camponczcs, segundo dizem, pereceram na batalha ele Frankenhauscn (1525). Münzcr, aprisionado,
foi degolado. Alguns annos mais tarde, esta seita fez
um novo esforço na Wcstphalia, sob o comando do
padeiro Jo ão J\fathcus, e do sapateiro João de Leydc,
que acrescentavam aos desvarios dos seus predecessores, a comunidade dos bens e das mulheres. O cerco
e a tomada de Munstcr, onde foram mortos os dois
chefes, poz termo á guerra dos analrntistas.
Porém, a divisão lavraYa entre os protestantes : era
e~te o nome que tinham adoptado os reformados na
assembleia ele Spira (1 529), ao recusarem adesão ao
decret o de Carlos Quinto, que ordenava de nada inov'."'-. Para 'harmonisar melhor os partidos, Melanchlon,
d1sc1pulo de Luthero, redigiu a confis são ele Augsbmg_o (1530). Foi, por algum tempo , a bandeira e o distintivo dos lutherianos.
1

"

111. Calrino (1532-156/i) : siia historia, seiis erros. Calvino era originario de Noyon (1509) ; seus paes

http://www.obrascatolicas.com

-

545 -

G4.li -

eram pouco abasLados ; uma familia rica pagou as
cusLas da sua educação. Ainda que não Livesse entrado
nas O"dens, possuia, cumo LiLular, o curato de MarLeville, e mais tarde, o de Pont-l'Evêque. Partidario da.s
novidades, elle devorava ás ocultas todas as obras
dos Laos reformadores. Moço, tivera de fugir da sua.
patria, com um signal a ferro em braza, por crime
infame ; o resto da sua vida se passou na devassidão.
Sectario frio e rigido, mais metodieo que Luthero
saberá dai· uma forma á sua heresia ; mais odient~
ainda e mais fero, seu poder será uma tyrania. Depois
de Ler levado uma cxisLcncia nomada, pai·ou cm Genebra, e esLa cidac lc se Lornou o baluarte da her esia
cal vinist.a. Seus principacs auxiliares foram Viret, Farel, Thcodoro de Bczc. Ai dafruellc que não se curvar
a seu despotismo ! Por suas ordens, ?lliguel Servet é
queimado vivo ; Bolzec, mandado para exilio ; Gentilis,
drgolado por suas opiniões sobre a T!'indade ; Jacquos Gruet, por seus versos licenciosos. Durante trinta
annos, Calvino tyranisou Genebra debaixo da constitui\·ào mais absoluta, e mais draconiana.
O livro da Jnstitnição christã é a syntese de toda a
heresia calvinista. Como LuLhero, Calvino ensina que
o homem não 6 livre, e diz mais que a predestinação
e a reprovação são absolutas e concluo com o mais
rigoroso fatalismo. Elle quer que o justo fique corto
ela sua salvação, que a jusLificação não se possa perdei', e que ninguem decaia do esLado de grnça. Luthoro
admitia tres sacramentos ; Calvino reconhece apenas
dois, o batismo e a ceia. Luthero não ousava negar a
presença real na Eucaristia; Calvino, com os sacramentarios, admiLte somenLe uma presença figura tiva :
é pela fé apenas que se recebem o corpo e o sangue
de Jesus Christo na comunhão . Luthero não tinha
rejeitado todo o culto exterior ; Calvino condena os
quadros e as imagens, suprime as festas, o culLo dos.
santos e a oração pelos mortos. Emfim a confissão de

j\ugsburgo não destruíra toda a jerarchia da Igreja,
deixava pelo menos inLacto o sacerdocio ; Calvino destrofl o episcopado e o sacer<lo cio. Na verdade, elle
conserva mm1stros e pregadores, mas qualquer um
pode ser ou deixar de ser como entende ; basta para
0
isso uma delegação. Já se vê que neste systema de predestinação calvinista, as bôas obras são completamente inuteis. E' a ruina de toda a moral, de Loda a
santidade, de toda a virtude.
IV. Jlenriqne VIIl (1534-1547); origem do scisma
da Jn glciterra. - No momento em que Luthero principiava a sua reforma na Alemanha, reinava na Inglaterra Henriq uíl VIII. Não só ortodoxo, este príncipe era ainda zeloso pela verdade catolica; escrevêra contra a heresia um liYro que lhe merecem do
pap a, em 152t. o titule de defensor da fé. V eiu a paixão e mudou tudo. Henrique VIII não deixou na
hi st~ria sinão a lemb1·ança da sua luxuria, da Rua tyrania e das suas crueldades. Tinha desposado Catharina de Aragão ; depois de vinte e quatro annos d o
matrimonio, quiz despedil-a pai·a contraír nova união
com Anna de Boleyn. frritado com as prndenLes delongas de Clemente Vl 1, o principe separou-se violentamente de Roma e se fez nomear chefe da Igreja
anglicana (1531). O indigno arcebispo de Cantorbcry,
João Cranmer, ~ - brou aos caprichos do monarca.
Henri.qu e VIII lembra os mais crucis tyranos da Roma pagã. Desposou seis mulheres, despedm duas e
mandou duas outras no cadafalso : uma destas era
Anna de Boleyn, origem de todo o mal. SetcnLa e dois
mil dos seus subclito~ pagaram com a vida o seu apego
ã Igreja romana. O príncipe unia a avareza á crueldade, e a infeliz Jnglatcrra sofreu durante quatorze
annos por sua demasiada docilidade.
Henrique VIIT comt, 1100 só <prnria livrar-se da autoridade romana : fez o scisma, mas não tencionava
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a heresia. Conservou os dogmas e as pra.
catolicos. E' depois da morto de Henri.
que a heresia protestante voiu enxertar-s
e
ang1.rnano.

V. Propagação do protestantismo na Europa. - Na·

. entrarmos cm to dos os pormonoreo
vem a propos1to
8
da difusão do protestantismo nos diversos Estado
ela Europa. Examinemos apenas o que é pr eciso par:
avaliar se o prejuizo causado á Igreja ele Deus pela
reforma elo seculo xvr.
10 Alemanha. Vimos os primeiros progressos do
erro luth eriano, a favor da inercia de Carlo s Quinto
embebido por completo na luta travada contra Fran'.
cisco 1 e a França. Os principes protestantes, aliados om Torgau e Smalkaldc, faziam fronte aos catolicos, unidos pelo pacto de Nuremberg. Da Saxonia
as ideias lutherianas passaram para a Silesia, onde ~
conselho de Breslau as favoreceu.
Alguns annos depois, Alberto de Br andeburao
gt ão mestre elos cavaleiros teutonicos que do::ii~
pavam a Prussia, abraçou a doutrina ele Luthero, li·
bcrtou-se dos seus compromissos e poz o remate á
sua revolta casando com uma princeza da Dinamarca.
Trouxe a reforma para seus estados o torno u a au·
toridade hereditaria na sua familia (1525).
2° Dinamarca. O rei Christiano II, derrubado do
trono por uma revolução, viu
sceptro passar nae
mãos do seu tio Frederico de Holstein. Est e principe,·
lutheriano de coração, declarou-se, em 1527, inimigo
da Igreja romana; elle expulsou os bispos das su•
sédes, saqueou os mosteiros e fez adoptar a confissão
do Augsburgo.
..
30 Norue{!.a e SuP.ria. O filho de Frederico, Chril'!.
tiano III impoz á força as ideias lutherianas á N•
ruega ; os bispos pouco resistiram á perseguição~
a apostasia da nação foi c0mpleta já no anno de 1~·

o
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anto á Succia, Gustavo \.Vasa, que a tinha arrandinamarquoza e fôra eleito rei em
~; 3 atirou-a na heresia para melhor subjugal-a,
·1t~ndo a nobre raça dos príncipes eclesiasticos.
a confiscação de todos os bens dos bispad0es e mosteiros, aprisionou os dignitarios da Igreja,
oderou-se do direito de distribuir Litulos e prcpaassim uma apostasia nacional na assembleia de
(Erebro (1 529).
40 A Suissa. Disposta previamente á revolta por
Zwingle, foi conquistada cm grande parte para a heresia protestante por Calvino, com excepções dos cantões catolicos que souberam conservar sua independencia r eligiosa. Genebra, sob a direção do seu ministro
despota, tornou-se o centro do uma propaganda activa
e foi para a Europa occidental o que Wittemberg
tinha sido para a Alemanha.
50 Os Paizes Baixos. Colocadas debaixo do jugo
dos Esp anhoes, estas províncias desejavam libertarse. Em odio de Carlos Quinto e de Philippe II, que se
manifestavam a favor dos catolicos, ellas se apegaram ao protestantismo de Calvino. Guilherme de
Orange, sem convição religiosa de especie alguma,
fez da heresia escabelo para alçar-se ao poder e pedestal para nelle se manter. Em 1561, apareceu, nos
Paizes Baixo s, uma confissão de fé, conhecida pelo
nome de confissão belga, e cujos partidarios constituiram como que uma Igreja separada. A republica
das sete Pro víncias-Unidas ficou calvinista.
7°. A França. Muito chegada a Genebra para não
íe?t.1r os efeitos da propaganda calvinista, a França
foi Invadida muito cedo pelos escritos e pelos deledo_ heresiarca ; mas a antiga fé catolica estava
ta. J a em 1542, a universidade de Paris condenou
~ erros protestantes. Debaixo do r einado de Fran~0. T, a heresia não conseguiu formar um partido
po tico, rnas ia minando sorrateiramente, angariando

Q~o á dominação

2
r~tenciou

;:u

:!ºª
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adeptos na côrte, entre os eruditos e os sabios mu'to
1
dados ás novidades. No reinado de H enrique II
remos o calvinismo dividir a França como a
manha,em dois campos, provocando lutas fratricid e.
8~ A Inglat~rra. Ella cur:ára-se vergonhosame~:
ao .iugo do scJSma que lhe i~pun~a H enrique VIII
Houve enlretanto nobres resistencias ; a unidade e '
tolica teve seus martyrcs ; na primeir a pl ana: 0 ~
tigo preceptor do rei, Fischer, bispo de Rochester e •
chanceler Thomaz Morus, os quaes, no cadafalso, 'pro.o
testaram com energia contra a apost asia geral. De.
pois da mo1te de Henrique VIII, com o fraco Eduar.
do VI, Cranmer ultimou a obra de destruição. O zwingliano Pedro Martyr e o apostata Bernardino Ochin
trouxeram á Inglaterra scismatica os erros doutrinaes. Num novo catecismo, tudo quanto lembrasse
a presença real foi eliminado ; outro tanto fizeram
nos rituaes e livros liturgicos traduzidos em língua
vulgur ; as missas particulares foram prohibidas, as
santas imagens tiradas, o matrimonio p etmitido aos
padres : era a heresia que se consorciava com o scisma.
9° A Escocia e a Irlanda. As primeir as sementes da
reforma haviam sido lançadas na E scocia, logo no
anno de 1528 o por Patrick Hamilton ; todavia, a heresia encontrava uma oposição corajosa, devida á in·
fluencia franceza, especialmente a Maria de Guise,
esposa de Jayme V. Mas, em 1546, chegou na ESCQcia um discípulo de Calvino, João K nox, com o talento
da eloquencia popular ; elle arrebat ou as massas, levou seus discípulos fanatisados ao assalto dos oon·
ventos e das igrejas, fez o parlamento votar qu~ a
missa era prohibida como acto de idolatria e editJr
contra os catolicos que assistissem so sacrifioio, o
exílio e a morte. A Escocia adop t ou o symbo.lo de
Calvino ; foi supresso o episcopado e estabe~e~1d~
presbyterianismo, que constaYa de simples minis~
Com o seculo xvr, in icia-se para a Irlanda um 1111"
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·o secular e doloroso : desde o tempo de Henri-

tytl VII I, um parlamento imposto á ilha catolica se

~~rça

de

desl_i~al-a

de Roma, coloca-a. debaixo d_a

e remacia rchgwsa da Inglaterra, env1a-Jhe pred1supntes . em balde ! o povo irlandez sofre os to1·mentos,
ºª fica, ma
. b al ave1 na sua f.e.
Jllas

VJ. J uizo sobre o protestantismo. - Com o estudo
cinto que acabamos de fazer, ser-nos-á facil formar
~~a ideia de conjunto acerca da reforma e da sua
obra.
d
.
d
. l
l
l' .
1º No ponto e 1Jista ozitnna, a revota 1·e 1giosa
do seculo xv1 não é uma novidade ; os protestantes
respigaram os erros principaes de todos os seculos,
0 seus furores de sectarios tiveram um preludio nos
excessos dos valdenses e dos hussitas. Luthero e mais
reformadores atacaram a Igreja; mas os gnosLicos,
e depois dell es l\larcion, mais tarde João H uss, Wiclef
e Jeronymo de Praga, já tinham feito o mesmo, muito
antes. O fatalismo é antigo como a historia das aberrações do genero humano : o paganismo o conhecia,
e Mahomet foi esb arrar nelle. Outros antes de Luthero
tinham derru1do o li1Jre arbitrio. Os herejes todos alvejavam a licença e a liberdade do vicio. 01·a a justif icação lutheriana e a predestinação calvinista vêm a
ser simplesmente a amnistia concedida a todas as
desordens. A unica diferença é que os outros herejes
t~nham conseguido detei -se diante das consequenmas de t aes princípios : depois dos valdenses, dos
hussitas, cõm os anabatistas e os sacramentarias, o
protestantismo não se amedronta com os peores resultados; assim se explicam as ruina8 imensas amon toadas pela reforma.

D2° ~ caracter proprio do protestantismo é a 1Jat·iação.
d ep~is de terem negado a Igreja e sua autoridade,
repois de terein fciLo da Bíblia, inLerpreLada pelo
ivre exame, a unica bussola da fr\ os :<cr.tarios d0

http://www.obrascatolicas.com

-

550 -

seculo xv1 julgavam assegmar o triumpho da razão
humana ; deram apenas numa confu são de crenças
o numa vassalagem e baixeza tão :vergonhosa com~
insensaLa. Luthoro o percebeu o l{Uiz impôr suas teorias, mas Calvino, CEcolampado, Carlostadt, Melanchton, não gozavam dos mesmos direitos do que elle?
BossueL escreveu uma obra volumosa sobr e as Variações da Igreja protestante. Capitulo impressio nante podia elle hoje acrescentar a este livro. Luthero contemplou com os proprios olhos o resultado da sua obra
e confessou que cc o diabo tinha a mão no jogo >> . Bossuet fez essa prophecia : cc O cansaço das inteligencias
levadas a todos os excessos, e Lransviadas em tantas
seitas descambaria faLalmente para o scepticismo. >>
No mesmo anno em que Luthero morria, em 1546,
Lelio o Fausto Socin tomaram a peito reali sar a prophecia. Para os socinios, o Christianismo inteiro é
uma vasta impostura ; Jesus Christo não passa de
um homem que veiu não para resgatar o mundo, pois
não precisava de resgato, mas sim para dar-lhe a sabedoria e o exemplo : é a ultima palavra do protestantismo, levando directamente ao racionalismo que
sao delle como do seu gormem, trazendo comsigo as
mesmas variações, a mesma confusão.
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ARTIGO II

O concilio de Trento.
(1545-1563).

Papas.
Paulo III ('1534-1549) .
Julio III (1549-1556).
j\1arcelo II (1556 ).

Papas.
Paulo IV (1556-1559).
Pio IV (1559-1566).

r. sum ari o hi storico elo concilio de Trento, 19° ecumcnico. -II. Decretos cl og ma Licos : 1° sobre a Escriptura sagrada e a tradição ;
2º sobr e o pecado original ; 3° sobre a juslificação; 4° sobre os sa cramentos; 5° particularmen te sobre a E ucharistia e a Missa; 6°
sobre a P enitencia e a Extrema Unção; 7° sobre a Ordem e o Matrimon io; 8° sobre o purgatorio e as indulgencias; 9° sobre o cu lto elos
santos. - III. Decretos clisciplinarns. - IV. Promulgação do conci
Jio de Trento.

I. Sumario historico do concilio de Trento, 19° ecumenico. - Paulo III , em meio das magoas e das angust; as que passava a Igreja, julgou que o melhor remedia a tantos males seria a reunião do um concilioec'umenico. Abriu-se na cidade de Trento, em 15!i5.
Tudo concorreu para fazer esta assembleia uma elas
mais importantes que jamais viram os soculos christãos : cinco papas dirigiram os debates cm circumstancias excepcionalmente graves. As materias tratadas, as decisões q uo delle dimanarnm, e que, dur ante
três seculos, desde o concilio de Trento até o do
Vaticano, <leram á sociedade christã seu norte e
seu rumo, tudo nos leva a fazer dos seus acto s um
estudo mais demorado.
Duas vezes intonompido pelas desgraças do tempo,
llosde 1547 aLé 1550 pela peste, que obrigou os Padres
a deixar u cidade de Trento, desde 1552 até 1562
P.o~as dificuldades da França e da Alemanha, o concilio terminou seus trabalhos em vinte e cinco sessões,
e~tando presentes mais de duzentos cardoaes, arr.r.hispos e bi spos, sete generaes de ordens, e muitissimos delegados do bispos ausentes. cc Nunca, em as-
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semblcia mais augusta, se levantou monumento mais
soberbo para glorificar o ensino trr.dicional <J a antiga
disciplina da Igreja. Nem um erro siquer que pudesse
achar esconderijo nesses decretos de fé formulados
com uma clareza que cxclue qualquer equivoco e um
rigor que não dá margem a nenhum subterfugio. Não
ha melhoramento fecundo que não seja incluido nesses
decretos de reformação, tão sabia e generosamente
elaborados, em que os princíp ios imutavcis da disciplina da Igreja se amoldam ás necessidades da época,
se. adaptam ás transformações sociaos ! >i O concilio
de facto, t inha que regular dois pontos importantes :
a crença e os costumes. F icaram concordes em elucidarem sim ultaneamente a doutrina e a reformaçâo. Nós
separeramos os decretos dogmr;,licos dos disciplinares,·
uns e outros foram preparados em com issões particulares, e depois discutidos nas sessões publicas onde
se deu o voto, não já por nação como cm Constancia,
mas individualmente. O voto foi concedido aos abbades e aos generaes de 01·dcm.
II. Decretos dogmaticos. - Antes do .entrar em na
exposição da doutrina calolica contra os erros protestantes, cumpria que determinassem os canones e as
regras de interpretaçâo da Escrüura sagrada, da qual
os reformadores iam fazendo o mais lastimavel abuso.
Esta questão foi o objecto das primeiras definições
do concilio; começou depois o exame de to dos os pon·
tos da doutrina atacados pela heresia.
1° Sobre a Escritura sagrada:e a Tradiçâo. - Assim
reza o decreto : << O santó concilio de Trento , ecume·
nico e g,;r dl, legitimamente reunido wb a dir eção do
Espirita Santo, considrranclo que as vordacles da fé
(1) Cantin, Récits et tablcaux , p. 435. A vercladcira llistori.a do
Co ncilio el e Trent o tem sido esc rit a pelo rarcleal Pell av.idm . . ()S
chefes elo pro t estantismo recusaram comparecer ao co nc1I 10. oeis
doutores ela reforma fal sificaram os acto' na~ ~nas Centur ias de Mag·

ileburno .
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e as regras de costumes são contidas nos livros escritos ou, sen~ serem escritas, nas tradições que recebidas
pel~ s apo~· 1los da boca do proprio Jesus Christo, ou
transmitidas pelos apóstolos, como o Espirito Santo
as tinha dictado, chegaram, de mão em mão até nós ;
seguindo o exemplo dos Padres ortodoxos, o concilio,
recebe todos os livros, qu_er do Ant igo, quer do Novo
Testamento, assim como as tradições que respeitam
a fé e as costumes conservados por uma sucessão ininterrupta, e os abraça com igual sentimento de respeito e piedade. » Todos ~s livros da. Y_ulgala_ foram
depois proclamados autent1cos, e a ed1çao rcvJSta da
Vulgata aprovada com sendo escrito de autoridade
nas discussões e preleções publicas. Condenando a
interpretação livre da sagrada Escritura, o concilio
estatúa expressamente sob pena de anatcma : << Ninguem, por uma confiança cega, tenha a ousadia de
desviar a Escritura sagrada no seu sentido particular, nem de achar uma interpret ação oposta áquella
que dá a nossa santa madre Igreja, á qual unicamente
assiste o direito de interpretar a verdadefra significação das Esm·ituras, ou ao sentimento unanime
dos Padres. » (Sess. 1v.) E' a condenação do mesmo
principio do protestantismo : segue a elos seus principaes erros.
2° Sobre o pecado original. - Na t-eoria protestante,
o pecado original estragou completamente a nossa
natureza; dali o duplo absurdo monstro : não ha mais
em nós livre arbítrio e todas as nossas obras são más ;
inutil, portanto, que nos esforcemos po1· praticar
ações bôas. O concilio restabelece como segue a verdade catolica : << Transgredindo a lei de Deus, Adão
perdeu a santidade e a justiça no qual Linha sido
creado : atraiu sobre si a ira de Deus tornou-se o
escravo do demonio e sujeito á morte. Mas o primeiro
homem não prejudicou somente a si proprio ; elle
transmite á sua posteridade o pecado que é a morte
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da alma, e com o _pecado a dôr e a morte. Este pecado
não pode ser apagado pelas unicas forças da natureza
mas somente pelos meritos de Jesus Christo, o unic~
medianeiro que nos _reconciliou com J?eus por seu
sangue ; e estes meritos de Jesus Chr1sto são apli.
cados, tanto aos adultos como ás crianças, pelo sacra.
menta do batismo. O batismo é necessario a to dos
segundo a palavra de Nosso Senhor. Na graça d~
batismo, a ofensa do pecado original é verdadeiramente remitida e apagada. O concilio reconhece todavia e confessa que a concup iscencia fica naquelles
que têm sido batisados : é deixada nelles co mo um
antagonista contra quem têm de lutar, mas não
pode prejudicar áquelles que lhe resistem valentemente com a g1·aça de Jesus Christo. » (Sess. v.) o
concilio de Trento exprime terminantemente que neste
decreto, não inclue de modo algum a Virgem Maria.
mão de Deus.
·
3° Sobre a jnstificação. - Luthoro queria que o
homem fosse justificado unicamente pela fé em Jesus
Christo, e Calvino pretendeu que o homem assim
8antificado se tornava impocavel, e que elle não podia mais perder a g1•aça. O conci lio nos põe no caminho
da verdade, do sentido exato : admite a fé como raiz,
fonLe e condição impres(;indivol para a justificaçãd',
mas não condição unica : pois é preciso ainda observar os mandamentos o praticar obras bôas. - A graça
cresce com as bôas obras, e contrariamente á doutrina protestante, perde-se polo pecado : longe, portanto, do termos essa confiança imperturbavel na
nossa salvação, não podemos, emquanto dura esta
vida mortal, prrsumir da nossa predestinação para
a salvação eterna, pois ninguem está certo da sua
perseverança final. Verdade é que, perdida a graça
santificante, pode o homem rehavel-a pelo sacramento da penitencia, que é a i:legun<la Laboa depoi~ _d{)
naufragio : mas, para isso, se necessiLa a contrJçao,
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a confissão sacramental quando possível, e a satisfação. - Emf1m, a justiça alcançada ou recuperada,
pode e deve ser augmenLada pela oração, pela mortificação, pelo cumprimento da Jei de Deus e dos preceitos do Evangelho. Deus nada pede que seja impossivel, e seu socono é cerLo para quem o implora
com humildade e confiança. (Sess. v1.)
40 Sobre os Sacramentos. - No seu Decreto aos Armenios, depois do conc.ilio de Florença, Eugenio IV
tinha resumido adm iravelmente a doutrina catolica
sobre os sacramentos. O concilio do Trento limitouse em indicar o seu numero, sua instituição divina,
sua virtude santificante e eficacia independente da
santidade do ministro. A respeiLo do batismo, vimos
que os anabatistas prescreviam a sua renovação para
os adultos, sob o pretexto de não ser capaz a criança
de produzir um acto de fé ; por outra parte Luthero,
para fr anquear mais largas as portas a.os apostatas
que desertavam os conventos, tinha declarado que
apenas as promessas do batismo eram obrigatorias e
anulavam todos os mais votos, ainda ulteriores : o
concilio de Trento restabelece a verdade, proclama
ser valido e legi.timo o batismo das crianças, prohibe
o novo batismo para os adultos, e mantem o direito
e a obrigação dos voLos pronunciados depois do batismo. - A confirmação fica sendo verdadeiro sacramento .da nova lei com o bispo somente como ministro
ordinario . (Sess. VII.) - Os outros sacramentos combatidos mais violentamente pelas doutrinas protestantes, for am objecto de estudo mais acurado e de
definições mais extensas nas sessões ulterio1'es.
5° Sobre a Eucaristia e a .n1issa. - Na conf usão
em que remexia a reforma, vimos as divergencias prof~n~as do s revoltosos no tocante ao dogma da Eucaristia. Escutemos o conc ilio tridentino formulando
S1Jus oraculob sobre cada um dos pontos atacados.
Afirma solenPmenLe a presença real : cc Depois da con-
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da alma, e com o _pecado a dôr e a morte. Este pecado
não pode ser apagado pelas unicas forças da natureza
mas somente pelos meritos do Jesus Christo, o unic~
medianeiro que nos _reconciliou com J?eus por seu
sangue ; e estes morltos de Jesus Chr1sto são aplicados, tanto aos adultos como ás crianças, pelo sacramento do batismo. O batismo é necessario a to dos
segundo a palavra de Nos'so Senhor. Na graça d~
batismo, a ofensa do pecado original é verdadeiramente remitida e apagada. O concilio reconhece todavia e confessa que a concupiscencia fica naquelles
que têm sido batisados : é deixada nelles como um
antagonista contra quem têm de lutar, mas não
pode prnjudicar áquelles que lhe resistem valentemente com a graça do Jesus Christo. )) (Sess. v. ) O
concilio de Trento exprimo terminantemente que neste
decreto, não incluo elo modo algum a Virgem Maria,
mão de Deus.
3° Sobre a justificação. - Luthero queria que o
homem fosse justificado unicamente pela fé em J esus
Christo, e Calvino pretendeu que o homem assim
santificado se tornava impecavol, e que elle não podia mais perder a gl'aça. O concilio nos põe no caminho
da verdade, do sentido exato : admite a fé como raiz,
fonLc o condição improscindivol para a justificação~
mas não condição unica : pois é preciso ainda observar os mandamentos o praticar obras bôas. - A graça
cresce com as bôas obras, e contrariamente á doutrina protestante, perde- se pelo pecado : longe, porLanto, de termos essa confiança imperturbavel na
nossa salvação, não podemos, omquanto dur a esta
,-ida mortal, prrsumir da nossa predesti nação para
a salvação eterna, pois ninguem está certo da sua
perseverança final. Verdade é que, perdida a graça
santificante, pode o homem rehavel-a pelo sacraroon·
Lo da penitencia, que é a segunda taboa <lo_poi~ _do
naufragio : ma8, para isso, so necessita a con tri çao,
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a confi ssão sacramental quando possível, e a satisfação. - Emf1m, a justiça alcançada ou recuperada,
pode e devo ser augmentada pela oração, pela mortificação, pelo cumprimento da lei de Deus o dos preceitos do Evangelho. Deus nada pede que seja impo ssível, e seu socorro é certo para quem o implora
com humildade e confiança. (Sess. vr.)
40 Sobre os Sacramentos. - No sou Decreto aos Armenios, depois do conc.ilio de Florença, Eugenio IV
tinha resumido admiravelmente a doutrina catolica
sobre os sacramentos . O concilio do Tl'ento limitol,lse em indicar o seu numero, sua instituição divina,
sua virtude santificante e eficacia jndependonto da
santidade do ministro. A respeito do batismo, vimos
que os anabatistas prescreviam a sua renovação para
os adultos, sob o pretexto do não ser capaz a criança
de produzir um acto de fé ; por outra parte Luthoro,
para franqu ear mais largas as portas a.os apostatas
que desertavam os conventos, tinha declarado que
apenas as promessas do batismo eram obrigatorias o
anulavam Lodos os mais votos, ainda ulteriores : o
concilio do Trento restabelece a verdade, proclama
ser valido o legitimo o batismo das crianças, prohibe
o novo balismo para os adultos, e mantom o direito
e a obrigação tlos volos pronunciados depois do batismo. - A confirmação fica sendo verdadeiro sacramento da nova lei com o bispo somente como ministro
orclinario. (Sess. vrr.) - Os outros sacramentos combatidos mais violentamente pelas doutrinas protestantes, foram objocto de estudo mais acurado e de
definições mais extensas nas sessões ulteriores.
5° Sobre a Hucaristia e a Missa. - Na confusão
em que remexia a reforma, vimos as divergencias prof~ndas dos revoltosos no tocante ao dogma da Eucaristia. Esculomos o concilio tridentino formulando
se~s oraculos sobre cada um dos pontos atacados.
Afirma solenmnonto a presença real : '' Depois ela con-
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sagração do pão e do vinho, Nosso Senhor Jesus Christo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é contido
verdadeira, real e substancialmente sob a aparencia
destas cousas sensiveis, segundo as proprias palavras
ele Jesus Christo, referidas no santo Evangelho. Jesus
Christo está todo inteiro debaixo da especie do pão
e debaixo de cada parte desta espec ie, to do inteir~
debaixo da especie do vinho e debaixo de cada uma
das suas partes, não somente no momento da comunhão, mas de um modo permanente. » Luthero acreditava na presença real, mas não considerava as especies
como transformadas. O concilio de Trento lhe opõe
a fé catolica : << Pela consagração, faz-se uma conversão de toda a substancia do pão na substancia do corpo
de Nosso Senhor, e de toda a substancia do vinho no
seu sangue : conversão que tem sido conveniente e
propriamente chamada transubstanciação pela Igreja catolica. ii Qs Padres declaram em seguida que é um
uso muito .santo e muito piedoso, tributar á divina
Eucaristia um culto solene que é o culto de adoração,
po is Jesus Christo é Deus como seu Pae. (Sess. xm.)
O concilio mantem a doutrina de não ser a comunhão
sob as duas especies necessaria para os simples fieis;
afirma que a Igreja teve graves e plausíveis motivos
para dar a comunhão somente debaixo da especie do
pão, que o christão r ecebe assim a Jesus Christo in·
teiro, e que as cr ianças, antes da idade de discrição,
nenhuma obrigação tinham de comungar. (Sess. xx1 .)
Ficava por tratar a importante questão do san·
tissimo sacrifício da Missa. O concilio lembra a su~
instituiç,ão divina por Nosso Senhor, na vespera da
sua morte. A MisHa <'· um verdadeiro sacrifi cio : é pro·
piuiatorio tanto para os vivos como para os mortos.
E' oferecido unicamente a Deus, por ser o acto ~e
adoração por excelencia ; mas faz-se nelle memoria
<los santos para agradeue1· a Deus pelas graças que
elle lhes concedeu e assim merecer o valioso socorro
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da sua intercessão junto do Todo Poderoso. As oraºões da Missa foram criteriosamente determinadas
~ara estimular a piedade dos fieis ; todas as coremo··
nias foram estabelecidas para o mesmo fim. Emfim
as mi ssas particulares, em que o sacerdote só comun<ta não são, como o ensinava Luthero, uma supersti~ã~ inspirada pelo demonio ; são um verdadeiro sacrifício agradavel a Deus ; o povo nellas comunga espiritualmente e o sacerdote sacramentalmente. O uso
antigo de não rezar a Missa em língua vulgar deve ser
conservado : isto, afim de melhor symbolisar a unidade da fé pela unidade de linguagem e de culto.

(Sess. XXII.)
6º Sobre a Penitencia e a Extrema Unção. - Com a
Eucaristia, a Penitencia é um dos sacramentos contra
os quaes mais furiosas se dirigiram as investidas do
protestantismo . O concilio de Trento, por este motivo,
o esclarece com plena luz : « Em todo o tempo, a penitencia tem sido necessaria para alcançar o perdão
dos pecados. Jesus Christo institiu o sacramento
de penitenc ia quando disse a seus apóstolos : Recebei
o Espírito Santo, os pecados serão remitidos a quem
os r emitirdes... Todavia, não ó possível chegar ao
perdão da penitencia sinão por obras penosas :
por isso é que se denominou este sacramento um batismo laborioso. A forma do sacramento consiste nas
palavras da absolvição : os actos do pecador, a contrição, a confissão e a sat isfação são como que a
ma.teria. » - O santo concilio diferenceia a contrição
perfeita, a qual, sendo acompanhada pelo desejo do
sacramento, basta para justificar o pecador, e a contrição imperfeita, insuficiente por si mesma, mas sufi ciente quando unida á absolvição. - A con fissão
é institui ção divina, pofa o sacer dote, que é juiz, não
pode perdoar os pecados sem os conhecer, para o que
0 culp ado deve <leclaral-os. Este deve acusar-se na
confissão de todos os pecados mortaes, com seu nu-
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mero, quanto possivel, e as cil'cumstancias que mudam a especie. A confissão auricular e secreta praticada na Igreja é fundada sobre a instituição divina
e não é invenção humana : o concilio de Latran apenas
determinou a sua obrigação annual... O padre, para
<lar validamente a absolvição, deve Ler recebido do
bispo um poder de jurisdicção. A Igreja reserva, com
justiça e sabedoria, a remissão de certos pecados mais
graves quer' ao bispo, quer ao papa : são os chamados
casos reserµados. - Quanto á satisfação, é indispensavel para o perdão ; ordinariamente, fica, depois ela
absolvição, uma reparação por oferecer á justiça divina e ao proximo que se tinha ofendido. Cumpre r eparar a injuria feita a Deus : por isso, o sacerdo te
impõe uma penitencia sacramental, á qual será preciso acrescentar obras ele peniLencia, etc.
« A Extrema Unção foi considerada pelos Padres
como o complemento da penitencia. Na sua bondade
misericordiosa, o Redemptor quiz, por este sacramento, alimentar-nos, fortalecer-nos nesses derradeiros insLantes da luta em que o demonio faz o at aque mais
terrível. )) O concílio mantem contra o prot estantismo
a instituição divina deste sacramento promulgado por
são Thiago, e cujos resultados para o alivio espiritúal
e corporal dos doentes, o apóstolo descreveu t ão claramente. Os fieis não podem portanto meno spr ezar,
sem cometer peccado, um auxilio tão valioso. (Sess.

(Sess. XIV.)
7° Sobre a Ordem e o Matrimonio. - Luthero e
Calvino principalmente, tinham rejeitad.o a Ordem
como sacramento ; consideravam-na como um r ito
instituindo os ministros da palavra e dos sacramentos :
para os protestantes, não ha mais jerarchia; todos
os christãos são igualmente sacerdotes, e para o exercicio de suas funções, basta que tenham a eleição do
magistrado e o beneplacito do povo ; os bispos não
são superiores aos simples padres. Contra todas estas
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neüações, o concilio faz ouvir sua voz clara e solemn.e :
e'
sacrificio e º· sacerdocio são tão intimamente ligados, que um não poderia existir sem o outro. Porquanto Nosso Senhor, que estabeleceu o sacrificio da
Missa, fundou da mesma forma o sacerdocio catolico ;
fez dello um sacramento verdadeiro para o qual o
futuro padre vae se chegando pelas ordens que estão
em numero de sete : as ordens inferiores de ostie iro,
leitor, exorcista, acolyto, e as ordens maiores de subdiacono e de diacono, que se encontram desde os primeiros tempos da Igreja. >l O concilio afirma positivamente a existencia de uma jorarchia constando de
bisp os, sacer dotes e ministros inferiores, a superioridade dos bispos sobre os padres, e seu poder exclusivo de administrar a confirmação e a ordem, sem
intervenção do povo. A primazia do papa fôra solemnemente proclamada no concilio de Florença ; era um
fact o assente que não pedia novo exame. (Sess. xxm.)
Um sacramento ainda estava por definir; o Matrimonio. Luthero o tinha por simples compromisso civil ; não trepidára perante a polygamia e o divorcio,
chegando a escandalisar seus discipulos. O concili o
de Tr ento devolve ao matrimonio o seu lugar condigno entre os sacramentos : c1 A perpetuidade e a indissolubilid ade do matrimonio, reza elle, nos são r eveladas desde a origem do genero humano : Nosso
Senhor lembrou a sua unidade e indissolubilidade
primitivas, não consentindo em que o homem separasse o que Deus tinha unido, e fez delle um sacramento enriquecido com a sua graça. >> Depois o concilio publica os anatemas que condemnam a polygamia e o divorcio, que vingam o celibato voluntario
e a virgind ade, que conservam para a Igreja catolica
o direit o de pôr impedimentos, do conhecer das causas matrimoniaes e de julgal-as (Sess. xxrv.)
~º Sobre o purgatorio e as indulgencias. - O purgatorio e a utilidade da oração para os mortos tinham

o
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sido, como as indulgencias o objecto de ataques vio.
lentos por parte dos protestantes. Neste outro ponto
ha de confirmar e precisar a doutrina catolica : cc À
Igreja, instruída pelo Espírito Santo, sempre ensinou
segundo as sagradas Escripturas e a tradição antig~
dos Padres, que ha um Purgatorio e que as almas
nelle detidas podem receber alivio pelo sufragio dos
fieis, o principalmente pelo sacrifício do altar . O santo
concilio insta para os bispos zelarem pelo {!nsino desta
doutrina, e encarecerem para os fieis vivos, as piedosas
orações pelos mortos, o sacrifício da missa, as esmolas o mais obras pias. (Sess. xxv.)
Quanto ás indulgencias, o concilio ensina e preéoitua « que se deve conservar na Igreja o uso das indulgencias muito proveitoso para o povo christão, 0
aprovado pela autoridade elos santos concílios. >> Fere
com o anatema todos aquellos que dizem ser ellas
inuteis, ou negam á Igreja o poder de ceonceclel-as.

(lbid.)
90 Sobre o culto dos santos. - A invocação dos santos, o culto da augusta Mãe de Dous, a veneração das
reliquias o elas imagens, tinham sido rejeitados pelos
novos refmmarloros como pelos antigos iconoclastas
o com os mesmos furores ímpios destes. Ouçamos o
santo concilio : « Os santos que reinam com Jesus
Christo, apresentam a Deus suas orações pelos homens;
é bom e proveitoso invocal-os humildemente. E' uma
impiedade acoimai' de idolatra um culto tão razoa·
vel, firmado na antiga tradição, e que n ão prejudica
de modo algum á mediação do Salvador. Quanto ~8
relíquias dos santos, os fieis lhos devem respeito e
veneração porque são restos dos corpos que foram
os membros vivos do Espii·ito Santo e que hão de
resurgir um dia pru·a a vida eterna. - Além diss~~
é preciso ter e conservar, especialmente nas igrejas,
imagens de J e::>u~ Cl1rit;Lo, Ja Virgem, mãe de Deus
dos outros santos e tributar-lhes a honra e a venera·
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ção que lhos são devidas : não porque acreditemos que
nellas resida a divindade ou uma virtude merecedora
do nosso culto, ou porque devamos pedir-lhes graças ou pôr n.ellos a nossa confiança, ?onformc faziam
os pagãos cu.ia esper ança estava nos 1dolos; mas porque a honra que se lhes tributa refe1·e-se aos proLotypos que. _ellcs ropr~sentam, segundo foi definido
pelos conc 1l1 os, e particularmente polo segundo co ncilio de Nicêa contra os iconoclastas. (SPss. xxv.)
III. Decretos disciplinares. - Emquanto perseguia
nos seus ullimos esconderijos a h eres ia proLeslante,
e lhe opunha declarações claras, precisas, o conci li o
de Trento realisava a obra de reformação que nccessitav.a a Igreja. Os decretos disciplinares não ocupar am menos lugar nos trabalhos do concilio do qno
as decisões clogmaticas.
Sem mesmo resumir todos, basta lembrarmos que
esses decreLos respeitam mais especialmente a escolha
dos levitas, sua erlucação, sua fo1·mação na sciencia
-0omo na virtude ; versam sobre a disciplina e os costumes clericacs, a eleição- dos parochos, a nomeação
e a escoll1 a dos bispos, a disparição da simonia, ela
pluralidade dos benefícios e da sua hereditru·iedade.
Os syno dos provinciaes são restabelecidos, as visitas
episcopaes recomeçam, ordens religiosas de homens
e mulheres trm de regressar á estrita obsorvancia
de suas regras no tocante á clausura, á escolha
dos supei·ioros, ás dispensas, á perfeição elo seu
estado, etc. - Para a santificação do povo catolico;
~odos os abusos são apontados, põe-se um freio
a luxuria,
á avareza, aos vicios dos principes como
8
ª? dos subdilos. - Notemos ainda, entre muitis81.mas outras rPfo1·mas saudaveis, estas tres pro·
videncias sufi c: ientos, com a fundação dos seminarios
Para form.a<':'io du clero, para <la.t• ao concilio de Trento
uma gloria imoredoura : o estabelecimento da con-
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gregação do IndiGe, para o exame e a condenação dos
máus livros, tão nocivos para a fé e os costumes . a
redação do Catecismo do concilio de Trento, admira~el
compendio da doutrina que serviu para formar to dos
os outros catecismos, resumos daquelle em linguagem
vulgar, e emfim, a revisão da liturgia romana, ...,_
M.issal e Breriario, - destinada a tornar-se a liturgia
unica da Igreja.
IV. Promulgação do concilio de Trento. - Terminada a tarefa ingente do concilio, duzentos e cincoenta
e cinco Padres, vindos de todas as regiões, assignaram
as actas que o papa Pio IV confirmou, cm 1564, pela
bula Benedictus Dens. Essa bela formula, sumario
doutrinal de todas as definições do concilio de Trento
vciu a ser a profissão de fé que rezam publicamente'
nas circumstancias solenes, os parochos e dignitatio~
cclesiasticos. Não é um novo symbolo, mas sim a fé
de Nicêa explicada e comentada pelo ultimo concilio.
O protestantismo, ferido no amago do coração, procurou com ambages furtar-se ás condenações que o
fulminavam; multiplicou as subtilezas e as acusações
mentirosas ; mas a verdade historica é esta : livre e
sabiámente discutidas antes de serem tomadas por
termo na sua forma definitiva, as decisões dogmaticas
do concilio de Trento foram aceitas em todo o orbe
catolico. Alguns decretos disciplinares, na verdade,
encontraram obstaculos na França e na Alemanha;
mas, póde-se dizer que, por toda a parte, graças aos
numerosos conciJ.ios provinciaes que se empenharam
em popularisar as reformas, o espirito do concilio
ecumenico de Trento penetrou e fez germinar f.l
obras esplendidas que em breve teremos ensejo ae
contemplar.
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AH1'IGO III

Lutas religiosas na Inglaterra e na França,
(1563-1598 ).

Papas.
Pio IV (1559-1566).
S. Pio V (1566-1572).
Gregorio .XIII (1572-1582).
, Sixto Qumto (1582-1590).

Papas.
Urbano VII (1590) .
Gregorio XIV (1590-1591).
Innocen cio IX (1591-1592.
Clemente VIII (1592-1605).

I Isabel e o ~lnglicanismo (156 2). - II. Perseguições contr·1 os
· catlÍolicos da Inglaterra, da Escocia e da Irlanda. - III. As guerras
de religi ão na França. - IV. Henriqu e IV; o edito de Nantes (1598).

I. Isabel e o Anglicanismo (1562). - Pela morte de
Eduardo VI, a corôa da Inglaterra passava para sua
irmã Maria a Catolica, filha de Henrique VIII e de
Catharina de Aragão. Consagrada segundo o rito romano, ella deu-se á empreza de devolver aos Inglezes
a religião dos seus antepassados e á Grã Bretanha, a
unidade da fé. Ella começou restaurando a antiga
liturgia e conseguiu, com muito custo, fazer aceitar
a supremacia da Santa Sé. O cardeal Polus, legado de
Julio II, apagou os ultimos resquicios do scisma, levantando todas as censuras, validando todas as irregularidades cometidas sob os reinados de Henrique VIII e de Eduardo VI. Como em todas as épocas
de perturbação, sucederam factos reprehensiveis na
punição dos culpados : seria injusto porém atribui]
os quer á Igr·eja quer á rainha: foram o resultado das
panões desenfreadas.

Este reino reparador foi ephemero (1553-1558). Isabel, filha de Henrique VIU e de Anna de Boleyn,
trouxe no trôno os costumes p ecaminosos de sua mãe
e o instinto ~rueJ, sanguinario do seu pae. Ella instaurou outra vez o scisma, fez-se proclamar rainha
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por direito divino, suprema governante da Igreja o do
Estado. Pio V excomungou a princeza criminosa. o
cloro inglez deu o exemplo da apostasia vergonhosa .
quaLorze bispos somenLo resistiram ; foram substi:
Luidos por intrusos. O doulor Parker, antigo capelão
de Anna de Boloyn, foi colocado á frente do novo clero
sc ismatico ; elle foi consagrado numa loja de bebidas
segundo uma formula insuficiente, por Barlow, cuj~
ordenação era duvidosa, quando menos : t al foi· a
fonLe do episcopado anglicano, faltando-lhe certamente a legitimidade. Um symbolo novo foi imposto
á Inglaterra sob o nome de acto de nniformidadc. Esta
formula resume em LrinLa o nove artigos os princip acs
erros dogmaticos do protestantismo. Dois sacramentos apenas ficam cm vigor : o batismo e a ceia, más
esLa ultima, interpretada num sentido que par ece
csLar de permeio entre a teoria de Luthero e a de
Calvino. A missa, a Lransubstanciação, a conservação
das santas espccies são eliminadas do novo symbolo
que autorisa os casamcn los cm todos os gr áus da jerarchia. O principal dogma do anglicanismo, é a subordinação da Igl'cja ao Estado. Mas Isabel conservou
as formas aparentes da religião, um culto exterior
e publico, com todos os elementos de uma jerarchia
organisada.

II. Persegiiições contra os catolicos da I nglaterra, da
Escocia e da Irlanda. - Para estabelecer a sua reli·
gião, Isabel chamou em seu auxilio o terror, o ferro
o o fogo. Creou uma cspccic de tribunal da Inquisição
encarregado ele descobrir e do punir os n ão-confoi;.mistas ; era chamado Alta-Comissão. Os quare.nta
e cinco annos que a cruel Isabel viveu no tr ôno, foram
uma serie sem interrupção de roubos, torturas, execu·
ções sangrentas. Os bispos fieis foram t odos encal'·
cerados e mortos ; chegaram a matar o povo em massa,
e presenciaram-se de novo as scenas barbaras auc
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tinham assignalado as perseguições sangrcnlas de Nero
e de Diocleciano. Principiando na Inglaterra, estas
violencias imperaram depois na Escocia e na Irlanda.
Na Escocia, os puritanos fanaticos, doccis ao ensino
de João Knox, pcrcor1·iam o paiz, saqueando e destruindo tudo o que cllcs chamavam as abominações
da idolatria papisla. A viuva de J aymc V, Maria de
Lorena, regcnLc do reino durante e. minoridade da
sua filha, Maria Sluart, Leve de negociar com os rebeldes. Quando morreu, o culto cato lico foi prohibido
pela assembleia dos EsLados, e o calvinismo foi reconhecido como unica religião do reino . Breve , o odio de
Isabel vollou-sc, Lerrive l, contra Maria SLuarl, agora
rainha da Escocia. Conslrangida a resignar a corôa,
a viuva de Francisco II coneu a pcdit· á pedida Isabel
um socorro que foi uma traição, um asylo que foi o
cativeiro, terminado pela morte no cadafalso. Knox,
cujo poder estava no auge, emprchendeu contra os
catolicos uma guerra do exterminio e organ isou a
Igraja da Escocia segundo o systema prcsbylcriano
em ·que a auLoridade religiosa dimana, não do episcop ado, mas da comunidade dos fieis.
A Irlanda não escapou ás torturas : urn arcebispo
indigno de Dublin, Brown, tornou-se o instrnmcnLo do
scisma. Influenciado pela Inglaterra, o parlamcnLo
irlandez suprimiu a primazia de Roma, reconhecendo
a supremacia rl'ligiosa da inglaterra. Duranle o reinado de Isabel, os lrlandezcs foram esmagados debaixo de leis dracon ianas : a ilha inteira foi alasLrnda
em sangue.
III: As guerras de religiâo na França . - Com o rei
:Ienr1quc. I1 ( l~J'J!-1559), o calvinismo linha-se c;.;pahado mmto, devido á fraqueza da cÔ!'le e ás rclayões
S?derosas do s Coligny; entretanto, esses progressos
<tvarn-se anl u; enLl'u a Hubreza, a magisL1·aLura o as
classes cult
- d o povo permanecia
. ' sm.
· as ; a mu ll 1(' i ao
ceramente calolicu. ,\_ hisloria politica do calvinismo
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na França começa em 1560, sob o governo de Fran.
cisco II, muito moço para reinar, e cuja mã e, Catha.
rina de Medieis, começou a desempenhar esse papel
nefasto que ha de continuar com Carlos I X e Henri.
que III. Com receio dos Guises que chefiavam o par.
tido catolico, a rainha-mãe convidou os huguenotes
a tomar o poder e publicou editos de tolerancia a favor
dos herejes. Na verdade, elles deviam de ixar de praticar qualquer violenc ia contra os catolicos, porém
tal clausula não passou de amargo sarcasmo. A primeiro de março de 1562, o duque de Guise ouvia a
missa na igrnja de Vassy, na Champagne. Uma rixa
rebentou entre seu sequito e os huguenotes que pertm bavam a ceremonia. No tumulto, o du que é ferido.
seus soldados pegam nas armas, matam uns sessent~
huguenotes, ferindo duzentos outros. Est a lastimavel
ocorrencia, den0minada pelos escl'itores protestantes
massacre de Vassy, foi o signal de lutas sete vezes
interrompidas num periodo de trinta e dois annos, por
tratados pouco serios, e sempre quebr ados; e sete
vezes o combate recomeçou ensanguentando o solo da
França (1562-1594).
Destas guerras intestinas que seria longo porme·
norisar, desprende-se o seguinte : si as armas cato·
licas, capitaneadas por Guise deram t1·em endos golpes,
os huguenotes conduzidos. por Coligny e o principe
de Condé, cometeram excessos horrorosos, cobrando
impostos, assolando, roubando templos e mosteiros,
quebrando imagens, profanando reliquias santas, tru·
cidando sacerdotes, monges, mulheres E' crianças. ~s
negociações ou pazes de Amboise, Longjumeau e Sao
Germano foram tratados desastrados concedendo van·
tagens ao partido protestante.
Em 1572, sob o reinado de Carlos IX, Catharina
de Medieis assustou-se dos progressos dos ~ugne·
notes e da influencia que exerciam sobre o rei; ella
cogitou dos meios de rehaver o poder que lhe escapav•
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A matança da São Bartholomeu (24 de agosto)}foi a
manifestação horrenda e repentina dessa política da
rainha-mãe. Carlos IX, levado por ella, ordenou o morticínio dos calvinistas. A execução começou em Paris
e continuou-se nas províncias. A Igreja não tomou,
nestas vinganças, parte alguma ; os resultados tristes,
lastimaveis, sem duvida, foram comtudo muito exagerados pelos historiadores do partido das victimas.
o numero destas atingiu para a Fi·ança toda, a dois
mil.
A consequencia destas scenas de sangue foram que
0 campo calvinista ficou exasperado : tres príncipes
do sangue, Henrique de Navarra, Luiz de Condé, o
Francisco, duque de Alenção, formaram uma alianç:a
formi da vel contra o partido calolico e contra o rei.
E' então que se organisou na França catolica um verdadeiro partido nacional com a missão de defender
suas instituições e sua fé cont1·a as intrjgas revolucionari as dos protestantes, que não se envergonharam do
pedir socorros aos soldados da Jnglatena e da Alemanha. Em todos os pontos da Frnnça havia guerras,
roubos, desordens, marchando os catolicos sob o commando dos Guises, os protestantes, sob o commando
dos Borbões. Ainda que muitas vezes vencidos, estes
sempre alcançavam novos favores e sempre exigiam
concessões mais extraordinarias (1577 e 1580).
IV. Henrique IV: o Edito de Nantes (1598). - Entre
os chefes proLestantes figurava Henrique de Navarra.
~m. 158/i, a morte do duque de Alenção dava-lhe
direito au Lrôno. Pouco depois, em consequoncia do
assassinato cometido em Blois sobre as pessôas do
duque· de Guise e do seu irmão, o cardeal de Lo1·ena,
~excitação foi extr ema contra o rei da França, Hen·
ri.rrue III ; u Su1·bonna o declarou md1gno do trôno,
~IXto Quinto o excomungou, e um fanatico, por nome
acques Clemente, o assassinou. Com elle estava finda
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a dynastia dos Valois, o Henrique de Navarra vinha
a ser o herdeiro da corôa. Mas o direito publico da
idade media ainda recusava a um hereje o acesso ao
trôno de uma nação caLolica. O pretendente alcan~ava victorias ; a aliança cnLrctanto continuava a
rcsisLir. Numa conferencia enLre doutores catolicos 0
ministros protesLanLos, H enrique IV perguntava u
os Les: '' Posso eu salvar-mo na Igreja catolica? --,....
Sim, responderam cllcs ; mas na reforma, a salvação
é mais facil. - E vós, indagou o principe, dirigindo-se
aos doutores, que dizeis a is Lo? - Pensamos que não
lia mais para vossa alma salvação possivel no prot esLanLismo, já que conhecestes a Igreja catolica verdadeira. - Pois bem, Lcrminou o rni, eu vou par a 0
mais certo, faço-mo catolico. » E elle abjuro u solenemente o erro na igroj a do São Dyonisio, entre as
mãos do arcebispo do Burges, e recebeu a consagr ação
cm Chartres. Paris e a França abriram-lhe os braços (1 589).
Henrique IV começou por expulsar os estrangeiros
que a guerra civil tinha aLraido ; depois tratou da
pacificação religiosa julgando ser uma providencia
acertada o famoso Edito de 1Yantes (1598). Este acto
real confirmava todos os favores outrora concedidos
aos pI'otestantos. Conservando sempre a r eligião ca·
Lolica como religião do reino, elle garantia aos calvi·
nisLas lib erdade do conscicncia por toda a parte, liberdade de culto no in Leiror dos castelos e em m ui Las
cidades ; camaras mixLas nos parlamentos para julgar
as demandas entro caLolicos o protestantes ; co:riçedialhos ainda oito cidades <lo segurança ou praças fo rtes e
finalmente o direito de reunirem deputados todos os
Lros annos para aprcsonlarom seus requerimentos ao
governo : formavam dost' arte um Estado no Estado i
equiparava-se o erro com a verdade concedendo a
ambos as m esmas regalias ; abria-se cam inho a ~odaa
as protestações sob o proLoxto ilusorio d e unidade
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reJigiosa. Os proLosLanLos não deixaram do aproveiLar
esta falta.
H enrique IV enLrotanto procurava sincoramenLo a
paz. Com o auxilio de Sully, seu ministro, soube dar
a seu povo grandeza o prosperidade até o dia cm quo
tombava assassinado pelo forro do Ravaillac (1610).
AHTIGO .IV

Verdadeira reforma realisada pela Igreja no seculo XVI.
l . Os paJJª'· - lI. As ordens religiosas : 1 ° os clerigos regulai·es,
"º reformas franciscanas ; 3° jesuitas, 4° ordens de bcneficicncia e de
IH. Os santos do seculo xvr. - IV. Os sahios.
V. As
missões calol 1cus.

~nsino . -

1. Os papas. - Impulsionando o movimonLo de reformação verdadeira, realisada pela Igreja, cm face
·da sup osLa reforma protestante, está, como sompro,
o pap ado. Admiravol sucessão de pontificas ! Leão .X,
da ilustro familia dos i\Iodicis, amante por igual da
concordia, da paz, rlas letras o das so iencias, osLuda
os primeiros passo::; do proLostantismo, e lança conLro
o heresiarca os primeiros anatemas. Adriano V1 (15221523) activo o pio<loso, não teve outra mira sinão a
extinção da heres ia, a derrota dos Turcos, a reformação da Igreja. Clemente VII sacrifica-se om prol
das christandades do novo mundo. Paulo III (153/i1549), teve a honra do abrir o concilio de TronLu.
l ulio I II proseguiu com zelo igual na condenação
das her esias. Paulo J V, eleito aos oi tonta annos ( 15561559), mo stra um ru·do1', uma actividade incansaveis :
fé, costumes, disciplina, administração, sua soliciL4dr.
paterna tudo abrange. Pio 1 V (1559-1506) couLinua
e termina o concilio de Trento ; aprova sous doci·oLos
e e~tra r esoluLo a promover r.nrajosamcnto a sua ox c
8_i.:ao. AdmiravolmonLe coadjuvado por seu sobrinho,
Carlos Borromou, arcebispo de Milão, ollc vê,

ª°

http://www.obrascatolicas.com

-

570 -

antes d.e ~orrer, a jer.arc~ia eclesiastica regul'.ll'mente
reconst1tmda; os semmar1os fundam-se, o m1nisterio
parochial é revigorado ; a soberania temporal é pro.
clamada de novo pelo concilio (Sess. xxn) e pela bula
ln cama Domini, que anatematisa os usurpadores.
O grande pontifico, são Pio V (1566-1572) liga seu
nome ao Catecismo do concilio de Trento, á reforma do
Missal e do Bre<,Jiario, á gloriosa victoria do Lepanto
ganha contra a armada musulmana. Gregorio Xrn'
administrador inteligente, sabio ilustre, é celebre pel~
reforma do calendario, dora avante denominado gregoriano, o qual corrigindo um erro antigo, deu a verdadeira data dos nossos annivorsarios christãos . Sixto
Quinto (1582-1590) salienta-se nesta nomen clatura dos
pontífices do seculo xvr. Era simples pastor, depois,
religioso franciscano, cardeal e papa, admirado por
sua sciencia o sua santidade ; elle manda r evistar os
Livros santos e dá a nova edição da Vulgata. Emfim,
Clemente VfU (1592-1605) termina o seculo o dá ao
jubileu secular de 1600 um brilho que nos mostra a
pujança da lgrnja resplandecente de santidade e de
vida.

1I. As ordens religiosas. -· D.e facto, po1· toda a
parte, homens eminentes na sciencia como na vir·
tude, prestaram á ohra do reformação,_ começada no
seculo xvr, o auxilio valioso do seus talentos. Como
cooporadorcs da Igr eja, cumpre indicarmos as ordens
religiosas, recentemente instituidas, umas 1 para as~·
tificação do cloro, somente reformadas outras ; depo1~
a inclita companhia dos Jesuítas, que occupa um
lugar especial na historia dos tempos modernos i ,8
emfim, novas fundações de beneficiencia e de can·
da de.
1° Com o fim do restituir ao cloro a sua primitiva
pureza, a Igreja estabeleceu então diversas congr&:'gaçõos de clerigos regulares, cujo fim particular, -OOJll
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amor ao est.udo e á regularidade, era combater a
heresia e instruir os povos. Entre esses institutos,
temos : os Theatinos, fundados em 1524, por um nobre
fid algo italiano, são Caetano, e Pedro Cara// a, arcebispo de Theato, que veiu a ser papa sob o nome
de Paulo IV. Do Veneza e Napolos, estes religiosos
Ulultiplicaram-se principalmente na Alemanha, na Polonia, na Espanha e em Portugal. Os Somascos, que
tiravam o nome da aldeia onde residiam, entro Bergame e Cremo na, remontam a são J eronymo Emiliano, cm 1530. Propagaram-se na Italia e na Suissa;
entregavam-se á educação dos orphams e á formação
dosjo vens clorigos. Os Barnabitas, tambem chamados
ás vezes clerigos regnlares de são Paulo, foram fundados om 1530 por tros gentishomens lomhardos ; consagravam-se ás missões, ao ensino, e á direção dos
seminarios. Os Oratorianos, instituídos na Italia, no
anno do 1561i, por são Philippe de Neri, deviam unir
ao ministorio das almas a cultura das scicncias sagradas e difundir entro o povo a instrução religiosa. O
Oratorio dou sabios distintos : o cardeal Baronia,
Raynald, etc. Mais tarde, introduzido na França pela
cardeal do Borullo, foi ilustrado por Thomassino, .Massillon, etc.
2° Reformas uteis realisadas nas antigas ordens
religiosas, espalharam por toda a Europa uma nova
seiva de vida christã. A ordem franciscana, reformada
em 1526 por um santo religioso, Matteu de Baschi, deu
origem aos Capnchinhos, assim denominados porque
adoptaram o capucho comprido que os pintores davam a são Francisco. No mesmo tempo, o espanhol,
João <la Puebla dirigia para uma perfei~:iio mais alta
outro r amo da mesma ordem, chamado Recolletos ou
religi osos da Estrita Observancia. Em 1586, um santo
hflrso~a~em, J uão da Barreira, estabelecia na ordem
ened1ctina a reforma dos Feuillants.
3o A ordem religiosa especialmente mandada por
0
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Dous para embargar a marcha do protestantismo e
reparar os esLr agos ocasionados pela reforma, é a
dos Jes1útas. Teve como fund ador Ignacio de Loyola
nasc ido na Biscaia espanhola, cm H9G. Este nobr~
fictalgo, afciLo á vida dos campos o ferido no cerco de
Pamplona, deparou, na leitura da vida dos santos
com a grnça suprema que o havia do converter e fazol:
o so ldado impcrLcrrito de Dous o da Igreja. Curada
a ma ferida, clle foi no sanLuario de Monte Serro.Lo
suspender, aos pés ela Yirgem, a sua espada de cava:
leiro. Acolheu-se na gruta soliLaria do Manreza, e ali
compo z o maravilhoso livro dos . Excrcicios espirit11aes ;_ foi depois pm·a a universidade ele Paris a eompleLar sua insLruçiio religiosa. E' ali que lança os alicerces elo sou insLiluLo, em 1534, na capela .subterranca de l\lontmartrc. Paulo III , em 15'10, abençôou o
aprovou as constiluições da Companhia de J esus, solenemente reconhecida, mais Larde, no co ncilio do
Trento (Sess. xxv, c. 16). Os membros desta sociedade são ligados cnLrc si pelos YoLos elo religião e por
um quaito voLo especial do obcdiencia absoluta ao
sumo ponLificc ; sua missão parLicular é combater o
Cl'ro por meio do uma vasta o profunda erudição . A
obra da insL1'ução e da educação da mocidade é um
dos seus fins pl'incipacs, com a propagação da ve.rda·
duira fé nos paizcs catolicos, protestantes e infieis.
A melem dos Jesuilas contou cm breve inumeros
m1•mbros na 1 Lalia, na Fran~a, na Alemanha, na
Espanha e por Loda a Europa. Alvo do todas as persegu ições, segundo a prophecia do seu funda dor, sem·
p1'e está firmo na peleja, o não deixou do ser o auxiliar mais podC'roso o mais dc<licaclo ela Igreja r<>rnaua.
! Lo Nas s uas luLas contra o erro o contra o viela, a
lgecja não podia ~(' r~que0er do sou p::ipel de benefi·
cencia e elo caridade. Pai·a o annodc 1 ~>~9, são João da
Deus fundava nu Espanha a sua oruC'm lrnroica dcs·

tinada a recolher, aliviar e curar a mais terrivel das
rnolestias humanas, a loucura. Maria de Medieis
levou essa ordem na França. Em 1584, são Camillo de
Lellis instituia na Italia, sob o nome de Padres ministros dos m/ermos, outra familia religiosa cujo empenho seria ir á cabeceira dos doentes mais desvalidos, e nas épocas de dcsgi aças o de peste, sacrificar-se
até a morto. Emfim, a instrução da infancia teve
t ambem o privil egio de excitar os mais nobres esforcas. A hcmaYcnturada Angela de Brescia fundou para
~s moças do todas as classes, cm 1537, a ordem das
Ursulinas . .Tá vimos a parLe importante que Lomava
a instrução dos ignorantes o dos pobres nas diversas
familias religiosas dos clerigos regulares. Em 1592, um
piedo so conf'go, Cesar de Bus, fundou na Suissa, para
0 mesmo fim, os Padres da doutrina christã, restabelecidos por Pio lX, em 1850. O soculo xvr preludiava
nobr emcnlr ás grandes instil uições de caridade de
são Viconlr de Paulo e ás obras de educação do scculo XVII.

II I. Os santos do seculo XV1. ·-Além dos fundadores do ordens religiosas cuja santidade se manifestou de manciru tão util, a lgr cja colhia farta messe
de heroes e sanLos em todas as condições, em todos os
paizes . Mesmo sem atendei· aos muitos martyres a
quem a perseguição abriu o céu, a Europa do seculo xvr viu a virtude flor escer como nas mais brilhantes id ades da fé. Mencionaremos apenas : São Carlos
Borromeu, arcebispo de Milão na idade de vinte o tros
annos, homem do sciencia, do zelo o do caridade, reformador do sua diocese, consoante as prescripções
do. concilio do Trento ; no solio pontifical, são Pio V,
CUJa humildado igualava a actividade e o zelo car idoso ; na Espanha são Thoma z de Villanora, de quota
Carlos Quinto admirava a suieuuia e a virtude ; são
'edro de Alcantara que introduziu na ordem franois-
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cana uma modificação aprovada por Julio III ; são
João d' AYila, autor ascetico, mente ilustrada e de
prcclara virtude, que dirigiu nas veredas da perfeição a incomparavel i:;anta Thereza, essa grande i·eformadora do Carmelo, heroica serva do Deus crucificado, que resumia sua vida toda nessas duas palavras: Ou sofrer, ou morrer; são .João da Cruz , prodigio
de padecimentos o de alegrias, coadjutor de santa
Thereza na sua obra de reformação religiosa.
A Sociedade de Jesus, apenas desabrochada, já dava
alnmdante colheita de santos frutos : ao lado do 1>lorioso fundador, santo Ignacio de Loyola, vemos h~m
brear seus discipulos, são Francisco XaYier o apóstolo das Indias e do J apão ; são Francisco de Borja
n i:iial, desprendido do mundo, tornou-se uma das mai~
pw <•S glorias do instituto, e estes dois angelicos mo1"•,.;. modelos e protcctorcs da mocidade estudiosa,
s::: 11to Estanislau Kostka, falecido no noviciado, cm
1:108, e são Luiz de Gonzaga falecido em Roma, cm
150.1. São Francisco de Sales e santa .Joanna de Chantal pertencem antes aos principios do seculo xvn.
IV. Os sabias. - Opulenta se nos apresenta a Igreja
do scculo xv1 com os srus santos, e tambc)'.Il com os
c;cus sabios. Na primeira plana, refulgem os habeis
nxcgetas que revisaram a Biblia, compuzeram os po·
lyglotas, ou enriqueceram os textos com preciosos e
eruditos comentarios : o e cardeal Ximenes, a quem
devemos a Biblia de Compluto ou de A. lcala; V ntablio,
que moreu cm 15117, depois de ter ensinado o hebraico
no colegio de França; o cardeal-jesuíta Bellarmino,
autor de sabios escriptos teologicos ; Tirino, Me!'°"
chio, Maldonato, Estio, Cornelio a Lapide, cujos nn·
portantes trabalhos scientificos bastam para imor·
talisar um scculo.
A heresia lut.hrriana r. o concilio tridentino levaralll
os teologos a fazer estudos mais acurados, mais pi."
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fundos, dando origem aos sabios tratados dos jesuítas

Lessio e Molina sobre a graça e o livre arbítrio, aos
trabalhos ainda mais ilustres de Suarez, cm que estão
rnitigadas as doutrinai:; de santo Agostinho e de santo
Thomaz.
As exigencias novas da controversia catolica prornoveram pesquizas patrologicas e historicas : porquanto tivemos as ?bras preciosas de ~felchior .cano,
Bellarmino, Possrwino; as de Baronia, publicadas
corn o titulo de Annaes eclesiasticos, para rebater
as falsificações e as mentiras dos centuriadores de
Magdeburgo; as colcbrcs controversias do cardeal
Do Ferrão. Emfim a hagiogl'aphia, cultivada com
rnais esmero, deu resultados admiraveis : Rosweide,
na sua Vida dos Padres do deserto, apontava aos BolJandistas a sua imensa e esplendida tarefa.
·
Sob a pl'oteção da Igreja, as sciencias humanas
tambem se desonvolvia,m. Para o fim do seculo xv1,
Galileu ensinava livremente em Pisa, Parlua, Florença, a rotação da terra. Si alguns teologos romanos
condenaram mais tarde o seu systema astronomico,
é porque cllc quiz intrometer nelle a teologia, baseando-o na Escritura sagrada. Sob ae gidc dos papas
ainda, Vesalo inaugurava em Pavia a sciencia da
anatomia. No mesmo tempo, Calvino mandava queimar vivo a Miguel SerYet que acabava de descobrir
a circulação pulmonar ; os protestantes perseguiam
a Tycho-Brahé, coagindo-o a deixar o systema de Copernico ; os teologos protestantes de Tub.ingue condenavam Kepler, por ter ensinado as novas leis do
mundo planetario : os· papas, pelo contrario, procuravam angarial-o para o universidade de Bolonha.

. V. As missôl's catolicas. - Ante~ de espraiarmos as

vis~as pelas csplcndidas conquistas longínquas da fé

chr1stã, contemplemos primeiro os esforços da Igreja
para manter incolumc ·o tesouro da verdade caiolic a
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enLre os antigos povos. Em 1581, Gregorio X III mandou o P. Possevino na Russia, para promover a reunião da Igreja scismatica com a Igreja roman a. Sem
esperança por parte dos separados, os sumos p ontifices volveram seu s olhares para os Gregos unidos, cujo
numero augmentou no seculo xvr, devido aos legados
e missionarios que Roma mandava de continu o entre
as populações catolicas.
Ficava na Europa, a v isinhança
sempre p erirrosa
.
o
'
dos Turcos, senhores de Constantinopla, e con stantemente armados para a conquista; os sumos pontifices
resisLiam, sozinhos, aos invasores. Graças ao zelo do
são Pio V, a Italia o a AusLria organisaram uma armada, ás ordens de dom João da Austria, ganhando
no golfo de Lepanto uma victoria decisiva, a 7 d~
outubro de 1571, no dia em que o mundo catolico
implor ava a assistoncia da augusta Virgem, Mão de
Deus. Foi esta a origem da fosta do Rosario.
No momento cm que o protestantismo arrancava
do seio da Igr eja ant igas nações catolicas , a P rovidencia trazia novos povos ao aprisco. Vejamos de r elance,
a magnifico expandir da fé no seculo xvr.
1° Missões da Indi a e do Japão. ·- O apóstolo dessas r egiões longinquas foi são Francisco Xavier. Oriundo da Espanha, convertido por santo I gnacio de
Loyola, entrou n a companhia do Jesus e embarcou-se,
om 15ti1, para as Indias, onde r eproduziu todas as
estupendas maravilhas das .primeiras eras apostolicas. Estabeleceu nas [ndi as igeejas e escolas e trouxe
ao gremi.o da fó popul ações cm grande copia. Em 1549,
passou para o J ap iio, o depois de uma pregação de dois
annos o meio, a despeito dos principes e dos bonzos
açulados, olle o conquisLou . Francisco Xavier ainda
cogitava na evangelisação da China, qu ando m?rreu
na idade de cincoenta e dois annos ; tinha bat1sado11
mais de trezentos mil infieis . ..\las no anno de 159fi, uI.11
perseguição violenta destruiu a Igreja japo neza, pata•
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lysando, por varios seculos a obra t ão felizmente iniciada.
2º i1ilissões da China. - Logo nos primeiros seeulos,
0 imenso imperio ehinez tinha recebido a luz do EvanO'elho, e em plena idade m edia, missionarios corajosos tinham vindo r eanimar o facho da fé quasi
apagado. Entretanto, a noite baix ava naquellas christandades afastadas e tantas vezes perseguidas. Os
verdadeiros apóstolos da China foram os jesuiLas, que
fundaram, em 1550, uma missão fecunda. O P. H.icci,
sabio distinto, pasmou a China com suas oxp erien cias
scientificas, e assim obteve ingresso- em Pekim e na
côrte do imperador. Quando faleceu, em 1610, deixava
a missão florescente e promissora do b elos frutos.
30 Missões da America. - No encalço de Christovam
Colombo, vimos os discípulos .de são Domingos e do
são Francisco de Assis atirarem-se para a co nquista
do novo mundo . Fernando Cortez franqueou-lhes o
Mexico e Pizarro o Perú. Os progressos do Evangelho
foram r apidos, e já no meio do seculo xvr, a Igreja
possuía naquellas regiões varios bispados e mi:!hares
de christãos. lgnacio de Loyola enviou, para a Amorica,
membros da companhia de J csus que se estabeleceram
em São Salvador, cm numero de vinte e oito padres .
Os jesuitas se espalharam no Brasil, na Florida, no
Mexico e no Porú, iniciando por um exilo já prodigioso as suas creaçõos csplcndidas do seculo XVIl.
4° Missões da A/rica. - Embargada continuamenLe
naquellas r egiões pelas dificuldades do clima, pela depravação dos infeis, e pelas hostilidades dos musulmano s, a fé não se desenvolvia tão rapidamente como
na Asi a ou no Novo Mundo. Entretanto, os dominicanos t inham residencias no Congo e nos r einados
afri.~anos de Angola e de Benguela a oeste, nos de
su1.oa, Mo çambique, e ,\Ionomotapa a leste. Ago~
l nhos, capuehmhos e padres seculares enmgolisav am
ambem nesta ou naquclla provineia.
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Podemos averigual-o, o seculo xrx, para a f é catolica tem sido uma época de prosperidade inaudita.
a doutrina se desenvolveu de maneira pro digiosa n~
con cilio de Trento ; uma tr ansformação saudavel realisou-se no seio da l grcj a e a difusão da verdade tomou
poderoso incremento entre os povos infieis : o catolicismo é sempre a religião progressiva e conquista-

C \PJTULO 11

A Igreja e o jansenismo galicano
(1598-'1715)

dora.
Visla gel':il.

llivi são \leste capilu lo.

Temos <le es Ludar agora as consequencias do protestantismo . O primeiro período do scculo xv11 vem
ainda perLurbaclo pelas guenas de religião . Agitam
a França no governo de Luiz XIII, e unicamente a
energia de Hi cheli eu consegue esbulhar o calvinismo
do seu poder e cxpclil-o das suas ulLimas forLalezas.
Ellas despedaçam a Alemanha cluranLe a guerra elos
Trinta annos, Lerminada com a paz de \ fosLph alia
(1648). A Europa, na verdade, recuperou o socego,
mas pro clamando o principio da liberdade de conscicncia, este lraLaclo causouáReligiãoum prejuizu enorme.
Os Estados alemães r eparLiram entre si os d espojos
da Igrej a l' se us principados secularisadus; o protestantismo Leve ingr esso completamente livr e no governo da Europa; a política deixou de ser catolica, e
os r eis não se importaram mais com o parecer cln
l greja. Logo o scculo caminha de passo largo p ara
a indiferenr;a 1·üligiosa; em breve ha de ser o espiriLo
de op osi r;ão contra Roma, depo.is a revolta philoso·
phica, e fina:mente, a revolução.
~\ InglaLerra, por demais fiel ao esp ir.Lo de perseguição que earacterisava os primeiros ch efes da sua
reforma, conLiuua derramando o sangue dos caLolicos
no governo de J avme I P. Cromwell. A revolução
de 1688, que ergui a ·no trôno da Inglaterra a Guilherme
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de Orange, vinha simplesmente rematar a escravidão
dos catolicos sob o poder do anglicanismo, unico admitido a governar e a reinar.
Entretanto, o luthcrianismo e o calvinismo, por·
muito tempo, revoltaram a Europa com seu s excessos
Eis que o erro reveste formas suavisadas, um caracte~
menos odiento e mais perfido. Com Daio e J ansenio
nova heresia, o jansenismo, ha de, durante mai~
de um seculo, deitar seu veneno, ilaqucar a bôa fé das
mais belas almas, solapar nos corações a caridade e a
santidade, furlando-sc, hypocrita e escorregadio, ás
condenações da Igreja e insuflando por toda a parte
o cspirito de revolta contra a sua autoridade. E' na
Fl'ança especialmente que ha de grassar este erro
não sendo aliás o unico flagelo daquellc paiz.
'
A realeza que se tinha tornado absoluta com
Luiz XIV, tencionava avassalar o clero, infelizmento
pouco afeiçoado a Roma. Emquanto afagavam o
espírito de independencia com o pretexto falaz das
liberdades da Igreja galicana , os reis e os parlamentos,
preparavam, na realidade, e consageavam a servidão
da lgecja da França. A famosa declaração de 1682
nos mostl'ará o ponto em que pode chegar a submissão vil ao poder temporal, cm odio da autoridade
espiritual dos pontífices romanos. Este enfraquecimento do clero trará como conscqucncia o desenvolvimento dos máus germcns, das m ás doutrinas
que assustavam o proprio Bossuet, ao· ouv ir o rumor
medonho e abafado que presagiava tempestades.
O galicanismo, ferido pelos anatemas de Rom~,
abandonado por Luiz XIV e por Bossu et, ia defr·
uhando: eis Quesncl a ressuscitar o jansenismo, reen·
cetando uma luta hypocrita, que não pára mesmo
com as condenações da celebre bula Unigen itns (1713).
O jansenisnw, que tinha recebido golpe mortal, h~
via de comtudo prolongar a sua agonia sob o rei·
nado de Luiz XV ; mas a Igreja saia vencedora dcsLu
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arena onde o erro galicano se debatia nas ultimas
vascas da morte. O seculo XVII, todavia, deixa após
si vasta esteira luminosa : papas de alta cultura e
acendrada virtude, fundadores de ordens novas, zelosos reformadores da disciplina eclesiastica e reliui osa, santos e sabios que nos legaram nomes jamais
missionarios denodados que viram os
triumphos corôarem seu ardor e sua caridade : tal é
0
csplcndido cortejo que fez deste seculo XVH, um dos
mais belos e mais fecundos na historia da Igreja
catolica.

~squecidos,

Havemos de percorrer a luta e a victoria nos quatro
artigos cm que estudaremos : 1° A heresia de Baia e
de Jansenio, a condenação e as intrigas perfidas dos
jansenistas, até á paz clementina (1598-1668) ; 20 o
g,alicanismo, outro fruto eivado que o protestantismo
deu; ver r.mos sua origem, a fo1·mula lavl'ada na assembleia de 1682, a sua condenação e retratação; de passagem tambem, a famosa rerogação do edito de Nantes,
e o erro do quietismo (1668-1680) ; 30 o fansenismo de
Quesnel com sua condenação pela bula Unigenitus, e
as manobras ocult.as da seita atr' a morte de Luiz XIV
0
(1ü89-171 5) ; !i cmfim, ao deixarmos o g1·ande scculo,
lançaremos um olhar nas cousas religiosas dessa 'época
perturb ada, fortiJ, porém, em obraR de reforma, de
santidade e de zelo catolico.
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Heresia de Baio e de Jansenio.
(1~98-1668).

Papas.
Clemente VIII (1592-1605).
Leüo X I (1605).
Pau lo V (1605- 1621).
Gregorio XV (1G2l-1623).

Papas.
Urbano VII I (1623- 1644).
Innocencio X (161i4-1655).
Alexandre VII (1655-1667).
Clemenle IX (166?-1669).

I. Consequencias elas guerras de religião : 1° na França: Luiz XIII
e Richeli eu; 2° na Allemanha:gurrra dos Trinla annos e tratado de
\\'eslphalia (1618-16118); 3° na Inglaterra: perseguições r e li g iosa~
ll. O prenuncio do jansenismo : Baio e seus erros. - III. JanseniÓ
e D111>ergie1· ele IJaumnne, abbadr de São-Cyrnn : a doutri na jansenisla. - IV. O Augustinus; sua condemnaçilo (1642). - O jansenismo P Porl-Royal ; a paz clemenlina.

T. Consrqnencias das gnerras de religiâo . - Antes de
cons iderarmos a Igreja combatendo a nova heresia
do janseni::;rno, tomos ainda de vorifi cal' na Europa
um como éco demorado da rebelião protestante : du1•ante a primeira metade do scculo xvn , as guerras
de roljgião continuam agiLando profundamente a França, a Alemanha, e sohroturlo a Inglaterra.
1o França. -· Henrique IV puzcra termo ás lutas
intestinas acesas pela reforma. lVIas, com o edito de
Nantes, os protestantes, cm voz de desfrutarem socegadamentc os p1ivilcgios que tinham alcançado, organisaram uma republica no EsLado e per seguiram,
com a intolerancia primitiva, a l gecja catolica, ~o
lesLando seu s membros estorvando as ceremon1as
do sou culto. Quando 'ncnrique IV caiu fulminado
pelo punhal do Ravaillac (1.610), ergueram a f_ronte,
negaram-se a restituir os hens ecles iasticos que tmh~
l'UUUaÜO U UUbfl'Uldaram O ostanclarlO da gunrra CtVI_
·no meio dia e no oeste da França. Lui z XIII teve de
marchar ft frrntc nas tropas para abafae a rrvolta.
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Pelo LruLado de Montpellier (1622), os proLcstantes so·
rnente conservavam duas praças de segurança : La
Rochello o Montauban.
Riclwlir.u, bispo elo Luço n, feito cardeal e eleito
ministro, julgavA. que o meio do acabai· com os protestanl cs francczos não oI"a o emprego da violcncia,
sinão rln persuasão para convcrtcl-os. Todavia, como
homem do estado o amante da unidade nacional, não
podia tolerar no seio da monal'chia, um parLido fogoso
sempre pronto a pegar em armas. Luiz XIII venceu
os líugucnotes revoltados no Bearnez, Richclieu desbaratou os Inglezcs qu e sustent.avam os dissidentes,
e tomou La Rochollc, seu ultimo refugio (1628).
Luiz XIII, e com elle o catolicismo, fez nesta cidade a
sua entrada triumphante. No anno seguinte, o tratado do Alais, chamado Edito de graça, suprim iu lo das as praças de scguranç.a aos rebeld es, deixandü
comtudo aos p1 o testantes o livi·e exerci cio do sou
culto : foi o fim das guerras de re li gião na füança.
·2° Na A-lemanha. -· Um impulso vigoeoso manifestava-se contra a reforma, e a fé cato lica vingava
de novo na Baviera, nas províncias do archiduquo
Maximili ano, na alta o baixa Austria com o impcea.dor Rodolpho. Os protestantes ficaram amedrontados
com este rejuvenescer do catolicismo o enLraram a p crseguil-o por toda a parte onJe estavam cm numero
sup erior. No mesmo espírito dr. rcsistcncia, formaram
uma aliança sob o nome elo União evangelica ( l608)
em fr ente da qual, os catoli cos opuzeram a ali ança de
Wunzburgo. O jubilou secular da refm·ma estimulou
os odios vrlhos contra a Igreja romana e fo i o começo
da guerra rios Trinta winos (1618-1648), na qual tom aram parle varias nações -da Europa. Richclieu, que
desejava humilhar a casa da Austria, cus Lasse o que
cu.stascc, fez o sou pa iz entrar ílflf{urlla guerra. lnintgo do calvjnismo na Ft'ança, elle escudava a heresia
no estrang<'iro, d~r.l :wou-so a l'avor elo s protestantes
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da Alemanha, levou o rei da Suecia, Gustavo Ado!.
pho a continuar a guerra e deu-lhe o auxilio dos exer.
citos francezes. Estes venceram ; mas nem Luiz X III
nem o seu ministro viram o resultado destas longas
lutas teiminadas apenas durante a minoridade de
Luiz XIV, por iniluencia ele Mazarino.
·
A paz de \ iVesLphalia, firmada em 1648, poz termo
ás . guerras de i·eligião que tinh~r_n por tanto tempo
afhgtdo a Alemanha ; mas sacl'lficou todos os interesses religiosos e sociaes a favor dos unicos interesses
políticos e materiaos. A França tinha desprestigiado
a casa da Austria; mas o protestantismo colhia os
maiores louros : teYe, desde então, lugar ofici~l no
Jmperio. O tratado confirmou os protestantes na posse
de todos os bens que tinham arrebatado aos bispados
ás abadias, com desprezo absoluto do direito cano~
nico e sem consultar o papa. Innocencio X não podia
conformar-se com este estranha menoscabo dos seus
direitos, nem com o principio que subordinava a Re·
li gião á pe:liLica. O nuncio Fahio Chigi protestou, em
nome do papa, contra as clausulas anticanonicas que
o tratado encerrava e recusou ratificai-o. A Alemanha achou-se dividida cm dois campos no ponto
de vista religioso : a Alemanha septentrional que
ficou hereje, e a Alemanha meridional, outra ve~
catolica.
30 Na Inglaterra. - Ali tamhem, vemos a gueira
civil excitada pelas paixões religiosas. Deixamos aquella terra infeliz victimada pelas incessantes cruelda·
eles ela fera Isabel. QuandL• ella morreu (1603 ), o filho
ele Maria Stuart, J ayme VI da Escocia foi chamadv
ao trôno da Inglaterra, onde reinou sob o nome de
Jaymo 1. Educado pelo protestante Buchanan, _n0$
principios dos puritanos, elle abandonou suas ant1g~s
teorias, e passou a ser, por política, anglican? t~o
zeloso como fôra puritano fanulieo. A conspiraçao.
da polc,ora, organisada por um descontente foi logo
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atrihui da aos catolicos, especialmente aos jesuítas, e
tornou-se o pretexto p ara uma perseguição sangrenta.
Sob o go Yerno do seu filho, Carlos 1, casado com a
filh a dr TT r mique IV, Henriqueta de França, peorou
a nefanda sorte dos catoJicos, depois de algumas melhoras ; no mesmo tempo, o rei da Inglaterra quiz
imp ôr sous ritos e seu culto aos puritanos da Escocia.
Originou-se então uma revolta a cuja frente surge
Cromwell , (• homem de · incrivel agudeza de espirita,
tão r efi nado hypocrita como habil político ». Vencido por seu rival, Carlos I foi degolado, e Crom""'ell,
senhor abso luto e todo poderoso da Inglaterra, deu
começo a um reinado sangrento do nove annos, durante o qual o propl'io anglicanismo é derrubado o
substituido p ela anarchia política o roligiosa. Despontam inumoras seitas : independentes, que nada querem
saber de leis n em jerarchias; quakers ou tremedores, que
pedem a abolição de qualquer culto ; brownistas ou
separatistas, que não são anglicano s nem presbyterianos; millenarios, que adiam para mil annos o 1 einado
de Christo ; antinomianos, que arvoram os vícios em
virtudes ; an abatistas, libertinos, antiscriturianos, perfe!çonistas, scepticos, que reeditam enos ant igos, preparam o com unismo ou duvidam de tudo . Um unico
ponto cong1'cga todas estas seitas, o odio aos catoJicos,
que se tornam por tod ~ a parte, na Inglaterra, na
Escocia, na Irla nda, victimas dos assassinos (16491658).
.
Os· Stuai t s, ao tomarem outra vez posse dt· trôno
(1?60),nada mudaram na situação do catoli cismo opl'imido. Emfim , a revolução de 1688, que poz á frente
d~ !nglaterra Gnilherme de Orange, consagro u a escra~idao legal dos catolicos. O novo rei, n:.t verdade, não
erramou o sang ue, mas afastou-os de Londres, fechou
as escGlas cat olicas, prohibiu, sob pena de multa , qn e
&e mandasse instruir os meninos no catolicismo nas
outras nações, premiou a apostasia nas fileiras do
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clero, esbulhou os que resistiam de Lodos os seus direitos civis : por estes mejos, constrangeu seus subditos
a contentar-se com sua Jgt•ej a nacional.
No decurrer dessas longas tormentas, a Gran de
Bretanha e a Irlanda especialmente, davnm ao mundo
o espectaculo de uma il\ h eroi ca. A elite da mocidade
em igrava para ir buscai na França e nos centros catolicos a instruiçJío religiosa, o L.r azor de lá, com o sacordocio, uma forc:a nova conLra a Lyrania, e sementes
de catolicismo que resistiriam a Lodos os furacões.

II. O prenuncio do jansenismo : Baia e sws erros
(1567-1589). Aincla não acabamos com os desast1 osos frutos do protestantismo. Da grande heresia
do seculo xvr, brotaram todos os erros modernos,
desde o jansenismo, filha sua primc,genita até o
modernismo contemporaneo, que perpetua a infausta
linhagem. lmporta que vejamos, algum tempo atraz,
qual foi o prenuncio, a or igem do jansenismo na heresia de Baia.
Nascido em 1513, no IIainauL, JliguelBaio tinhasa Lornado professor na Universidade de Louvain.
Aventando, sobro a grnça, op ini ões assaz parecidas
com os erros luthorianos o calvinistas, Livera assento,
como teologo, no concilio de Trento. Julgou que a
magna assembleia Linha-se arredado da doutrjna de
santo Agostinho e clle formulou publicamente, de
volta do concilio , o seu erro fundamenLal. Baio supõe,
como ponto de partida, que a natureza do homem foi
completamente vic iada pelo pocaclo original : o ho·
mem não somente tem sido despojado dos seus dons
sobrenaturaes, como tambem perdeu os dons da na·
tureza e cm parLicular o livre arhi Lrio . Ass im o ho ·
mem decaido não tem mais liberdade, não pode fazer
bôa obra alguma. Devido, porém, á Redempção, o ho·
mem pode ser salvo, e isLo, pela simples aplicaçao ~os
meritos de Jesus Christo. No seu estado de repara~ao,
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elle recebe uma grnça divina. Todavia, acha-se colocado entro duas fol'ças, a concupisccncia e a graça; mas
não pode resistir nrm a uma nem a ouLra, e necessariamente, obedece á mais poderosa rlcsLas duas forc:as.
Ora, jú que a graça (> proponclr1·ant o apenas nos predestinados, rrsulLa que to dos os mais csLão enLre<rues á reprovação jnevitavol. Por ouLra parle, para
~lUitos, r impossivcl a obsorvnne ia de certos mandamentos. Deus, entreLanLo, os casLiga por falLas que
não podiam deixar ele comeLer. Tal ó o sysLcma fatalista de Baio, desLructivo das bôas obras e da liberdade.
Setenta e nove proposições tiradas flas obras de
Baio e dr Tf ossrls, seu colaborador, foram conclrnadas por Pio V e por Gregorio XII L Haio rr.Lraclou srus
erros, mas ollcs foram recolhidos por J anscnio e seus
partidarios. A esta douLrina do inovador, o jesuiLa
. Lessio expoz claramente a prrdcsLinação cm vista
elos mcritos fuLuros, a vonLade que Deus tom de salvar
a todos os homens, a universalidade da Redempção,
a graça sufic iente dada a todos, e o livre arhitrio permanecendo isento de Loda a necessidade sob o imperio
da g1·aça : pura clouLrina da Igreja, csLa. Sobre este
ponto da cvnciliação da graça com a liberdade, dois
pareceres diYicliram os douLores ' eaLolicos : aquelle
elo s molinislas, cujo nomP se dcri,·ou dr J!olina, jesuíta espanhol, e o dos thomistas, que se apoiavam na
doutrin a elo Anjo da escola. A l grrj a nada sentenc iou
acerca dessas Lheol'ias ele somenos imp orLane ia.

III. Jan senio e .Diwergier de Jlnnranne, abbade de
São Cyran : a doutrina iansenista. - Cornelio J ansen
ou l ansenio, nascera na llollnnda (1583); foi csLuclar

e~ Louvain, abeberando-se aos erros ele Baio : espirita ousndn, arguto e s ubLiJ, aparentando pieLluJe
11
devo ção, havia rle dat· o nome a uma heresia tão
teimósa comn h."Pºcritn. TPve 1'o mo condiscipnlo, na
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Universidade de Louvain, um francez, Durergier de
Hauranne, mais conhecido polo nome de abade de
Sâo Cyran. Era um homem actiYo, audacioso, de
lhancza oxtraordinaria o ai dor incansavol. Os dois
moços travaram amizade: igual propensão para o erro
igual zelo pela l oforma os vinculava. De Hauranne'
de posso de um canonicato da ig1·eja do Poiticrs e d~
abadia de São Cyran, atraiu ;Jansonio para a França.
ambos, sob o disfmce da piedade o do uma grand~
austeridade do costumes, empregaram a su a influenuia cm angariar adeptos no mundo religioso, entre 08
membros do clero, o até nas commúdades monasticas
o nas fileiras do episcopado.
O fundo do erro jansenista é sempre a supressão do
livre arbitrio, não exposta claramente a modo de
Calvino, é verdade, mas disfarçada e sorrateiramente.
Segundo o heresiarca, duas doloitaçõos porfiam pela
posse da vontade : a deleitação divina ou a graça,
o a deleitação da concupiscencia ou o pecado. A mais
forte, naturalmente ganha a victoria, e assim o hl:mem
não tom mais a responsabilidade dos sous actos : a
salrnção é fatal, ass im cerno a condenação. Com este
orro doutrinal, o jansenismo traz varias caracteres
que lho são proprios: a astucia para ocultar-se e sumirse, a intriga para se propalar e engambelai· as almas,
e mais especialmente a prctcnção do formar na Igreja
uma sociedade mais pura, mais celeste. Só fala om
penitencias, austeridades, ascetismo e obras santas;
na realidade, porém, estanca as melhores fontes da
virtude, incutindo, pai•a com os sacramentos, um te·
mor que descamba para a abstenção, a desunião;
pint ando a Deus como a um mostre rigido, tremendo,
e não como a um pac, apertando os br aços tão abertos
do Christo, para significai' que sua caridade não
abrange a todos. Sempre com o mesmo pretexto santo,
tornou a liturgia arida e fria, abafou os ímpetos d
coração, atirou o despi ezo no i:ulto de Nossa Senhora

do s santos, quiz rmpanar as mais lidimas e purns
0
glori as da Igreja catolica; emfim, moveu á Religião
uma guerrilha oculla e perversa que aparelhava o
caminho para a philosophia increr.lula.
JV. O . 1ugstinus; sua condenaçâo . -- Jansenio preparava em Louvain, a sua grande obr a sobre a graça :
Jll'ctendia resumir a doutrina de santo Ago~tinho num
yolume imenso, cuja publicação elle iniciou depois
de ter sido eleito bispo de Ypres, e que eJle intitulou
0 ;1uf!,SIÍ11t1s. Morreu anLes quo fosse acabada a impressão e declarou no seu Lestamonto rrue o su bmcLia
ao juízo da Santa Sé. Todas as tendencias do livro de
Jansenio se acham syntetisadas nas cinco seguintes
proposições. : ~º Alguns mandament_os da lei de Deus
são imposstYms para os homens JUStos, apeznr da
bôa vontade e dos esforços destes. - 20 N0 estado
de natureza caida, não se resisto nuni::a á grnça interior. - 3° Para mcrnce1· ou desmerecer no estado de
naLureza caída, basta sor o homem isento de coação
e de constrangimento ; a vontade, aliás pode ser necessitada. - ft 0 E' semi-pelagiano e hereje quem pretende ser possível, resistir á graça interior e preveniente. - .> 0 E' outro err0, afirmar que J esus ChrisLo
moneu por todos os homens.
O Angstinus apar·ccou cm Louvain, cm 1tl1i0. O
papa Urbano VIII publicou um decreto pelo qual
prohibia a leitma do livr0 de J ansenio, condenava
sua doutrina, e renovava as constitui ções de Pio V
e Gregorio XIII contra os er1·os de Baio. Este juizo
d~ sumo pontifico que o autor da obra tinha aceito,
n~o _enco ntrou a mesma docilidade por parte dos seus
disc1pulos. O arcebispo de Paris, entretanto, J ofü·
Francisco de Gondi, o 1·ccebeu e leu na sua dwccsc, e a
Faculdade de tool<1gia dr.ssa cidad r. eonf ilmou a snnlença ponLifo,i:1
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V. O jansenistno e Porl-Royal; a paz clementina. _
O principal foco do jansenismo na França foi a muito
decantada casa de PorL-Hoyal, e enLre seus mais ardentes discípulos, São Cyran contava os membro.
da familia Arnaldo de .\ndilly, na qual a sciencia e
virtude eram hereditarias. O pae, Antonio . Arnaldo
advogado no parlamenLo de Paris, recebeu favoravel~
menLc as proposLas do novador. Seus filhos , Roberto
e Antonio, deram toda a confiança ao melitluo e cavalheiroso abade, e franquearam-lhe a entrada do mosteiro de Port-H.oyal dos Campos, onde suas irmãs
.\ngelica e Ignez Arnaldo ocupavam-se com a reforma
deste convento de Bemardinas. São Cyran cultivou
com esmero esta familia de adeptos e quando a comunidade Lransíeriu sua séclc para Paris com o nome
de Fillias do SanLissimo SacramenLo, clle organis~u .
cm l)orL-Hoyal dos Campos uma sociedade de homens
cultos, escolhidos entre os inimigos elos jesuítas e os
parLiclarios ela sua moral severa ; deixaram um nome
afamado: Soliturios de Port-Royal e dedicaram-se junLamer'
·,s exercicios ele uma piedade austera, ao
estude
1ogia c ú educação da mocidade que clles
t1o ldar ás ideias novas. Dentre os escriintenta
PorL-Jloyal, o livro ela Frequente Co- ·
Los saia
111.u11 /uio,
.1. do grande Arnaldo, causou um mal
imern;o, <•
ando os fie is da mesa eucarística pela
cxigencia L uma perfeição impossiveL Inspirado por
Nicole, o jo.nsenisLa Pascal, genio t ransviado, escreveu as Cartas prcvinciaes, onde se externa tod~ o ~eu
odio contra os j esuiLas. « Este livro Lodo, disse \ oi·
Laire, descansa numa base falsa ; mas não se tratava
de saber quem tinha razão, sinão de divertir o publico.
. \s Cartas provinciacs, condenadas pelo papa e pelos
bi::;pos de França, queimadas por ordem do co11selh0
de Estado, foram, por isso mesmo, mais prezadQ&
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noconcio X tinha analemalisado solenemente as cinco
propo sições tiradas do A zigstinus, as quatro primeiras como l10rejcs; a quinta, como escanJalosa o impía
(1 653). Os jansenistas pareciam submissos; logo,
porém, abroquelaram-se com a dislinção suhtil entre
0 facto e o dí.1·eito, concordando, em princípio, na
:· eprov a~ i'io das proposições, mas negando que estivessem realmcnlc contidas na i·efcrida obrn. Alcxancll'e \iTIJ, cm 1656, desmanchou o embuste, e cllc
proprío condenou ~s cinco propo8içõcs co~mo tiradas
do livro de J anscmo. A assémbleia de 1fo7 recebeu
a bula e redigiu um formularia que não dnva margem
para nenhum subLedugio. Antonio Arnaldo respondeu ao formularia do clero e á bula do papa por dois
hvros : o Caso de consciencia e as Refle:xões. Muitos
jan°enistas e ospouialmonte as religiosas do PorL-Iloyal,
mostraram uma resistoncia obstinada. O areobispo
ele Paris, l>crofixo, leve de empregai meios ele rigor
para separar estas mulheres « puras como anjos, mas
ol'gulhosas como clemonios (1664) >i. A pedido de
Luiz XIV, o novo papa Clemente IX consentiu cm
escrever llm /unnnlario, igual ao do clcl'o, quanto
ao funde,, porem, mais uxpJicito nos tc,mos. Quatro
bispo s da França I'<'curnram assignar o documonlo
pontifício , e conlinuarmn a rovolla, pregando o silencio respeitoso . _\ bem da paz, o papa consentiu numas
n;10dificações que pormiL iam aos diss identes assígnar
a act.a e niiu alteravam a doutrina : isto foi chamado
a paz cleme11ti11a. Era apenas uma interrupção na

luta (1668) .

entre os impios.
l~ntretanto, após maduro exame de dois annos, Ir.:
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ARTIGO II

O Galícanismo
(1668-1693).
Papas.
Clemente X (1669-16?6).
Innocencfo XI (16?6-1689).

Papas
i\lexan dre V III (1689-1691)
Innocencio X II (1691-1 700):

I. O galicanismo no parlamento. - II. Negocio da regalia (1673)
- III. Assembléa de 1682: os quatro.artigos. - IV. A revogação do
edilo de Nantes (1685). - V. Negocio das franqmas; retractação da
Declaraçüo (16 89 ).

I. O galicanismo no parlamento. - Durante os disturbios da Fronda, a prudente politica do Mazarino
tinha esbarrado muitas vozes diante de uma oposição
systomatica do parlamento contra a autoridade real.
Este mesmo csp irilo de contradição t urbulenta surg9
outra vez na controvorsia jansenist a. Nas universidades e nos pal'lamcntos, dorm itava um antigo resto
de hostilidade contra H"ma, e um apego incrivel o
mesquinho áqui ll o que se chamava as liberdades da
Igreja galicana. Esla tcndcncia cresce na époc a de
Luiz XIV, e o~ Jltais L · lebres de~.uta clo s do seculo xv11
deram -lho, por assim d izei', uma for ma jurídica. O doutor Edmundo Richer, por exemplo, fi scal da fac uldado
de P aris, no seu livro Da Republica christã, se inspirou das doutrinas de Marco Antoni o de Dominis, primato da Dalmacia, e vulgarisou uma nova teoria subversiva da constituição da Igreja. (( Segundo clle, o
principio, assim como a plenitude do poder espiritual,
res idia no corpo dos fieis que o comunicavam ao papa,
aos bispos e mais pastores transfo1m a dos em meros
delegados do poYO ehristão. >> A ub1 a fui condenad~ i
o aut or a retratou, mas teve discipul os. João Launo~,
no sou livro Poder do rei sobre o casamento ; os dQ.J~
irmãos Pedro e F'rancisco Pithou, num escrito com·
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posto em comum .Trata~o das l~berdades galic~na~;
Pedro Dupuy, h1blroLccarw do rei, numa comp11açao
intitulada PrMas das liberdades da Igreja galicana, al'i.
navam pelo mesmo diapasão, tr-ansfo1 mando cm outros tantos direi Los Lodos os atentados cometidos pelo
poder civil contra a ind~pondenc1a e autoridade da
Igreja, no docol'l'or· da h1stor1a. A obra de Dupuy,
nomeadamente foi censurada e denunciada p.elo episcop ado fl'ancez, (( como sendo escrifo detestavel,
cheio das proposições mais deletcreas, mascarando
heresias Jormaes com o mme tetumbante de liberdades . » O proprio Bossuot não pôde deixar de notar
que <( os legistas e os magisttados comprehendiam
as liberdades da Jgrnja. galicana de um modo muito
diverso do senLii· dos ]Jispos : ellcs se consideravam
Padres e doutores des"a Jgreja, não só contra o papa,
mas tambem contra os bispos. » A semente estava
jogada ; mais dia, menos dia, colher-se-iam os frutos.
II. Negocio da regalia. - A ambição de Liuz XIV
despertou enL1'e a Fran~a e o papado uma questão
que t eve consequencias funestíssimas. Um abuso, tolerado porém pela Santa Sé, tinha-se introduzido naquelle paiz : era terem os reis o gozo da vacancia dos
bens dos bispados e mais beneficias, cmquunLo estivessem vagos. Chamava-se isto direito de regalia. Algumas províncias do sul, comtudo, não tinham sido
submetidas áquclla arbitrariedade. Luiz XIV, pelo
edito de São Germano (1673), aplicou o costume a
todos os bispados do reino. Varios prelados protesLa1·am. Pavilhão, bispo de Aleth, e CauJut, bispo de
Pamiers, opuzeram uma resistencia energica e apelar~ para o papa. Innocencio XI não trepidou cm
dirigir severa:; censm as ao rei, felicitando os bispo:;
corajosos. Luiz XIV lancou o interdito nas diocese&
[ cstu8. O monarca
exasperado. Encontrou enre os bispos presentes mn Paris uma r,omplacencia

estav~
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do cortezãos : emitiram 11 idéa . de um concilio nacional, ou de uma assembleia geral de todo o clero
da França. Este ultimo parecer foi adoptado, mercê
da influencia de Maurício le Tellier, arcebispo de
Reims, filho do celebre ministro de Luiz X IV.
Ill. Assembleia de 1682 : os qiiatro artigos. -- A
assembleia geral, chamada de 1682, abriu-se a 31 de
outubro de 1681.. Não era um concilio, pois não trazia
nenhum dos seus caracteres. Contava apenas trinta
e quatro prelados, das cento e trinta"'' cinco sédes
cpiscopaes quo havia então na França, e trint a e oito
sacerdote~ delegados do clero ; fôra convocada pelo
rei; e os arcebispos de Paris ede Reims que pres idiam
nenhuma qualidade possuíam que lhes conferisse um~
supremacia religiosa e canonica. Os espíritos est avam
excitados cm extremo ; podia se i ecear um scisma.
O ilustre bispo ele Meaux, Bossuet, pronunciou o discw so de abm· 1.ura : é o seu magnifico sm mão sobre
a zmidade da Igreja em que se Yê o fim do orador :
:>alicnLar a supremacia da séde romana, no intuito de
impcdü· um scisma ; mas temendo cair no d cs agr ~ do
elo monarca, tece elogios a liberdades que não passam
ele algemas. Movido por este duplo influxo, Bossuet
elaborou e iez votar pela assembleia os celebr es quatro
artigos que constituem a declaraçâo do clero ele França.
Segue o teor dessa formula : lo Deus não deu poder
a Ped1·0 e a seus sucessores, sinão nas- cousas espirituaes, mas nenhum, nem direcLo nem indirecto, sobre
as cousas temporaes ou civis. 2° A assembleia aprova
as sessões IV e V do concilio de Constancia, consideraas como confirmadas pela autoridade da Santa ~é e
reconhece que a sua autoridade é geral, não partwular para a época cio scisma ; conseguintem ente, o c?ncili o geral é sup er ior· ao papa. 30 O po der da s.r~e
apostolica <lenJ :;e1· reaulamentado no se u exercwio
o
t .s
pelos santos canunes ; cumpre-lhe tambem aca ar ª
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maximas e usos antigos do reino e da Igreja de França,
devendo estes conservar-se imutaveis. 4° O sumo pontifico desempenha o papel principal nas questões de
fé, e seus decretos respeitam todas as Igi·ejas : todavia,
0
seu juízo é valido o definitivo somente depois do
consentimento da Igreja. »
Luiz XIV deu a esta declaração o apoio da sua autoridade real ; elle a mandou publicar por todo o
reino ; prohibiu que se ensinasse qualquer doutrina
contraria nas universidades, colegios e seminarios ;
ordenou que se exigisse a adesão de todos os mesti·os
encarregados do ensino, de todos os novos licenciados
e doutores ..
Ora a declaração de 1682 era um verdadeiro ninho
de erros. Fenelon a julgava nos seguintes termos :
<< O rei, na pratica, é mais chefe da Igreja do que o
papa, na França : estão livres com o papa, e c1·iados
do rei. J> O proprio Bossuet, nas censuras que dirige
ao arcebispo de Reims, diz que são odiosas as quatro
pl'Op osi ções. E de facto, quem se atreverá a considerar como ecumenioas, as sessões de Constancia contra
as quaes os papas sempre protestaram? Como se hão
de conciliar os decrotos de Florença e de Trento com
a superioridade dos canones sobre a autoridade pontifical? Já a 11 de abril de 1682, o papa Innocencio Xl,
depois de ter anulado tudo o que fôra feito para a regalia, desaprovou toda a douLrina dos quatro artigos.
Alexandre VIII publicou uma bula na qual declara
este acto completamente niilo, iMalído e ílusorio. Pio VI,
na bula Auctorem fidei, o qualifica de temerario, escandaloso, injurioso para a Santa Sé. Emfim, veremos o
concilio ecumenico do Vaticano dizêr a ultima palavi·a
sobre o erro galicano, que hoje seria uma heresia. Mas,
Por- emquanto, a declaração de 1682, ha de tornal'-se
nrma poderosa contrn a Igroja e contra o clero da
França.
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lV. A revogação do edito de Nantes (1685). -

Ainda
que o tratado de Wostphalia tivesse admitido co mo
principio a liberdade do conscioncia, os sober anos caLolicos se esmeravam por expelir dos seus Estados
Loda a discordia religiosa. Luiz XIV, especialmente
parPcia disposto a Lri!Jiar este caminho o o parlamento
o acompanhou pi·cssmoso : começar am po1· limitat
OH largos privilegias que o edito de NanLos tinha concedido aos proLosLantcs francozes ; afastaram, quanto
possivd, os hei·ojes dos onlprogos e das dignidades.
Fn1Luosas pregações foram realisadas por missionarios caLolicos no se io das povoações flageladas pelo
rt'l'o : o joven Fenolon salientou-se acima de todos
pelo exi Lo maravilhoso que alcançaram seus esforços
no Poitou e na Saintonge. No mesmo tempo, Bossuet
preparava os ospil'ito s ao regresso parn o catolicismo,
com seus adm'ravcis escr itos, Variações das Igrejas
protestwztes e Adr1erlimentos aos protestantes. As convc1·sõus foram numerosas. Entretanto os herejes se
r1wo ltavam no Languedoc o no Dolphinado. Foi então
q111• ,·riu á !ui o orliLo de Luiz XIY, rcC'ogação do edito
r/1' \'unles, preparado por Lo Tell'er n Louvo·s. O novo
odilo suprimia todos os priv1legios co ncedidos aos
rrl'ormadcs por IIrnrique IV e Luiz X l II, prohibindo
o cxcrcicio da religião protestante Pm todo o reino,
ordenando aos ministros de sair da França, num prazl·
de quinze dias, sem que sous particlarios os pudessem
acompanhar ; fcd1ayam-so as escolas protestantes, pronwtiam-se fayorcs ao1:> herejes conYrrLídos. O actu
real não fiscalisava as crenças, limi Lava-se em prohibir
a pl'ofissão publica de heresia e as 1·eurüões religiosas.
Esta medida rigorosa, ofüa de Luiz XlV, e não da
1g1·ej a, teve conscquencias muito diversas ; ao Rar
de conversões sinceras, viram-se outras muitas fm·
gidas; em alguns ponLos, cresceu ainda mais o fana·
Li~Hw c:11Lrn o::. tdrnlJo::.. Os Cev1~ nnas, as montanhas
do \'i n:i.rais o fPL'P<'Pram rPfugi l~ aos h erej es obstina·

dos; ali, sob o nome de camisardos, resistiram ainda
por longo tempo ás tropas que Louvais mandára para
os domar. Villars, com seus dragões, os venceu a muito
custo. II ouve nesta i·epressão, excessos roprohonsivois
e censurados pela Igreja. Emfim, as dragonadas
levaram muitos calvinistas a em igrai para a Su issa
e sobretudo par·a a Hollanda e a Alemanha.
V. Negocio das franquias; retractação da declamçâ
(1 689). ·- Novas questões Linham surgido rntre
Luiz X l \ ' e a Santa Sé. Em virtude de cosLumes antigos, os emba'xadores em Roma gozaYam de certas
imuniclaclos ou franquias, e particularmente, iscnl avam todo o al'l'abalde do seu hotel, de impostos e da
policia do papa. Os abusos eram inLoleraveis : Tnnocencio XI quiz remeclial-os ; olle foz publico que não
aceita'' ª embaixador algum qur. não rrnunr.iassr
a taes fra11q11ias. As nações catoli cas an uiram.
Luiz XI V somente mandou a seu representante, o
marquez dn Lavardino, que mantivesse os privilegias
antigos, a despeito da bula pontifcia e das ameaças
de excomunhüo. O monarca, mais e mais irado, apo iou
para o futnro concil io contra tudo quanto o papa pudesse emprehender : estava resolvido a pr0Ye1· ú nomeação dos bispos sem intervenção de Roma, P mais
do que nunca, o scisma estava para recear.
Mas Jnnocrncio XI faleceu : a situação Lornou-se
menos azeda entre Luiz X l V e o novo papa Alexandre VIIJ , o rrua l não deixou de prntestar contra a
declaração e negou as bulas aos que tinliam assignado
esta peç.a ilrgaJ. Negociações pacificas pro seguiram,
com Innocencio XII. As desgraças particulares o publ~cas tinham wrgado a omnipotencia elo orgulhoso
re1 da França. O papa consentiu em conceder as bulas
co~ duas condi ções : uma ei·a que OB bispos assignatar1os retractariam a declaração, outra, que o rei
haveria dr. Ruprim ir o rlecret.o. Jnnocencio XII se
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mostrou mais generoso nas suas liberalidades do que
Luiz XIV na sua submissão : estendeu a to do o reino
• o direito de regalia. A paz estava firmada. Bossuet, que
Linha começado uma Defeza da declaração, abandonou-a logo, e pronunciou esta palavra que é uma condenação : cc Agora, vá ella para onde quizer ! »
ARTIGO III

Nova phase do Jansenismo.
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dos seus enormes volumes Quesnel conservava a aprovação do bispo de Châlons, e conseguiu outra do arcebispo de Paris, chamado de Noailles, prelado piedoso
mas pouco culto. Tal escrito despertou viva oposição,
a maior parte dos bispos condenaram as Reflexões
moraes; Fenelon, nomeadamente, desempenhou um
papel saliente na luta contra o eno. Clemente XI,
uma primoil·a vez censurou o livro ; mas como a controversi a ia continuando no partido jansenista,
Luiz XIV, do acordo com o episcopado, pediu nrn
julgamenf,o solene e definitivo da Santa Só.

(1693-1715).

Papas.
Innocencio XII (1691-1700).

Clemente XI (17 00·1721).

I. Quesnel e o livro das Reflexões moraes. - II. A bula Unigenitus
(1713). - III. Syncronismos: 1° negocio do quietismo: 2° movimento
catolico no seio do protestantismo; 3° a Igreja russa de Pedro o Magno.

I. Quesnel e o lirro das Reflexões moraes. - O P.
Quesnel, nascido em Paris, fôra admitido na congregação do Oratorio. Foi..,della excluído em 1684, por
suas opiniões philosophicas e teologicas, e tornou-se,
a partir de 1694, o verdadeiro chefe do partido jansenista. Tinha começado a sua carreir a por uma obra
que produziu muito alvoroço, o Noro Testamento com
reflexões moraes. Este livro apareceu p ela primeira
vez em 1671, com o imprimatur de Vialart, bispo de
Châlons-sur-Marne ; ao depois tornára-se, com a pena
do escritor um volume enorme, receptaculo de todos
os erros já condenados nos tres systemas de Baio, de
J ansenio e de Richer. Do primeiro tirava as faLs~s
doutrinas sobre o livre arbítrio e a graça; r ep~t1a
as cinco proposições do livro de J ansenio , e a isto
ajuntava as mais graves heresias de Richer so;1>~ 0
a Igreja e sua autoridade suprema. No fro ntisp101o

II. A bula Unigenitus (1713). - Para que a sua
decisão revestisse o caracter de importancia transcendente, o papa nomeou uma comissão de teologos e
de cm deaes que elle proprio quiz presidir. Passados
dezoito mezes, elle publicou a famosa bula Unigenitns,
que tant a algazarra, tantos e tão renhidos pleitos
ocasionou entre os jansenistas e parlamentares. A
obra de Quesnel, ali vem condenada por encerrar
cento e uma proposições respecLivamente falsas, fulazes, dubias, eivadas do erro, herejes finalmente, e
renovando heresias já reprovadas. Clrmente XI acrescenta : << Encontr·amos nella muitas outras proposições proprias a excitar á desobediencia, á revolLa
contra os poderes, quer eclesiasticos, quer civis. Emfim , o que é ainda mais digno de lastima, vimos ali
o text o do Novo Testamento alterado de modo altamente reprehensivel, e identico, em muitos passos
á tradução franceza de Mons, condenada desde longo
temp o. ;>

. Esta bula tão precisa trouxe o espanto no campo
Jansenista. Houve uma oposição muito viva na qual
tomaram parte dezeseis bispos e avultado numero de
eclesiasticos e religiosos. A' frent e do movimento colocou-se Soanen, bispo de Senez. O cardeal de Noailles
0
favoreceu. Por uma inconsequencia palmar, os opo-
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nenLes condenavam as Reflexões moraes, ap elando assim mesmo para Roma contra as d.ecisões contidas
na bula. A principal resistencia foi a dos parlam entos .
depois do terem proLostado contra a bula Unigenitu;
sustentaram ainda por muito tempo os sectari.os contra
os b ispos fieis, apelando contra suposLos ab usos destes
Entl'etanto Luiz XIV fez archivar o documento pon ~
tificio pelo parlamento de Pai.·is. Legalmente, o jansenismc• deixava de existir. Veremos adiante se118
ultimas vagidos como parLido e como seita.

III. Syncronismos. - Nesta época, temos que indicar alguns factos a cujo respeiLú não é Jtnito silenciai.', pois si não se prendem á historia do jansenismo
'
muiLo interessam ao movimenLo religioso.
1° O negocio do quietismo. No Lompo em que mais
acesa corria a conten<l:i rrssuscitada por Quesnel,
uma controversia ceh-.A'e pelo antagonismo de Bossuet e Fonelon., empolgava Lambem os espíritos. Podemos discriminar duas phases neste negocio : o quietismo de Molinas o o da Snra. Gnyon.
Um sacerdote espanhol, por nome Molinas, talvez
num pensamento de rr.ação conLra a mor al austera
de J ansenio, resuscitou um velho erro dos gnosticos.
Num livro intitulado o Guia espiritual, Molinos pretendia que a alma, no estado per/eito é tão unida com
Deus, que Ludo o mais lhe fica indiferente, penas ou
recompensas : que mesmo, ella não precisa de orações
nem sacramentos ; achando-se pass iva e in erta, numa
qiiietidão absoluta, r inacessível ao mal e por conse·
guinLe, as mais horríveis tentações, os ac tos ainda
mais criminosos não se lhe podem cens urar . O syste·
ma de l\Iolinos levava ao vicio e a todas as desordens.
A congN~gação do Santo Oficio e uma bula de I_nno·
cencio Xl profligai.'am e condenai.·am estas do utrma~.
Seu autor se ret1'atou e faleceu em 1696, nas m...,morras da I nquisição.
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A senhora Guyon, joven viuva, alma ardenLe, que
anhelava por uma piedade transcendente, reproduziu,
na Fl'ança, num livro chamado Torrentes espirituaes,
alguns erros de Molinas, dentre os menos revoltantes,
e poz: em voga um quietismo mais agradavel, que lho
conquisLou os favores da senhora do Maintenon. Na
côrte, encontrou Fenelon, o qual, muito edificado com
sua piedade sincera, não ousou verberar essas teorias sobte o amor de Deus sem mescla do egoismo.
EntroLanto, a sonhol'a Guyon encontrou adversarias
da sua douLrina. Numa instrução pastoral, sobre os
Estados de oraçâo, o bispo de 1\Jeaux não só aLacou a
doutrina quietista; mas ainda punha cm duvida as
intenções e a propria virtude da senhora Gu.rnn.
Como resposta, Fenelon publicou seu livro das Maximas dos santos. Junto com todos os Leologos catholicos
ell e ensina o acto de amor puro, no qual uma alma,
sem cogiLar dü ~i propria, ama a Deus por Deus ; mns
clle ia mais 1011ge : apresentava este acto não só como
possi.-cl, mas ainda dcscjavol e podcnrlo transfo1'marse cm estado. 13ossuet mostrou-se severo pai.'a com
o arcebispo do Cambraia : elle o fez caü· no desagrado
do r ei. A senhora Guyon foi encerrada em Vincennes,
e o livro de · Fonolon, denunciado cm RL ma . Bossuot
apressou a condenação dollo, e alcanç.ou do lnnocencio X II um breve em que vinte e tres proposições,
extraidas do l ivro das JJJaximas dos santos vinham
condenadas, sem comtudo serem acoimadas de heroticas, po1• omquanto. Com profunda o admiravol l1umildade, Fcnelon oscroYou ao papa uma carta de
adesão , e quiz ello proprio, ler no pulpito a carta pastoi•al pela qual anunciava a seu povo a sua condenação e sua ohed1encia : perpetuou a lembrança deste
mimoseando a sua igl'oja com a dadiva de uma
rica custodia.

f~cto

2° il1oCJimento catolico no seio do protestantismo.
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mais sensatas. Com inspiração mais feliz que a da
sua luta contra Fenelon, Bossuct escreveu sua bela
Historia das rariações. Um livro destes er a muito
adequado para desenganar as almas ·sinceras. E de
facto, viram-se os melhores espíritos avisinhar em-se
da Igreja romana. A rainha Christina de Suecia
voltou á fé catolica. Os duques de Brunswick e de
Hanovria desejavam imitai-a. O doutor Molanus, chefe das Igrejas consistoriaes da Hanovria, dirigiu um
relatorio a Hossuet a respeito dos meios para r eunir
a J grej a protestante com a lgrej a catolica. O gi·ande
bispo de Meaux publicou sua Exposição da fé catolica.
livro destinado a favorecer este moviment o. Entrou
em negociações com o sabio Leibnitz, que era então
conselheiro aulico na côrte da Hanovria. Est es dois
genios estavam feitos par a se comprehendercm, como
se pode inferir da sua correspondencia; motivos políticos, porém fizeram abortar a tentativa.
:i 0 A Igreja rnssa ele Pedro o Magno. O patriarca de
Moscou, Nicon, tinha tornado a Russia independente
de Constantinopla em 1667. O czar, Pedro o Magno,
vencedor de Carlos XII, rei da Suecia, acábava de
erigir São Petersburgo como capital do seu imenso
imperio ; instaram muito para que reunisse a Igreja
russa com a Igreja romana. Teria sido a salvação para
essas provincias em que as seitas se multiplicavam;
mas o despota preferiu fundar uma Igreja que dependesse somente da autoridade imperial. Suprimiu
o patriarcado de Moscou, creando em lugar, uma junta
eclesiastica chamada o Santo Synodo e r eservou para
si a autoridade suprema, depois de ter dado á Russia
uma liturgia na lingua nacional : foi a I greja russa

ortodoxa.
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ARTIGO IV

Vista de conjunto sobre o seculo XVIl.
I. Reformações e fundações ele ordens religiosas. - II. A santidade no seculo xvrr. -:-. III. As missões catolicas. - IV. Escritores
e sabios . .- V. Pnnc1p10 do ph1losoph1smo.

I. Reformas e f zinclações ele ordens religiosas. - E'
facto muitas vezes averiguado no desenrolar dessa
hi storia, que as ordens religiosas sempre foram p::ira
a Igreja auxiliares poderosos. Coube ao seculo xvrr o
privilegio especialíssimo de beneficiar do zelo e da
actividade das ordens antigas, de assistirá renovação
de varias, e ver fundar-se novas congregações que
ainda hoje vão proseguindo com resultados maravilhosos na sua obra de santificação, de ensino e de apostolado.
Dentre as reformas monasticas do seculo xvrr, Lemos a dos Benedictinos de Sâo Vannes, na Lo1·cna,
efectuada cm 1600, por Didier de la Cow·, prior da abadia, que restabeleceu naquell a casa a regra de são
Bentü com suas austeridades e suas vjgilias, seus
estudos e sua reputação de alta sciencia. Desta reforma, originou-se, em 1627, a celebre congregação de
São Mauro, cujo centro foi a abadia de São Germain
des Prés, em Paris, á qual Richelieu quiz unir todas
as casas benedictinas da França, e que tantos serviços pr- ostou á Igreja, por esta sciencia que ficou sendo
proverbial. - Na ordem cisterciense, o abade de Rancé,
cuja posição no mundo fôra brilhante, reali sou, em
1~62, uma reforma celebre que foi a origem dos Trappistas. Era superior da Trappa, na Bretanha ; o relaxamento, no qual tinha resvalado essa fi lha de Citeaux, inspirou-lhe a idéa de abraçar de novo o rigor
e. a :strita obsenancia da ordem primitiva. Suas consti~u1ções severas foram adaptadas por outros mosteiros de homens e de mulheres.
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As mais imporLanLes fundações do seculú xvu são .
1° A ordem da Visitação, instituída om 1610, em
Annocy, pelo ilusLre e piedoso bispo. de Genebra, são
Francisco de Sales, e essa alma sublime quo a Providencia enviou no sou caminho, santa J oanna de Chantal. A nova congregação parecia, a principio dedicar.
se ás obras do caridade christã ; mas veiu a ser uma
ordem regular, com votos solemnes o clausura rigorosa, cujo fim ó o progresso das almas nas sendas da
piedade e da perfeição ovangolica.
2° A congregação das Filhas da Caridade : esta fundação, a mais a lta expressão da dedicação christã, ·é
obra de são Vicente de Panlo. O pae dos pobres, bemfoitor insigne do universo inteiro, começára por estabelecer as confrarías de caridade. Em 1634, ell e dá
constituições ás Filhas ela Caridade ou irmãs pardas :
« Tereis, diz elle, como mosteiros, as casas dos pobres .
'
,
como claustros, as ruas da cidade ; como clausura,
a obediencia ; como véu, a santa modestia ; como
grade, o temor de Deus. )) IIoje as irmãs de São Vicente de Paulo são conhecidas cm todo o mundo .
3° Os padres da Missão oii Lazaristas : é outra creação deste aposLolo da caridade, estabelecida primeiro
no priorato do São Lazaro, em 1624. O fim desta congl'fJg;.lção é ]ovar o Evangelho para o interior, for mar os
sacerdotes nof: srminarios, e trabalhar na salvação
dos infieis nas missões longínqu as.
/Lo Mencionaremos ainda algumas fundações especialmente desLinadas á educação e á instrução da
mocidade. Em 1611, o cardeal da Berulle instituía, em
Paris, a congregação do Oratorio, cujos membros, com
os jesuítas, minisLraram o ensino secundaria á França.
Do Oratorio saíram pregadores como Mascar ou e MassiJlon, philosophos como Malcbranche, eruditos co~o
Thomassino. - O P. Eudes se apartou do Oratorio
para fundar, em 1643, uma comunidade que se ~sme
rnsse particularmAnte na foi mação dos seminaristas.
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Esta obra, muito encarecida pelo concilio de TrenLo,
teve ainda outros iniciadores : o padre Olier,parocho
de Santo Sulpicio, funda em Paris, em 1642, um instituto fervoroso para a educação do cloro secular, o
do Sulpicianos; Adriano Bourdoiso, no mesmo intuito, crêa a casa do São Nicolau do CJiaJ"donnet ; o
seminario das 1lfissões estrangeiras é fo nela do em 1663-;
0 do Espirita Santo em 1703, para os que so dr.stin am ás missões . - Emfim, para o ensino da infancía pobre, um concgo do Hoims, são João Baptista de
la -Salle, l'uncla cm 1681, o admiravol instituto 'dos
Irmãos das J.!,'scolas christãs que espalha, desde dois
seculo, os seus benefícios sobre o mundo inteiro. Dous
lhe deu uma prosperidade extraordinaria o seus frutos lhe g1'angoaram admiração universal.
II. A santidade no se('{llo XV II. - Os vultos de
são Francisco do Sales, de santa J oanna de ChanLal
e de são ViccnLc de Paulo, personagens ilustres e distintos, seriam uma resposta victoriosa ás invectivas,
aos improporios dos soctarios contra a Tgreja romana.
De facto, conLemplamos o manso o santo bispo de
Genebra com seu zelo apostolico, suas virtudes deliciosas, seus cscriptos sublimes, Introdução á rida dePota, Tratado do amor ele Dens; santa Chantal, com
sua familia religiosa, prototypÓ perfeiLo de piedade
e de virtude, com seus escritos amorosos, suaves o
sabios ao mnsmo tempo ; são ViconLo de Paulo com
seus P adres da Missão, sua legião do filhas da Caridade, seus trinta e cinco estabelecimentos de beneficencia, croados para albergar todas as miserias ! Não
temos ali uma espJendiclo florescer do heroísmo e
da santidade?
Ra mais : as ordens 1·eligiosas do São Francisco e
de são Domingos deram ao mundo varios personagens
<f'.le recebe1·am as honras da beatificação e da canonisação ; os jesuítas continuavam serv.indo e od ifi -
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cando a Igreja; são Francisco Regis, por sua p alavra
ardente e tão poderosa, por seus exemplos fr utiferos
santificava provincias inteiras. Na Lorena, o berna~
venturado Pedro Fourrier, parocho de Mattaincourt
reformava os conegos regulares daquellas dioceses'
fundava a congregação das religiosas de Nossa Sen~
hora, para a instrução das moças e alcan çava, alto
gráu de santidade. Em Paris, a bemaventurada M.aria
da Incarnação era a precursora de São Vicente de
Paulo por seu zelo pelos pobres· e pelos doent es. A
ordem do Carmelo recebia no seu grcmio as senhoras
da alta sociedade.Nenhuma outra época viu brotar
tantas instituições caridosas, germinar tanta genercsidadc : com efeito, não é possível contar as igrejas, os
conventos, os hospitacs, os estabelecimentos de b1meficencia que remontam ao scculo xv!l. Sem duvida,
esse período glorioso teve suas amargt1ras, suas
me1goas, seu lado sombrio ; o seculo de Luiz X IV Ioi
o principio de uma triste dccadencia nos costumes
publicos ; mas a fé ainda tinha raizes vivas e fundas
nos corações, transviados e corruptos embora, e gcralmrnte ningucm morria imponi Lente.
Il 1. As missões catolicas. - Outra caractCL·istica do
seculo xvu, é o ardor para as missões, quer entre as
nações em opéas, quer nos paizes afastados. No seio
dos poYos protestantes penetra um sem numCL'O de
destemidos pregadores ela nrdadc catolica. Bossuet
e Fcnelon, na sua mocidade, drdicavam-se a esta obra
utilíssima: o celebre P. de Condren do Oratorio, o
historiado1: Flcul'y, süo Vicente de Paulo e os Padres
da nlissão, os jcsuilas, os d<.:minicanos e os franc iscanos, produzir·am maiavilhosos frutos de conversão.
São Francisco de Sales, por suas praticas, converteu
rnilharcs de hr1 rjcs.
J\s missõrs cm tel'l'as longínquas não tiveram menos
uxilo. Os papas Gregorio XV e Urbano V III presta·
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ram á obra da evangelisação dos inficis um socor1·0
valioso e permanente com a fundação em Roma, em
1622, da c0ngregação e do colegio da Propaganda. Um
bispo missionaria da Asia, regressando para a França,
estabeleceu, no mcc;mo proposito, o seminario das }11is
sões estra11geims. Vejamos de um modo sucinto a situação da Igreja naquelles paizes.
1o Na As ia : A obra elo apostolado é continuada por
missibnarios francezes, dc.minicanos, !ranciseanos, jesuítas, ficando os centros principacs na Persia, cm
Smyrna, cm Babylonia e nas lndias.
A Iwcja do Japão sofreu horrivelmente <la perseguição, durante os primeiros annos do seculo xvu,
com um príncipe melindroso, Xogun Lama IJ, que
prohibiu a Religião catolica cm toda a extensão do
imp erio (1630). A coragem dos martyres foi ass·o mbrosa, igual áquclla dos tempos primitivos. E' avaliado
em dois milhões o numero das victimas dessa perseguição sangrenta. Dentre os mais ilustres, contam-se
os vinte e seis martyrcs j aponezes canonisados por
Pio IX. Não havia, porém, clero índigena; fez falta,
e em breve, o rebanho sem pastor tresmalhou-se, apostatou e desapareceu.
Uma controversia a respeito do ritos malabares e
chinr.zes veiu nessa época perturbar as lides apostolicas
dos missionarios da lndia e da China. Na lndia, o
P. Nobili e seus colegas jesuítas não hesitavam em
vestir o traje dos brahmunos acatados pelo povo, e em
adaptar as suas praticas austeras; angariavam dest'arte
a confiança publica, e podiam difundir o Evangelho.
Entretanto tal condese;cndencia apresentava incon..
veni entes : talvez favo1·cccsse a superstição. Os outros missionarias levantaram duvidas e censuras; a
pendcncia foi levada perante Gregorio Xlll, que auLori sou os Inclios convertidos a conscl'varcm provisori::1mrntc seus rito::. malabares todavia com modificações imporlanLes. - Na Chin~, <leu-se uma c;0nt.ro-
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Os Chinezes têm uma venernção profunda par a os
despojos mortaes, e tributam-lhos algumas ho nras.
O P. Ricci e os missionarias jesuítas julgavam que
i ~so se podia tolerar con siderando-se tao s homas acto
civil e não religioso. Os dominicanos tinham outro
parecer ; pensavam ser taes praLicas eivadas do superstição e de idolatria. O papa Innocencio X as declarou ilícitas. Mais tarde, á vista de um novo r elatorio apresentado pelos jesuitas, Alexandre VII descriminou certos usos que podiam ser tolerados, outros
que de-Yiam ser proscritos.
2° Na America : A primeira metade do scculo xvu
é a idade aurca das celebres missões estabelecid as pelos
jc~ui1,as sob o nome de redações do Paragiiay . Tinham
a um t empo evangelisado o colonisado essas v astas
regiões da Amarica meridional : r eligião, famili a, governo, interesses t cmpor aes, tudo andava no m esmo
passo, com a mesma a dministr ação naquellas p equeninas republi.cas christãs chamadas reduções , e consLando, cada , uma ele cer ca de cinco mil almas . A empreza dos jesu iLas viveu p1·ospera durante quasi cento
e trinta annos . - O Mexico tinha sua jerarchia, e ali
reuniam-se ooncilios . O Perú est ava evangelisado
polo santo arcebispo Turjba, novo Las Casas , o Lima,
a c1:1püal, estava embalsamada com o perfume das virtudes ele santa Rosa, domini cana da ordem t erceira.
- O Canadá er a outra conquista elos jesuítas. Em
1G51, o abade Olier, fund a dor elos siilpicianos, mandou
ali uma colonia de sacerdotes para fundare m um seminario. O pap a Alexandre VU, no anno de 1658, nomeou o abade de Laval vigario apostolico de Canadá :
foi a origem de uma christandade esplendid a que perm an ece u catolica, firme na sua lé.
·
3° Na Africa :' Os jesuítas tinham na Abyssi.'ni~
uma missão feliz ; mas foi amquilada pela pcrsegutção. O heroe e o apostolo da terra inhospita do Congo
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foi o bcmaventurado Pedro Claçer, da Companhia de
J esus, cognominado, por sua dedicação sem par, o
anostolo dos negros. Tomou a peito pôr côbro ao vergonh oso Lrafico qu e a Espanha praticava, o comercio
elos escravos . Piratas harbaros, donos do litor al africano, pl'endiam os desgraçados christãos para reduzilos á escravidão. Luiz XIV, querendo vingar a R eliO'ião o a humanidade mandou su as es quadras para
~oltar os captivos. Duqu esne bomb ardeou Argel, Tunis e Tripoli (1681-1684), e livrou o Mediteuaneo
destes malfaz ejos corsarios.
IV. Escritores e sabios. - O sec.ulo XVII, que por
t antos t iLulos fez jus á nossa admiração, salientou-se
ainda ma is no ponto el e vista intelectual. Todavi a o
qu e impor La notar, é que a sciencia, n essa época, foi
particularmente catolica. - A Igr eja sempre encOI'aja a sciencia quando anda de mãos da das com a verdade o o período, que vamos pcrlustrando, não constitue uma excep ção a esta r egrn. Em l{oma, o sagrado
colegi o torna-se uma academia universa l onde as sciencias cc,ntavam glol'iosos representantes. Lançam-nos
em ro sto o processo de Galileu, ilustr e sabio julgado o
condenado sob Urbano VIU (1623-1624). Galileu er a
religio so e catolico. Recebei a do Santo OficiO pl ena
liberdade para ensinar o seu systema, conforme Gas sendi praLicava no m esmo tempo. Mas a falta do ast1 onomo, foi intrometer· a Escritura sagrada nas suas
hyp otesos scientificas, o ensinai· a rotação da t erra
como artigo de fé. Um tribunal, que n ão ora a Igeej a,
pronunciou na ver d ade uma condenação, mas a prisão .de Galileu foi suave : ello proprio o d iz.
A sciencia histol'ica teve como representantes, na
ltalia, f oâo Vignoli e Ughelli; na Belgica, os j esuitas
ª Juntavam os doüUmentos relativos á Vida dos santos,
coleção imensa á qual o P . Bollandas ligou o nome,
como sucedera com o P. Labbe para a coleção dos con-
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cilios. Os celebres bonodictinos D. Jlllabillon, D. Ruinardo, D. Marteno, nos deram Lrabalhos eruditos, sobresaindo ainda talvez a Gallia christiana, obra de
Dionysio de Santa Martha. O historiador Fleury, nascido em Paris, em 16L10, falecido quando prior de Argentouil, escreve a sua Historia ecclesiastica, obr a notavel, em que se manifestam infelizmente, assim como
nas j\lemorias de Tillemonl, tendoncias galicanas.
A controvorsia religiosa vê na sua frente o insigne
Bossuct cujos escritos todos são obras primas de
theologia, de historia, de Escritura sagrada. Ainda
que jansenista de Port Royal, Nicole defendeu, com
inoxcedivel brilho, o dogma da presença real, na sua
grande obra : Perpetiiidade da fé.
Emf1m, assomar::im no pulpito catolico estes luzeiros,
outras tantas eslrelas de primeira grandeza o jamais
apagadas : Bossuet, a aguia de :'.\leaux, genio poderoso cuja elevação de pensamento, cujo prestigio da
eloquencia pairam em alturas nunca atingidas ; Fenelon, o bondoso, o lhano arcebispo de Cambr aia, modelo dos bispos por sua piedade amena e su a sciencia
religiosa ; o P. Boiirdaloue, cujos sermões se distinguem por uma firmeza, uma logica incomparavel; della
falava Bossuet : « Esse humem, em tudo, ha de ser
eternamente o nosso mestre. » O mesmo seculo que
ouviu Fléchier, bispo do Nimos, pronunciando suas
magnificas orações funebres, ha de conhecer a Mas·
sillon, oratoriano celebre, cuja palavra harmoniosa
conquistou a admiração de Luiz XIV, e fi cará como
que um éco prolongado do grande seculo .
V. O principio do philosophismo. - Er a natural :
a revolta protestanlo havia de gerar o philosophismo.
No mesmo seio do catolicismo, uma propensão sa
pode pei ceber : conservando a fé ainda, os espiritos
tornam-se racionalistas e scepticos. Bacon de Veru·
lam, grande chanceler da Inglaterra (1560-1616), mos·
tra esta tendencia no seu N 011um organum, em aue
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elle apm·La a propria razão para subsLituir-lhe a experiencia. O philosopho matematico Gassendi (15921656), conego de Digne e lente da universidada do
Aíx, desenvolve o systema de Bacon permanecendo
comtudo na ortodoxia. Mas com o philosopho inglrz
Hobbes (1588-1079), é o materialismo que prevalece.
O judeu-hollanclez Spinosa (1632-1677), por sua voz,
dá origem ao ateismo.
Ao v01 a propria razão a cambalear, um ph ilosopho
catolico, René Descartes, nascido na Tomaine, rosolveu
assental-a sobre alicerces firmes que a duvida nunca
pudesse abalar. Em 1637, publicou seu Discurso do
metada. Partindo deste principio : <<Penso, logo existo»,
elle estabelece cem as unicas forças da razão, a oxist encia do Dous, a espiritualidade da alma e as verdades J'undamentaes da philosophia. Descartes prescindia das verdades da fé ; não intenLava discuLil-as
e proclamava que não queria, por qualquer cousa
deste mundo escrever nem uma palavra siquor que
fo sse desaprovada pela Igreja. Os discípulos haviam
de ser mais ousados que o mestre. Levando ao exagero o principio do philosopho, sairam da duvida motodi ca para apregoarem a i,ndependencia da razão
humana. Dali brotaram, em philosophia, os sysLemas
mais contraditorios. Huet, bispo de Avranchos,
profligando o p1·incipio de Descartes, esbulha a razão
de t odos os seus direitos; o P. Malebranche, do 01·atorio, que foi apelidado o Platão catolico, não quer
outro esteio que não seja a revelação e crê que o espírito vê tudo em Deus ; Bayle, philosopho protestante,
em sentido totalmente oposto, não consegue siniio
architectar duvidas terminando na incredulidade.
Os catolicos comoveram-se, á vista de tantos perigos oriundos do systema de Descartes. Em 1663, o
lndice proh1biu a leitUl'a dos seus livros até serem
emendados ; a Sorbona levantou-se contra o carLe~ianismo. Bossuet vaticinou todos os males que delle
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manariam : « Eu ve)o, escrevia elle, uma pele}a renhida a preparar-se contra a Igre)a, sob o nome de
philosophia cartesiana ; no seu seio, nos seus principios rnal entendidos, segundo rneu ver, eu pm·ceho
mais de uma heresia em germem; descortino as consequencias que dessa philosophia se hão de deduzir
contra os dogmas que nossos paes acreditavam; taee
consequencias a toi-narão odiosa, fazendo per der todo
(.. fruto que a Igreja podia della esperar. » O genio
propheLico de Bossuet, não se iludia.

-----

CAPITULO III

A Igreja e o Philosophismo.
(De 1715 até 1789)
Vista geral. -

Divisão deste cap itulo.

Todas as épocas da historin. eclesiastica que já temos percorrido, nos apresentaram um combate respectivo, uma Juta principal. O espirito do mundo e o
espírito de Deus, sempre frente á frente, continuam
o pleito renhido tr·avado desde as origens da humanidade. Entretanto, em nenhum período, foram as
investidas mais numerosas, o'!l abalo s mais violentos
do que no seculo xvm. Ali vemos a Igreja resistindo
ao embate medonho do philosophismo ou da incredulidade. A heresia negava este ou aquelle ponto da
dc;utrina christã ; o mesmo protestantismo, derrubando o principio da fé e da autoridade, conservava
algumas crenças. A incredulidade negará a um tempo
to dos os dogmas da fé; t0mará a peito aniquilar, si
possivel fosse, a Igreja o o Christinnismo, empregando
pata isto todo e qualquer meio. Valer-se-á da dosor·dem levada nas consciencias pela heresia j ansenista ;
ella ha de chamar om seu auxilio a sciencia e o espírito ; revestir•-se-á do poder dos parlamentos e
dos tr·ônos, e em nome da philosophia e da razão humana, depois de ter semeado a duvida e a impiedade,
ha de incendiar todas as paixões e concupiscencias,
preparando assim o tremendo cataclysmo que assignala o fim do seculo e se chama a rerolução.
~ studamos neRte capitulo a dupla influencia dele; eria ~a heresia jansenista primeiro, e depois da phiosophia voltairiana.
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Unigenitus havia de encerrar os debates, mas 0
Pspüito :irrequieto do mestre passa nos discipulos :
a heresia j anscnista pro segue nas suas intrigas, lança
mão de meios mesquinhos, de preLensos milagres .
vae lisongeando o poder e procura convencer aos so ~
brranos que elles podem curvar a seu jugo a propria
Igreja e os negocios religiosos : é a preparação do scisma que rebenLa com · a revolução. E' esLa m archa pei'ficlaetenebrosa que rastearemos num primeiro aJ:tigo :
a reação jansenista. Durante o perioclo da regencia
sob o ministerio de Dubois e durante a primeira part~
uo reinado de Luiz XV (1715-1756), é quasi o triumpho da heresia : a bula de Bento XIV, em 1756, vem
l.he tolher o passo .
Desde então, o proprio jansenismo arreia bandeiras perante o philosopfâsmo que prestes toma-lhe a
dianteira. Com Voltaire, João Jacques Rousseau e
08 encyoclpechstas, escudados na maçonaria, sociedade
::;ecreta com influencia enorme nas côrtes da Europa,
a philosophia increclula levanta a fronte soberba contra
a Igreja e começa a luta por uma perseguiçã o geral
contra os jesuitas. E' o crescimento e o ataque da incredulidade que contemplamos no segundo artigo :
u imperio do philosophismo, abrangendo de 1756 até
1789 : a guerra dos Sete annos, o fim do trist e reinado
de Luiz XV e 08 principias de Luiz XVI at é o berço
da revolu\.ãO.
J:- a\.ão da Jgi·ej a, porem, não arrefeceu neste P.c·
riodo, e num terceiro artigo : Um olhar sobre a sacie·
dade do seculo xvm, veremos que si para ella, ha tristeza no especLaculo deste descambar r apido, inilu·
divel presagio de catastrophe espantosa, ha tambem
motivos de consolo nos esforços titanicos do s dono·
UUUU5 uefensores ela fé na invcneivel sobranceri a da
verdade e do bem, de~afiando a raiva impotente do
erro e da maldade.
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ARTIGO I

Reação jansenist.a.
(1715-1756).
Papas.
Papas
Jn nocencio XIII (1721-1724).
Clemente XIII (1730-17lt0).
Bento XIII (1724-1730).
Bento XIV (1740-1758).

r. Os apelantes da Bula Unigenilus. - II. Intrigas da se; ta: 1° o
scisma de Utrecht; 2° o diacono Pâris e os convuJsionarios de São
Medard ; 3° os excessos dos parlamentos; 4° revolução liturgica na
França . - III. A bula de Bento XIV; derradeiros esforços do iansenismo.

I. Os apelantes da bula Unigenitus. Morto
Luiz XIV, o duque de Orleans, por voto do parlamento, assumiu a regencia durante a minoria ele
Luiz XV. Exornado com brilhantes predicados, o
príncipe entretento não tinha fé nem costumes. O
jansenismo entrou a vicejar de novo, então deu-se
a seu favor um movim1mto que, por muito tempo, magôou a lg,.eja. Contra a bula Unigenitus quatro bispos apelaram para o papa melhor informado ou para o
futuro concilio. Este partido, com o apoio do cardeal
de Noailles, angariou adeptos e foi cha.mado partido
dos apelantes. Teve até dezeseis bispos, tres universidades, mais de dois mil sacerdotes ou religiosos francezes. As grandes ordens dos dominicanos, dos franciscanos, dos agostinhos, dos premonstratenses, os benedictinos de São Vannes e de São Mauro, a congregação do Oratorio, a sociedade dos genofJefanos, antigos conegos regulares, reformados em 1626, os proprios lazaristas, não obstante o seu fundador, t inhamse tnais ou menos deixado influenciar pelo jansenismo
e fa.voreciam a seita por seus escri~os, seus · sermões,
a direção das consciencias. Clemente XI, em 1717,
na sua constituic,:iiu Pastora/is off icii, pronuncia a
~Xcomunhão contra todos aquelles que recusarêm obeecer á bula. O episcopado, na grande maioria, con-
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-616 formou-se com a sentença. Todavia, a oposição permanecia, procurando paliativos ou derivativos que o papa
não podia aceitar. Bento XIII reuniu cm Roma um
concilio que confirmou a bula Unigenitus. Dest a feita
já não se podia pretextar o apelo e urgia submeter-s~
ou deixar de set catolico. Isto entenderam muitos
jansenistas. Soanen, bispo de Senez, teimoso chefe
da 0posição, foi julgado e suspenso de ordens no conuilio de Embrun, sua melropole, e morreu impcnitenLc,
no mosteiro da Chaise-Dieu, perto de CJermont . O
arcebispo de Paris, o cardeal de Noaillcs, assignou
a bula antes de morrer. Com Vintimilla, seu sucessor,
quasi tqdos os apelantes da Sorbona, du clero e das
congregações religiosas s\1bmcteram-se. Em to do o lugar, deram-se conversões consoladoras. Alguns obstinados, porém, acolheram-se na Hollanda, indo levar
um reforço á Igreja scismatica de Utrecht; outros
na França eram amparados por algun~ bispos e pelo
parlamento de Paris.

11. As intrigas da seita. - O partido j ansenista
agora só podia viver disfarçado : não se envergonho u
de afivelar a mascara. Apenas indicaremos os principacs actos do seu procedimento hypocrito e desleal
nesta gue1ra traiçoeira.
.
'I 0 Igreja scismatica de Utrecht. - Depois da morto
do arceb;spo desta cidade, a heresia jansenista, cujo
embuste consistia em negar a propria exist encia, organisou-se finalmente cm igreja particular no seio
da Igreja univei·sal. O cabido elegeu um bispo seu
partidario que foi consagrado por outro bispo jansonista das missões estrangeiras (1724). Bento XIII
declarou ser nula a promoção de Cornelio Steenoven.
Este não fez caso e continuou na heresia e no desernpcnho ilícito das suas funções : assim começo u a
Igreja scismatica de Utrecht perdurando até nossos dias.
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2° O diacono Pâris e os conrzilsionarios de São Mer)arcl. - Para prestigiar seu nome, a seita experiment ava a necessidade de estear-se sob1'e factos milagrosos : desejava alardear prodigios divinos para
grangear adeptos. Ora, a primeiro de maio de 1727
falecia um j ansenista desconhecido, o diacono Pâl'is,
e foi enterrado no cemiterio de São Mcdard. Tres annos
mais tarde; lembraram-se de fazer delle um santo
e um taumaturgo. Sobre o seu tumulo, reuniam-se os
sectarios, gente baixa, mulheres de vida airosa. Fingiam doenças, invocavam o santo, e pretendiam ser
curados. Em breve, aos falsos milagres, ajuntaramse convulsões. Os individuos ali congregados sofriam
crises estranhas. O CP.miterio de São Medar.d passou
a ser o teatro de scenas estramboticas e não raro
imoraes. Uma ordem da Côrte fechou o cemiterio e
um trocista escreveu na porta :
O rei é quem manda.
A Deus prohibe
Nestes lugares
Fazer milagres.

Estas manifesLações ridículas eram pagas por ver bas secretas fornecidas pelo partido : i: esse tesourn
que foi chamado a caixinha de Perette. O mesmo dinl1eiro alimentava uma revista periodica, as Noticias
eclesiasticas, a qual relatava semanalmente os acontec;mentos referentes á seita, e derramava ás onxurradas o motejo e a injuria sobre a Côrte e a lgrej a.
3° Os excessos dos parlamentos. ·-A bula Unigenitus
constituía uma norma de fé, uma lei da Igreja : a
sanção, para os padres apelantes, importava na perda
do toda a jurisdição e para os leigos na privação <los
sacramentos. Qualquei sacerdote catolico devia portanto negar o viatico aos rebeldes. O arcebispo de
~aris, e a maior parte dos bispos com ellc, publi cm'alll
1
~st:uções mandando que se exigisse o bilhete de confissao antes de serem aos jansenistas ministrados os
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ultimos sacramentos. . O parlamento de Paris, por
um criminoso abuso de autoridade, ou antes por
uma usurpação sacrílega, quiz anular as prescripções
cpis0opaes, e impôr aos paroeos catolicos a obrigação
de dar aos jansenistas os socorros religiosos sob pena
de prisão, multa ou exilio. Debalde Luiz XV t entou
fazei· oposição : o parlamento de Paris, como os de
província, desrespeitaram a autoridade real paralysada perante estes estranhos defensores das liber<lades galicanas.
4° Rerolução liturgira n'l França. - Tem sido o
empenho dos herejes de todos os seculos, modificar a
liturgia da Igreja para poderP.m assim instiJar nella
o seu veneno. Os jansenistas não deixariam de empregar tambem este ardil que lhes sabia ao paladar, e
sem pejo nem respeito, deram-se á tal'efa deshonrosa.
Contrariamente aos decretos dt concili o de Trento,
e fóra de qualquer autOl'isação da Santa Sé, suprimiram a beln litmgia romana, pondo em lugar della
outras particulares e arbitrnrias. Pm·is dava o exemplo ; as mais dioceses o imitaram. Cousa assombrosa !
as grandes ordens religiosas de São Benfo e de Premonstrato cairam no logro extravagante, e bispos
que permaneciam catolicos, deram na mesma falta.
lla quem pretenua que estas liturgias novas eram
esplendidas pela variedade e a poesia. Muito embora !
tinham a pecha de estarem repassadas de espírito
galicano e jansenista, de ofenderem o principio da
autoridade dos pontífices i·omanos e de quebrarem
o admiravel vinculo que é a unidade da prece publica
proclamada tão importante pelo concilio tridentino,
e restabelecida a tanto custo na idade actual.

-

619 -

sabio Bento X IV, successor de Clemente XII. O papa
ergueu a voz e publicou um decreto cheio de firmeza
(1756). Depois de ter desafogado a magoa prnfunda
que curtia com tantas desordens, elle declar·a que
n a constituição Unigenitus é uma regl'a de fé certa,
formal, irrefragavel, á qual ninguem se pode furtar
sem perder a salvação eterna. Donde resulta que se
deve recusar o vialico aos rebeldes. >J O parlamento
destruiu o breve pontifical. Luiz XV mandou archivar
um edito qúe ordenava obediencia á dec isão de Roma.
Por este acto de vigor e de justiça, o rei ia quasi perder a vida, victima de um punhal homic id a.
A seita comtudo perdeu de vez o seu prestigio.
Movia-se aincia, é nrdade ; mas, considerada como
erro, estava morta. O mal causado era .imenso ; repercutiu-se até a época nossa contemporanea ; a piedade
e o amor tinham sido estancados nas suas fontes, pela
severidade e o orgulho , e até hoje não recuperaram
por completo o viço, o ardor dos ant igo s dias. Da
Hollanda onde se refugiúra, o janson ismo procurou
invadir a Austria e a ILalia : bréve veremos mais uma
vez a sua aç,ão dissolvente junto com a do J osephismo,
e Pio VI pronunciará contra esta heresia a ultima
sentença.

III. A. bula de Bento XIV: derradeiros esforços do

jrm.~enismo. - Entretanto , e·ra preciso acabar com
isto . Os bispos francezes, entregues ao capricho dos
parlamentos, apelaram para Roma, onde reinava 0
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O imperio do Philosophismo.
(1756-1789).

Papas.
Bento XIV (1740-1758).
Clemente XIII (1758-1769) .

Papas
Clemente XIV (1769-1775 ).
Pio VI (1775-1799).

I. A maçonaria, poderoso auxiliar da increduli dade. - II. As
diferentes phases do plli losophismo: Voltaire, os encyclopedistas
João Jacques Rousseau . - III. A perseguição contra os jesuítas'
- IV. Entrada do jansenismo na Austria; o josephismo. - V. A.
bulla Autorem fidei.

l. A maçonaria, poderoso auxiliar da incredulidade.
- O odio contra a fé e contra a Igreja personificase, no seculo xvm, na obra tenebrosa e infernal da
maçonaria que preparou e realisou a revolução e cujo
poder, hoje em dia, é terrível. Essa instituição prendese ás sociedades gnosticas e manicheenses dos seculos
primitivos ; os albigenses, os templarios, os puritanos
da Inglaterra, os socinianos da Alemanha, parecem
ser os seus antepassados. A organisação da maçonaria,
como existe actualmente, foi resolvida em Londres
em 1717 e realisada em 1721. A contar dessa época,
a temerosa potencia oculta se espalhou da Inglaterra
e da Escocia por todos os principaes Estados da Europa e pelo Novo Mundo.
Indiquemos qual é seu fim e quaes são seus meios
de ação. - Quem quizesse fiar nas suas declarações
julgaria que seu unico escopo é a philantropia: seus
adeptos formaram uma imensa associação para se
auxiliarem entre si e para debelar o erro, a ignorancia
e a superstição. Na realidade, a primeira meta desta
instituição é o aniquilamento do Christianismo, para
estabelecer uma republica universal, sem religião e
sem Deus : revelações dos segredos da maçonaria, e
mesmo as publicaçõse ostensivas da seita, com as re-
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petidas c~ndenações dos p~pa.s ~ão deixam a este respeito duvida alguma. A prmc1p10, professava a crença
em Deus, creador, grande architecto do universo, e
votava odio a Jesus Christo: hoje as sociedades secret as promovem o ateismo. Outro alvo da maçonaria,
para abrir caminho, é o transtorno da ordem social e o
derrubamento da autoridade monarchica. E de facto,
desde a sua origem, essa sociedade nefasta andou metida em todas as revoluções, procurando com zelo igual
a ruína completa de todo o governo e de toda a religião.
Quanto aos meios de ação da maçonaria, consistem
primeiro em engodar os adeptos com a força mysteriosa do sigilo, por meio de promoções sucessivas,
sendo cada uma dellas acompanhàda de jm amentos
horríveis : desejar subir, nada revelar, levar tudo a
efeitp, é a propria constituição das sociedades maçonicas. Acresce dizer que apenas os primeiros chefes ·
sabem dos verdadeiros intuitos ; os outros não passam
de executores cegos ou são burlados . O segundo meio
de ação é a corrupção dos costumes, arvorada á altura
de principio e apresentada como um devei·: por isso ha
banquetes, divertimentos mysteriosos, e a admissão das
mulheres na maçonaria de adopção, ou sociedade androgynea, facto que revela a imoralidade da seita.
Emfim, para ter certo o seu tr.iumpho no porvir, a
maçon aria quer antes de tudo assenhorear as jovens
gerações : ó por isto que a educação da juventud11 e
da mocidade interessa tanto as lojas ; dali saiu a aliança do ensino e esta luta desabrida e acerrima para a
laicisação das escolas. Agora, basta saber que esta
asso ciação estende sua rede por toda a parte, agremiou milhões de discípulos, possue milhares de lojas,
e po de-se fazer ideia do perigo constituído pela
hydra monstruosa.
A Igreja logo deu com a séde do mal. Já no anno de
1738, Clemente X II denunciava as manobras occultas
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da maçonaria e condenava as sociedad es secretas. o
efeito pl'oduzido pela bula foi imenso : o mundo catolico
recebia um aviso solene, o odio dos sectarios transfo1·mou-se em furor diabolico. Em 1751, o papa Bento XIV pronunciou novos anatemas contra a seita
dos maç0ns, reprovando seus mysteriosos compromissos e seus juramr.ntos ímpios. Desde então, a instituição não se arreJou dos seus princípios, e os papas
nunca deixaram de erguer a sua voz vingadora para
combatel-a e condcmnal-a.

II. As dirersas phases do philosophismo. - Os gel'mens d<' philosophi smo apareceram na Alemanha e
na Inglaterra : a A :amanha deu o lirre exame e a Inglaterra o sceptic:isr,,,a, a incredulidade. Os philosophos
inglezes Locke, Clarice, Collins, Tindal, todos deista.
ou racionalistas, por suas investidas contJ.:a a religião
revelada e o Christianismo, tinham preparado o movimento de odio que teve como apóstolos ardente&,
propagandistas incansaveis por toda a Europa, Voltaire, os encyclopedislas e João Jacques Row~seau.
J. 0 Voltaire, nascido em 1694, aluno dos jesuitas,
foi o corypheu do philosophismo, o porta-estandarLr
da impiedade. Filho de jansenista, já perverso quan
moço ainda, dotado de espírito genial, mas de um coração vil e cobarde, poz ao set viço da mentira, da
hypocris.ia e do odio seus talentos e sua vida. Escritor
desh0nesto, conspurca a um t empo a religião, a moral
e o patriotismo no poema infame a Pucella. Constrangido a exilar-se na Inglaterra, traz de volta o odio
á fé catolica, ao clero e ás ordens religiosas, e exhalao nas suas Cartas philosophicas. Francez por naseimento, torna-se prussiano com o rei Frederico,
russo com Catharina II, e não se peja de felicitai-os
por suas victorias contra a França e a Polonia. _Tão
escandaloso na vida intima como nos seus escritos,
elle ridicularisava a Religiào, cumprindo hypocritii.
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mente os deveres de um catolico. Toda a philosophia
de Voltaire é syntetisada nestas duas palavras:« Menti, meus amigos, menti ; sempre haverá algum resultado ! >> e seu grito de guerra : << Esmaguemos o
infame ! >> Assim chamava elle a Jesus Christo . Foi
este, com efeito, o fim que continuamentr procurou
alcançar o corypheu da incredulidade. Em todos os
seus escritos, procura destruir a Deus; em nome da
sciencia, nega a fé ; sob o véu de uma erudição falsa,
~emeia ás mãos cheias as mentiras historicas ; a tudo
responde f•"·la gargalhada sceptica e alvar . Tal é o
philo sopho que chegou a dominar e avassalar a França,
a Europa, o seculo xvm e as gerações daquelle tempo !
2° Os encyclopedistas. - Voltaire não podia sozin ho
levar a cabo a ignobil tarefa : formou aliados. O holoJ
do bar· ão de 11olbach tornou-se um centro de espiri tos
fortes ; ó ali que se elaboravam os panfletos, os folhotos e os livros quf deviam inundar o mundo, levando
por t0da a parte , sarcasmo e a impiedade. Assenta
ram todos quo hc ·iam de coligar seus esforços numa
obra imensa em P Je as sciencias todas arremetessem
contra a Jé. Foi
origem da encyclopedia, dicionario
volumoso em que a teologia e a philosophia, a moral
e a historia, as sciencias e a literatura, a· medicina
e as artes se reunem para formar um vasto repositorio de todos os conhecimentos humanos : era o proposito aparente ; na realidade, a encyclopedia era uma
arma de guerra destinada a solapar os alicerces da
crenp. religiosa. Os principaes colaboradores desta
obra de odio e de mentira foram Diderot, o mais fogoso
e mais espirituoso destes impios, e d' Alembert, um
pseudo sabio universal, sem profundeza que se retrata
perfeitamente a si proprio nesta palavra : << Eu dou
escarros na Religião emquanto estou fingindo curvarlhe o joelho. >>

a

. Çlemente XTTT condenou a obra « como sendo per1Uo1osa por igual á Religião e aos costumes » 1759.
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mas jâ se fôra o tempo em que a voz da Igreja podia
fazer-se obedecer . Apinhados em redor de Voltaire
uma legião de cumpl ices e de discipulos aprogoavá'
como o patriarca, oraculos avidamente recebidos. Mon~
tesquieii, nas suas Cartas persas e no seu Espírito elas
Leis, atacava a fé o os papas; o mar quez de Argens
ostentava um cynismo mais revoltante; la Metterie
de Jltfoillet, Helçecio resvalavam num materiali sm~
que espantava o proprio Voltaire ; d' Argenson, Boulanger, Raynal, que el'a um máu padre, falsifi cavam
com a raiva da impiedade, a historia do direito, d~
Christianismo e das lndias. Isto foi apeEdado o triumpho da sciencia e do e5pirito philosoph ico contra
a Religião e contra a fé.
3° João Jacques Rousseau. - Voltaire o seus aliados
tinham derrubado a fé e expelido da soc iedade to do
o elemento d ivino : era necessario encher este vacuo e
reconstituir sobre uma base qualquer o individuo,
a famili a e a sociedade. João Jacques R<:msseau poz
hombros a esta tarefa, e o alicerce que t encionava lançar, ollo quiz que fosso completa e unicamente natural.
E ' pois a es te philosopho que devemos o monstruoso
absurdo do individuo, da familia, da sociedade sem
Deus. Podo-se afamar que o eno revolucionar.io é o
fruto desta utopia. Nascido em Genebr a, em 1712, de
um pao relojoeiro protestante, esse r eformador estranho alimentou seu espírito na leit ur a de romances,
abjurou o calvinismo e a elle voltou m ais tarde. Depois de uma vida de aventuras, malogr a em Paris,
une-se aos philosophos, dá o escandalo publico de
costumes devassos e morre em Ermenonville, pelo
suicidio provavelmente, em t778. Suas t eorias vêm
expandidas nas suas duas obras : o Contrato social ~ 0
Emílio · seu corolario encontra-se na !VO<.Ja Heloisa
e nas Con fissões, apologia cyni ca das mais vergonhosas paixões. No sou Contrato social, Rousseau prega
essa dout.rina estranha que o homem nasce boJll,
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sem concup iscen cia nem vícios, que a autoridade é
a con~cqurncia de um compromi sRo primitivo ontr r.
a nação e o poder, e que o principio verdadeiro dn
direito (; a soberania do povo. No Emilio, especir dr
tratado de educaÇãq, exprio a tose que o homem, naturalmentr. rocto, adquir e lodos seus defei tos no convívio com a soc;cdade que o p erverte; elle quer que
a natureza 1rnmana cresça e se desenvolva espontaneamente e sem cultura. Ter-se-ia então uma sociedade perfeita, uma humanidade regenerada. Taes utopias, sob a pena amestrada do em inente escritor, revestem-se rio todos os ouropois, de todos os encantos
cio estylo ; aqui e a li , aparecem bela s li ções sobt·e Drus
e sobr n a moral ; mas o livro, no se u conjunto, {• m áu
e parlnmenlo cond enou o Contmto soti11l r o Emilio.
No entanto, a ideia vingou.
Voltaire o Housseau, no seu systom a dcista, a ind a
resp eitavam duas grandes verdades : a exisLnnc ia
de Deus e a espiritualidade da alma. Sous discipulos
fornm mais longe. ]ff/çecio no seu livro do Espirito,
negou a alma o não quiz para a moral outra ba8o que
não fo sso o egoísmo ou u interesse pessoal O barão
de Holbach, no sou Systrma da natureza, impugnou directamenLr. a exist rncia de Deus : desta vez vinlinm
apül'tar ao alfismo puro e ao materialismo abso lut o.

o

TIL A persegnicão contra os jesuitas (1750-1773). -Por toda a pa1•te, avolumava-se a onda mneaçadora
que intentava tragar a Holigião e a Igreja. Mas,
tambem, por toda a parto, avistavam-se as ordens
~cligiosas, sempre prontas a vingar a verdade e a profli gar o erro . .E ntre ellas, os j esuítas eram considol'ados como o haluarte mais firme do catoli cismo .
Bncontravam-so na fr ente de todas as p elejas : nas
r-ontroversias lcologicas ou philosophicas, nos pulpitos
CAl.olicos, 11ai; missões, e, especialmente, na educação
da mocid adr. Era natural portanto que A.parassem os
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primeiros golpes e fossem o primeiro alvo do odio e do
rancor dos jansenistas e dos philosophos. « Uma vez
que tiveimos aniquilado a ordem dos jesuitas, escrevia
Voltaire a H elvecio, ser-nos-á facil desbaratarmos
o Infame. )) As principaes côrtes da Europa eram
influenciadas pelo philosophi smo voltair iano : cllas
formaram urna verdadeira eonspiração contra o celebre instituto; e, a favor do pacto de familia, o ministro da França, Choiseul, congraçou todas as côrtes
dos Borbões par a um assalto comrnurn.
R ebentou o at aque em Portugal. Reinava então nrt
rneLropole José I, princip e relaxado, escravo do seu
ministro, o famigerado rnarquez de Pombal. que
conseguiu incutir no anirnl• do r ei o odio que votava
aos jesuítas . Obteve de Bento XIV um inquerito cujo
resultado foi urna ordem do patriarca de Lisbôa, que
declarava suspensos todos os jesuítas de Port ugal. A
pretexto de conspir ações secretamente organisadas
cont1 a o rei, foram incriminados de revolta e traição :
Pombal fechou os collegios delles, roubou-lhes os bens,
pxpulsou-os do r eino (17 59).
Na França, o rnarquez de Choiseul e a senhora de
Pomp adour dirigir nrn a lula contra a sociedade de
J csus. O processo do p adr e J .avalette, procurador da
missão das Antilhas, n respeito de eroprezas comer('.iacs, })articular es dell e pessoalmente, foi o ponto
de p artida. O parlamento de P aris sentenciou que a
Curnpanhia toda era r esponsavel. Por tres ·decretos
cGnsecutivos, aprovados por um edito real, o parlam ento reproYOU as constituições dos jesuítas, mandou
fechar seus colegic.s, e ordenou a todos os membros
que abandonassem su as casas, podendo com.tudo per·
rnanecer na sua p atria, como simples individuas,
a jurisdição dos bispos, conformando-se com as leis
do reino (1764). A assembleia do clero, no anno se·
guinte, protestou contra este procedimento indig_n°·
Na Espanha, o rei Carlos III, sinceramente catoliCU•

so~

627 -

deixou-se iludir p or se u ministro, o conde d' Aranda.
Por meio de calumnias forjadas com malícia infernal. o ministro, vendido aos philosopho s, alcançou
do príncip e um:i. pragmatica sançâo ordenando a
expulsão imediata dos jesuitas de tcido o territorio
da Espan ha e das sua~ colonias (1767). No meio da
noiLe, todos os l'eligiosos da Companhia foram presos,
arrancados das suas casas, e embarcados brutalmente,
em numer e; de dois a tres mil sobre navios que os
devi am levar nos Estados do papa.
Os Borbões de Napoles imitaram os da Espanha e
da França : seduzido pelas instancias do seu ministro
Tanzicci, o rei Fernando IV cometeu a mesma barb ari a. As or dens foram executadas como na Espanha,
com uma selvageria incrível, quer em N apoies, quer
no r eino das Duas Sicílias (1767). No anno seguinte
o duque de Parma tomou identica providencia nos
seus Estados. Depois o grande mestre de il1 alta, fcudatariv de Napoles, Emmanuel Pinto, participou ao
crime comum e expulsou os jesuitas de todo o seu ter·
ritmio. '' Viu-se então es~e espectaculo curioso : todas
as c ôrte~ catoli cas, presas pela vertigem 1 evoluciona1·ia, acribavam de repelir os jesuitas, seus mais fieis
e mai s poderosos proLectores, emquanto dois Estados
protestanLes ou scismaticos, a Prussi a e a Russ ia,
reconheciam o valor dos expulsos e recebiam suas
ruín as! l>
Entretanto, tal não bastava para saciai· o odio dos
philosophos, dos ministros e dos príncipes : ter exilado
os jesuít as eta pouco; queriam a supressão da Ordem.
Clemente XIII não só resistia á violencia iniqua,
como defendia generosamente os inculpados pela bula
Apostolirum (1765). A França e Napoles desforraramse arreb atando, uma, o condado de Avinhão, a outra
o ducado de Bencvento. Com!o advonto~de Clemen·
te XIV, as côr-tes dos Borbões, multiplicaram as ins·
tancias e as violencias junto do novo papa; amea-
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-628 çaram-no de quebrar com Roma e fazer scisma. Clemente XIV, para evitar desgrnças maiores, p ublicou
o breve Dominus ac Redemptor. cc Levado, diz elle
pela obrigação de restabelecer a concordia na Igreia'
convenc ido que a sociedade de Jesus não pode m~i ~
prestar os s01·viços que motivaram a sua fundaçao,
e determinado, por outras razões de prudencia e tino
governamental, que conservamos ocultae em noss~
alma, suprimimos e destruimos a sociedade do J esus,
suas funções, suas casas, suas instituições. )> O papa
fazia em prol da paz um sacrificio doloroso. Mas, segundo nota santo AíTonso deLigorio, desaparecidos os
jesuitas, o papa e a Igreja haviam do deparar com os
mesmos obstaculos, os mesmos ataques. Clem enteXIV
o entendeu e faleceu de dôr, emquant.o os jansenistas
e º" philosophos festejavam como um triumpho a
q uoda do celeberrimo instituto ele Ignacio de Loyola.
IV. O jansenismo invade a Austria .: o josephismo.
·- A Austria, com a imperatriz caLoli ca Maria Theresa, não tomára parte na perseguição. Mas seu filho
José II deixou-se arrastar para os principias ja,nsenistas e philosophicos. Levou miseravelmente a vida
toda embargando a verdade catolica, movendo conti a
o clero uma guerra mesquinha que se cha mou jose•

phísmo.
Dois medicas hollandezes tinham trazido para a côrte
as doutrinas.jansenistas da Igreja de Utrecht. Nesses
entrementes, o coadjutor de Treves> J oao Nicdlau de
Hontheím, com o pseudonymo de Febronio,. publicou
um livro intitulado : Do Estado da Igreja e do poder
legitimo do snmo pontífice. Nesta obra r episava t odos
os erros de Richer sob1e a constituição da Igreja, que
elle transformava numa democracia pura; segundo elle
a autoridade residia inteira nas mãos do povo que a
comunicava ao clero. A estas teul'ias subversivas, acres•
centára as doutl'inas enoneasdeMarco Antonio de Do•

-- 629 minis, ex-jesuíta italiano, que negava at1·ovidamonte
a pr·imazia de são Ped1 o e derrubava o poder suprPmu
da SanLa Sé, deixando-lhe apenas uma primazia de
honra. De Hontheim, concedendo dostu maneü a um
po der absoluto a cadn bispo, lisGngofl V"a as ideias em
voga. Sou livro achou cabal refutação no oscriLo do
padre Zaccaria, jesuíta italiano, escrito intitulado . o
Anti-Fehronio. Alem disso, o papa CJomonto XIII
censmou o livro do bispo jansenista que se submeteu.
Mas o erro teve partidai·ios ardenies na Alllmanha,
e principalmente na Austria. José II, pondo em pratica as Looria5 dll Febronio, com0çou a nomear para
varias cadeiras de teologia, professores janscnistas;
defend eu a causa dos bispos contra o papa; suprimiu,
por autoridade propria, grande numero de conventos;
p1·0Jiibiu aos religiosos que recobessom noviços o· obedecessem a superiores estrangeiros; não deixou que
se r econesse a Homa pal'a dispensas de matrimonio ;
exigiu que as bulas do papa foss em Garimbadas com
o b enoplaci Lo imperial para serem oJ)rigatorias ; emfim , quiz impfü um reguhimcnto aos seminarios,
determinar a ordem das ceremonias, prescrever o que
se referia aos ofícios religiosos, etc., a ponto do rei
da Prussia Frederico II, não o chamar mais sinão
<e meu irmão o sacristão ». José II se empenhava pois
rm desligar seu imperio da obedioncia á Santa Sé, e
cm fun dar um Esiado scismatico.
Porém, o papa Pio VI foi em Vienna em 1782 par·a
exp erim entar uma tentativa do reconciliação : somente colheu afrontas e promessas iJusorias. O iosePlzismo triumpliava na Austria, mas na cô:·te de Napoles onde 1 einuva Fernando, enconira va iumbem
adeptos, e no ducado de Tose;ana cujo soberano, o
Leopoldo, frmc-'i.o do José II, sofria a influencia Janseni stn dn li.icei, bispo de Pistoia. Este prelado
InLroduziu na sua diocese todas as pretensas reformas
que deviam rnsu liar das douLrinas novus. A pretexto

arc~iduquo
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de restituirá Igreja a sua pureza primitiva, elle despojou o culto do toda a sua pompa, escreveu contra as
indulgencias, atacou com violencia a devoção ao Sagrado Coração. Ora o Salvador em possôa, a 16 de
junho de 1675, tinha revelado á bemaventurada Margarida Maria, religiosa da Visitação, no convent o de
Paray le Moriial, este meio de honrai-o ; a Igreja
t inha-o consagrado pela instituiçiio de uma festa.
Numa palavra, Ricci sacrificou os direitos da Igreja
para curvai-a ao jugo du autoridade civil, e quiz
arvorar estes erros todos cm principios e em dout rina
num ccncili<., reuni do em Pistoia, cm 1786.
V. A bula << Auctorem fidei. )) -Pio VI nomeou uma
comissão do bispos e cardoaes para examinai os actos
e decretos deste synodo scismatico. Depo is de est udalos detidamente, u sumo pontifico os condenou solemncmcnto na bula Auctorem fidei (179!~), sentença doutrinal que enumera oitenta o cinco proposições tiradas das actas do concilio e anatematisadas pelo papa
cc m a qualificação 1 cspectiva. Entre outras, consideradas c< mo heresias, ha as seguintes : « A autoridade
oclesiastica exercida pelos pastores, resulta da comunidade dos fieis. - O papa t€m os seus podei·es não
de J csus Christo, mas da Igroj a. - A Igrnj a abusa do
seu poder ao organisar a sua disciplina ex terior é
quando impõe penas coer citiva~ aos rebold53s a seus
decretos. »
A bula Auctorem fidei foi o ultimo gol_r:e desferido ao
polvo do f ansenismo; matou o richerismo e o josephismo como doutrinas. Em breve, porém, se us falsos
princípios hão de reaparecer na Constituição ci~il do
clero: mas o piloto alertu no barco de Pedro não deixará que vençam contra a verdade e os sagrados direitos
da Igrcj a. - José II mo mm antes de ver seus desvarios condenados pela bula A 1utorem fidei. Seu irrnão,
Leupoldo, grande duque de Toscana, que lhe sucedeu,
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tinha-se aproximado de Homa, e envidava os maiores .
esforços para reparai· todo o mal que o josephismo
fizera á Igreja.

ARTIGO III

Olhar sobre a sociedade do seculo

xvm

r. Pl'ovas e magoas da Igreja: l 0 dccatlencia ela sociedade; 2° per·
sr.gui çôrs na Pol onia e na Ingla terra: 3° estado lamcntavcJ da8
0
Missões.3°- osII.defensores
Consolações
ela efé.glorias:'! o papado ; 2° os santos e as
obras;

I. Proi·as e magoas da Igreja. - Nn momento em que
a so cioclade está para abysmar-se no sorvedouro sang1·ento da revolução, é bom que lancemos as vistas
no estado geral dos espiritos e dos corações, Healisouse um trabalho enorme de impiedade e de dect mposição : as crenças frouxas estão cambaleantes, o philosophi smo sugou toda a seiva de vida religiosa na
Europ a ; a devassidão, a licença infrone com o riso
volt airiano, grangearam ffü os do cidade nos costumes
prindos e publicos. A Igz oja sente por isso uma tristeza imensa a confranger-lho a alma.
1° Decadencia da sociedade. - Mergulhando seu
olhar in vcstigador nessa sociedade do seculo xvm.
o P. Lacordaire escreveu : « A Igreja parece empalidecer. Bossuet não dá mais oraculos ; Fenelon dorme
na sua memoria harmoniosa; Pascal partiu, á beira do
tumulo, a sua penna goometrica; Bourdaloue não ora
mais na presença dos reis ; Massillon atirou aos ventos
do seculo os ultimos écos da c1oquencia catolica. Espanha, I tali a, França, por todo o orbe catolico, dou ouvidos : nenhuma voz retumbante para responder aos gemidos de Christo ultrajado. Avulta dia a dia o numero
dos sous ini migos ; os trônos entram na8 conspii•ações. )) Depois, volvendo os olhares pai·a a França
Onde reina Luiz XV, onde João Jacques Rousseau
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acaba do morrer, após a publicação das suas Confissões, onde Voltaire, aos oitenta annos, é victoriado
cm plena academia, Lriuropho este que não passa da
C1poLoose da impiedade o preludio de uma morte vergonhosa na reprovação do Deus, o insigne orador- da
calcdral do Notre Dame continua : (( No quarto em
que são Luiz dormira, repousava Sardanapalo deitado .
J\]ull1c1·os arrancadas dos laroaçaes roais putri dos do
mundo. faziam um joguete da ~orôa da França ·
filhos dos cruzados prodigalisavarn suas adulaçõe~
feroenLidas n as alcovas doshonradas, e davam, ao
passarem, um beijo no vesLido reinanLe de urna bar1 egã, 1razendo do Lrôno para os sous lares os vicios
que Lmharn adorado, o despt ozo das santas leis do
roaLrimonio, a irniLação das saturnaes do Roma, apirocnLadas com urna impiedade que os validos de Nero
apenas conhece,.am. Em lugar de empunhax o arado
ou a espada, uma mocidade imunda não sabia mane ..
jar sinão o odio conL1·a Deus e o descaramento para
eom u homem. Abaixo dolla rasLejava a sociedade,
seguindo mais ou menos o exemplo funesto da cor rupção real!. .. » (1)

2° Perseguições na Polonia e na Inglaterra. -

E

não só com a filha prirnogenita da Igreja ; em outras
l l'l'l as tarnbem sobej avaro provas cru ciantes a dilacer arcrn o oração desta mãe cstremosa. O seculo xvm
presenciou na Europa urna injustiça iniqua cuja
macula indelovol ainda hoje fica estampada como
fenoLe de vergonha na fronte do velho m undo :
falamos do desmembramento da Polonia. Iniciado
em 1772, esta obra foi Lerminada em 1795. Por ocasião da primeiia divisão, Catharina II da Russia,
Linha jurado rcspoiLo para. a religião dos seus novos
subditos. Os RuLhenos, pertencentes a.o rit0 greg?unido, dominavam nas provincias anexadas ao irnper10
i usso. Catharina 11 logo se empenhou por Lodos os
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modos em soparal-os da Igreja e arrebanhal-os no
scisma. Para isso, elb suprimiu os bispados catoJicos, mandou que os pópas fizessem uma propaganda
desenfreada, espa.lhando calumnias contra a Igreja
romana. Emfim foi introduzido na. Polonia catolica
0 sysLema de perseguição que vigora ainda hoje :
espancamenLo, confiscação dos bons, prisão, desterro
p ara Siberia. Os bispos e os m0nges ba.silienses permanecer am firmes na sua fé ; enLre o clero inferior o o
povo, porém, varios milhões do Ruthenos bandoaramse para o scisma.
Na InglaLena uma ultima e violenta perseguição
vinh a presagiar uma era de pacificação o de tolerancia
r eligiosa. Debaixo do reinado do Jorge II, por ocasião
da guerra dos Se! o annos, a malsinada Irland a teve
os poucos conventos que lho 1 esLavam dest1·uidos,
seus bispos e sacerdotes atir ados ao calabouço, e os
catolicos excluídos das fun ções publicas. Mais terrivol
ainda na Escoc ia, sob o governo de Jor·ge III , após
a derrol a. cio príncipe Eduardo . Como nos dias mais
aziagos do puritan ismo, as igrejas foram desmoronadas, e os caLol icos, postos fóra da lei, tiveram que sofr er toda a sorte de vexames. O terror durou dez
annos e M vicLimas foram numm·osas, especialmenLo
entre o clol'o o as ordens religiosas.
3° Estado lamentafJel das missões. -- Com a quest ão do s ritos chinezes o malaba!'os, tinha arrefecido a
prosperidade da obra tão imp ortanLo das missões catolicas nas christandades do ExLremo Oriente o das
Indias. A :mpressão da ordem cios jesuítas foi ouLro
factor d e l'uina e desfechou um golp e - mortífero iw
evangelisação dos dois mundos, an ebatando-lhos os
seus melhores apóstolos. Emfim as lutas porfiadas
entre a IIoJJancla, a França e a lnglatel'l'a, para se
apo derarem d ns Inrlias , virnm a inda afrouxar a mru·uha progr essiva da fé. Naquellas torras esperançosas,
decadencia fo i completa e desLruiu, de 1760 aLé

ª
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1790, os frutos de tres seculos de esforços. Mesma dec adencia nas missões da China. A perseguição acesa com
a condenação dos ritos discutidos lançada por Bento XIV, não se apagou naquollas vastas regiões sinão
cm 1770 e os dois t erços dos christãos estavam perdidos. Esta guerra longa e cruel abrangeu a Cochinchina, o Tonkino e a Coréa evangclisada por um joven
fidalgo daquello paiz. Nesta época, as missões da
Africa pa1·ecem estareis. Na America, com a expulsão
dos jesuítas, foram aniquiladas as reduções do Paraguay e todas as missões que o instituto mantinha nas
colonias então dependentes da Espanha e de Portugal. Na Ammica do Norte, a guerra da independencia,
(1775-1783) paralysou este movimento catolico tão
prospero no seculo anterior. O Canadá passára para
o dominio inglez. Todavia o rei Jorge III tinha concedido aos colonos francczes, com a liberdade religiosa, o ingresso aos empregos publicos e á administração deste paiz. A fidelidade dos Canadenses catolicos voiu a ser um motivo para abrandar a severidade
para com os catolicos da Inglaterra : um bill do governo substituiu as antigas formulas de juramento,
eivadas do heresia e de scisma, por um simples juramento <lo fidelidade, e revogou a maior parte das pena·
]idades odiosas que ainda pesavam sobre os subditos
fieis da Igreja romana.

II. Consolações e glorias. - A Igreja porém, nunca
trilha um caminho semeado do espinhos, magoas e
revezes, som encontrnr tambom algum consolo e al·
guns triumphos. O soculo xvrn, cuja decadencia real
e profunda se nos manifestou ev idente, teve suas vir·
tudes, sous heroismos, sua sanLidade e sua gloria.
1o O papado. - Ilustres personagens sentaram no
solio pontifical neste período tempestuoso. Ao papa
Clemente XI, á sua energia mascula, deve o mundo
catolico esta famosa bula Unigenitus que abafou a
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nova erupção do jansenismo. Innocencio XIII, seu
sucessor, teve como paneg}Tist3. o povo romano cm
peso. Os philosophos, e Lalando particularmente, não
puderam deixar de cantar suas virtudes : « Innocencio é o melhor soberano de quem fala o povo, hoje em
dia. l> A bondade de Clemente XII não úhstou a que
lançasse contra a maçonaria nascente a primeira condenação. Mas o grande papa cuja memoria domina
essa época, é certamente Bento XIV. Sabia do primeiro quilate, habil canonista, diplomata fino e be110Yolo, come, guarda fiel dos verdadeiros principias,
faz frente a todas as dificuldades. Poucos papas deixar am tantas bulas importantes . .Foi no direito canonico o que santo Thomaz tinha sido na teologia. Seu
tratado da Beatificação e da canonisação dos santos
serviu sempre de regra á Igreja, e seu livro do Synodo
diocesano tornou-se o manual do clero. Clemente XIII
foi o defensor dos jesuítas contra todas as paixões
desencadeadas. Si Clemente XIV, vergando ao vendaval, assignou a supressão dos jesuitas, escutemos
AITonso de L igorio que tem somente pai-a elle palavras
de compaixão : cc Pobre papa, exclama o santo, que
podia elle fazer numa ocorrencia tão dificil? » Pio VI
parece ter recebido vocação para as provas e o martyrio ; mas o furacão revolucionaria não lhe fechará
a boca quando ha de pronunciai·, pela bula Auctorem
lidei, a condenação de todos os erros que provocaram
o cataclysmo.
2° Os santos e suas obrrts. ·- Tomos nomeado santo
Affonso de Ligorio. Nascido em Napoles em 1696, falecido em 1787, tinha uma piedade angelica e uma
sciencia profunda; missionaria incansavel, parece enviado por Dous para combater os rigores jansenistas.
Sua Tlteologia moral é o monumento da sua scioncia,
como suas Visitas ao santt:ssimo Sacramento siio a
manifestação da sua terna devoção. E' fundador da
congregação do Santo Redcmptor, sociedade de mis-
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P. Nonotte refuLou vivamente os erros do philosopho,
outro, o vigario Guénée, conego de Amiens, escreveu
com muito espirilo as Cartas de alguns Jndezis ao Snr.
0

sionarios destinados especialmente á evangelisação das
pr0vincias. A ltalia ainda dava á Igreja o B. Leonardo
de Porto l1'I auricio, missionario aposto lico ela ordem
dos Menores, e são Paulo da Cruz, fundador dos cleririgos descalços de Santa-Cruz e da Paixão.
O seeulo xvm tão corrupto e clesmor alisado, viu a
vida auster a e mortificada de são Benedicto José
Labre, nascido na França, em 17Li0, morto em Roma,
depois de trinta annos de heroismo e de pobreza; presenciou a dedicação de Mm. de Belzunee, bispo cll:'
i\I arsclha, durante a peste horrenda que assolou esta
cidade (1720-1721), admirou os esplendidos exemplos
de muitissimos bispos e sacerdotes, adorno e dia<lema da Igreja naquella época. A côrte tão relaxada
ele Luiz XV podia contemplar as virtudes excelsas
do pae e do filho do rei, a vida angelica da piedosa
rainha Maria Leczinska e a ilustre Senhora Luiza de
França, filha de Luiz XV, que troca os esplendor es da
eôrte pelos rigores Lerriveis do Carmelo. Dois homens
aposLolieos, o abade Desplaces e o B. Grignon de Mon'tfort, fundavam, o primeiro, o seminario do Espirito
Santo, o segundo as Filhas da Sabedoria, duas instiLuições consagradas á obra das missões es trangeiras.
3° Os defensores rla fé. - A Tgreja não deixeiu de ter
soldados valentes que iizeram frente ao exe1cit o da
impiedade. No anno de .1772, a assembleia do clero da
França publicava um ,1"iso aos fi eis sobre os perigos
la incredulidade. Os membros mais distintos do
episcopado, o cardeal dr Polinhac ; de Beaumont,
ar cebispo elo Paris ; de la Mothe, bispo de Amiens;
Lefrancu de Pompignan, arcebispo ele Vienna, vingaram a fé catofüa nas suas cartas cpiscop acs ou
em apo logias eloque ntes. O sabio Bergiet conqui stava
a fama brilhanLe de rgc·rgio defensor da fé por seu

0

de Voltaire.
Não trovejava mais no pulpito catolico a voz pujante doR celebres oradores do seculo xvn -que foi
'rnorrendo com os acentos elo P. Lejeunc, do P. de la
Colombicre e ele Mascarão ; a verdade catoli ca tinha
entretanto interpretes abali sados na pessôa dos padr es Hrydaine e Duplessis, cujas p1 atü,as são ainda
lembradas. Todas as scieneias religiosas tiveram tambem naquella época seus nobres repl'esentantes. Terno s na exegese, Bernardino de Picquigny, o P. Carreira, e especialmente Dom Calmeto; na teologia,Tournely, Pon/a.s-Concinato, Collet e Billuart, o excellentP
comentador de santo Thomaz; na hisLoria, Natal Alexandre, e1 udito apezar de pouco seguro na doutrina ; o
hi storiador das Missões, o padre jesuita Charlevoi:x;
o cardeal Orsi, autor de notavel historia da Igreja;
o~ doiR Assemani, que fiz eram acurados estudos sobte
a Igreja oriental, Mansi, Berault Bercastel, com um
merito especia l a cada um; Lhomond, que popularisou a historia da Religião e ela Igreja. Um exerc ito
de valentes amestrados faz frente ao inimigo e prepara-se pai a baldar o choque mais terrível da revolução.

Tratado historico e do!!matico da "erdadeira religião,
r. por seu Dicionario tcologico. Dois outros sace1'dotes
dei am bôa

respo~La

no impio Voltaire : um dellos
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CAPITULO IV

A Igreja e a Revolução.
(Desde 1789 até os tempos actuaes.)
Vista geral. -

Divisão deste capi tulo.

O seculo que tinha semeado os ventos não podia
deixar de colher as tempestades. Debalde a Igreja
tratára de opôr um dique á torrente avassaladora :
os homens que seguravam o leme, falhos de fé e de
ideal, não tiveram animo bastant.e para resistir com
denodo, e as consequencias foram medonhas. A revolução tyranica quiz meter na Igreja a mão saci•ilega :
os templos foram fechados, os sacerdotes, expulsos,
os carceres se encheram de victimas inocentes, o cadafalso foi inundado em sangue. O voto ele Voltaire
parecia realisar-se : do Cliristianismo inteiro ficava
apenas na França um simulacro irrisorio nesta Igreja
constitucional em br eve substituida, ella propria, pelo
culto insensato da deusa Razão. A Providencia, porém,
velava; deixou que se cumpri sse toda a justiça e
depois, um soldado arrojado, filho da r evolução, foi
o instrumento para a gloriosa resurreição da Igt•eja,
saindo mais forte, .mais pura do seio do seu tumulo.
Graças á concordata firmada por Napoleão Bona·
parte e o papa Pio VII, o sentimento religioso despe1·ta vivo, incomprimivel e irradia de novo sobre o
mundo.
Entretanto, a revolução não estava acorrentada :
o pacifico conquistador transforma-se em tyrano por
sua vez ; deixa apenas á Europa o legado da desordem e ela miseria, com um exemplo frisante do pouco

valor, da ephemera duração das cousas humanas.
Caido o imperio, houve imenso impulso de fé e de
zelo catolico : ó nessa época que a Igreja negoceia concordatas com as nações catolicas, vê a emancipação
dos catolicos inglezes, dá ás missões a seiva evangeli ca qur. Lr.mpos ominosos l,inham deixado estarrecei'.
O espiriLo r·evolucionari o, este, permaneceu sempre altaneiro, sober~}O, ins~bm~sso. Depois da perseguição sangrenta, hao de vir, amda no seculo xrx, todos os aLaques do racionalismo e do scepticismo ; do
p1·incipio falso que a razão humana ha de ser soberana
e mestra, dimanarão todos os erros modernos gerados
pela revolução. Deram a volta á Europa com og nome~ de positiçismo, liberalismo, socialismo, nihilismo,
sempre caracterisados pela hostilidade contra a revelação, e contra a fé cato1ica, e pela sóde de perseguição
conLrn a Igreja e suas instituições. Prosegue a revolução, Ol'a rastejando oculta, ora desferindo o bote, no
seu intento maçonico, no anhelo nunca realisado do
impio Voltaire : esmagar o Christianismo. E' a revolução ainda, que atira entre os povos utopias per·igosissimas, pomposamente chamadas ideias modernas.
E' a hydra conLl'a a qual t eve que arcar a Igi•eja no
seculo findo, e no começo deste.
Havemos de contemplai· esta ultim a phaso da longa
lut a desde muito empenhada entre o bem e o mal;
nella, sob1·esae, como sempre, o papel benefico do
papado e da Igreja. São os pontífices romanos que
desmascaram os erros nascentes e que os condenam.
Depois, a convite de Pio IX, o concilio do Vaticano
reune-se e p1 onuncia definições e anatemas que iluminam o ptesente e delineiam as normas a segu ir para
as estradas do porvir. Leão XIII marchou nessa esteira de luz e de verdade ensinando aos indivíduos,
aos sobetanos e ás nações, esforçando-se por atrair
a sor.iedacle moderna para o regaço da Igceja que ó
sua hemfeiLora e sua mfíe. Esta nobre linhagem é di
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-640 gnamente continuada·por Pio X, o autor da encyclica
Pascendi dominici gregis, o papa da Eucharistia, cuja
mão bondosa e firme, beija, grato e reverente, o universo catolico.
Conforme temos feito, assentemos os marcos p elos
quaes nortearemos nosso estudo. Cinco ª' ~~gos hão
de perfazer este capitulo ; os titulas serão os seguintes :
1° Os atentados da rerolução (1789-1800) : lembramos
aqui os ataques combinados da incredulidade e da
maç·onaria, dando como resultado a ruina do culto e
a constituição civil do clero, depois a perseguição sangrenta exercida em nome da razão e da liber dade e
trazendo o rcgimem do Terror, a religião do ateísmo.
2° Período napoleoniano . (1801-1815); a Concordat;t
rr,sLi1 ue a paz, breve perturbada pelos artigos organicos, e depois pelos atentados repetidos de Bona-·
parte contra a Santa Sé e os direitos intangiveis da
Igreja; 3° A Igreja em face dos erros modernos oriundos da rerolução : desde a queda de Napoleão até o
advento de Pio l X ( 1815-1846), vemos a genese e a
condenação do racionalismo e do positirismo alemão
e francez, do libemlismo e do socialismo, outra for ma
da revolução ; 4° o grande pontificado de Pio IX (18fx61878) : patenteia-se ali a ação vgilante do imortal
papa, de que modo sobranceiro elle faz frente á revolução, denuncia e anatematisa todos os erros contemporaneos n a encyclica Quanta cura e o Syllab us e
publica, triumphante, o dogma da Immaculada Conceição e as definições do concilio do Vaticano, derramando nova e intensa luz no mundo catolico ; 5° Vista
geral sobre o seculo XI X; neste olhar rapido, mencionamos o rejuvenescimento que (}aracterisa o seculo xrx, as glorias da Igreja nos tempos presentes,
•suas conquistas, suas obras cheias de esp erança. Depois, no artigo: o papa Leão XIII, contemplar"emos
este grande pontificfl<lo , foz~ndo depois algumas reflcxõrs sobre o governo do papa Pio X e suas obras.

·- 641 -ARTIGO I

Atentados da Revolução.
(1789-1800).

Papa.
Pio VI (1775-1799).
I. Ataques combi nados da incredulidade e da maçonaria; estados
geraes. - II. Marcha progressiva ela revolução antireligiosa. - III.
(1790). - IV. A perseguição sangrenta:
reino do Terror. - V. O culto da deuza Razão : festa do Ente supremo. - VI. Extensão na Europa do principio revolucionario.

A. constituição civil do clero

I. Ataques combinados da incredulidade e da maçonaria; estados geraes. - A perversão, na França,
já estava eompleta. A nobreza, a classe media, o povo,
o proprio cloro por alguns dos seus membros - os padres philosophos, colaboradores da oncyclopedia, ·estavam roidos pelo verme da incredulidade voltairiana. Submissão para com a autoridade religiosa, respeito para com a autoridade civil, não havia mais.
Um rei joven, dotado de uma fé sincel'a e movido
pelo desejo real e generoso de dar a felicidade a seu
povo, Luiz XVI, tinha infeli zmente com0 m inistros
Turgot e Necker, do club dos economistas, dessa escola
de r eformadores impios cuja educação tinha sido bafejada pelo halito envenena do do hotel do barão de
Holb ach. Com a incredulid ade, as ideias republicanas,
favor ecidas pela guerra da lndependencia, tinham
feito caminho. E para refor çar·, arregimentar, e at.içar
todo s estes elementos de perturbação, ali estava a
influ encia oculta e cada vez m ais poderosa da maçonaria. O numero das lojas subíra na França a duzentas oitenta e duas com séde nas principaes cidades,
sendo oitenta e uma na capital, e todas recebendo
a direção do centro comum, do Grande Oriente da
Fiança r.ujo grfü, mestre era então Philippe de Orleans, mais tarde, P hilippe Igualdade. Um c0ngresso
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-G'L2 geral ma~onico reuniu-se cm l'aris cm 1785. NcJle
potliam-sc ver Lodos os prim,ipaos pel'sonagcns que
drsompcnharam um papel na revolução, e ali, sem
duvid;i, foi am clahorndos os projccLo:; c1uo a incredulidatle e a maçonaria afagavam desde longo tempo .
"Um mal csLar anormal, esLranl10, amofinava to d as
as classes da sociPdade. A miRCI·ia, que foi enorme
em 1788, tinha excitado o povo, já minado pelas t eorias do Contrato social. Nestas ocorrcncias, rcuniramse om \'m·saillcs, a 5 ele maio de J'789, os Estados
geraes, sob a presidcncia de Luiz X\' l. E' nesta d ata
que se devo marcar o começo da grande revolu ção :
Leve sou principio com a separação elo Lei coiro est ado e
o juramento do Jogo do péla; o primeiro resultado
foi a insurreição do povo e a tomada da Bastilha (14 de

julho).

] J. Jlarcha progressiva ela reíJoluçâo antireligiosa.
Não t' proposito nosso, esLuclarmos o movimento polit ico-social inaugurado na Assembleia constituinte.
LirniLamo-nos em seguir o andai Lão rapitlo e tão
d<'saHLra<lu da /'C('oluçâo llillireligiosll.
1° A sua mani íesLação inicial e basica é a tão falada Declaraçâo dos direitos elo homem, novo credo
r<'volucionario, cm cujo cabe~al ho ainda d iv isamos o
Ente supremo, porém sem uma palavra siquer atincnLc aos direitos delle. Aprcgôa-se a liberdade, a
igualdade, os pretensos direitos do homem - e nada
acerca dos seus deveres. Na realidade, este codigo 6
a rmancipação de Lodo o freio, ele Loda a lei; é a aposL<1sia social da nação pela ~upressão da r eligião, e
iHfo Ludo com o prcLpxto ilusorio tla liberdade .
"1° Ficando assl'Jlle o principio da igualdade, a Asspmblcia conslituinte suprimi 11 os privilegias eclesiasLicos que davam no cloro dignidade e independencia;
eBte Leve então y_ue pago.t o imposto comum e não
respondia mais perante a justiça eclesiastica .
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3° Eta preciso saldar as dividas cios cofres do EsLado : parn. isso, o clero saci ifica vn. generosamente
par Lo d.o seus hens ; a revolução ptcferiu Lü·ar á Igreja
a sua alta posiçho e transformar sous mcmb1os em
funcionarios assalariados do go ~·crno. Por proposiçãc
<lo Tallcynmd de Petigonl, bispo de :\.utun. foi voLada a Ici que decretava a confiscação dos bens do
clero e das 01·dern; religiosas e os dec larava bons nacionaes, :wLol'isanJo sua venda em J)en.cficiu do Estado. Por ouLro lado, a nação comptomctia-se cm prover
df' maneira eonvcnienLe nos gastos do culLo, ao aliYio
dos pobres, ao ordenado dos minisLros da teligião : é a
origem da indcnisação paga ao clero secular até a scparaç·ão da Igreja e elo ~sLado, separação que termino u
o roubo iniciado com a revolução.
4° Havia muito tempo que os philosophos anda\' ;nn pinLnndo os mosteiros como si fossem masmorras cm que se guardavam <~mparccli1dos homens e mul1H'l'P8, vicLimas dos pteconccitos do seu seculo ; tinham
protPsLado conLra os votos de religião, acoimando-o~
do infensos ao dil'eiLo naLural ; Linham impugnado
as regl'as e constituições monasLicas como sendo uma
Lvrania odiosa. Uma lei do 13 de fevereito de 1790
d.estruiu Lodas as ordens religiosas, pronuncio u a aboli ção dos YOtos, e devolveu ávida do mundo, mediante
parco 01 denado, ossos cidadãos que t inham feito o
mais no})J'c uso da sua librrdaclc, consagr ando -se ao
serviço de Deus, dos clocnLes, elos ignorantes e dos
pobr-rs. Acolhido com jubilo por alguns membros sem
Yocação, <'sLc decreto enconLrou a maior pnrte fieis
a seus comprom issos, continuando no seculo a vida do
laustro ou constituindo comunidades em casas pm·ticuJ a.res.
II I. A 1·011stitu içâo ciPil do clero (1790) - A' rcvo
lução nãu hasLHva empobrecer a Igreja ; depo is de
tel-a drspoj ado, qur ri a subjugai-a e aviltai-a. A 2 de
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julho, a Assembleia nacional votou a constituição
civil elo clero. Este edito, obra de jansenistas e parlamcntarcs, aplicava os principias de H.icher, despedaçava a organisação inteira da Igreja, negava seus d ireitos, e a colocava debaixo do dominio da autoridade civil. Ordenava que dora avante, os bispos fos sem nomeados pelos eleitores e investidos pelo metropolitano, escolhido da mesma forma; apenas po deriam escrever ao papa pcira lhe dar pru·tc da sua promoção. O mesmo decreto estabelecia oitenta e tres
dioceses correspondentes aos dcpru·tamcnLos, cm lugat'
dos cento trinLa e cinco bispados preexistent es.
Suprimia os cab idos, crcando vigarios cpisco paes,
conselheiros obrigados do bispo. Os parocos ou quaesqucr outros dignit.arios eclesiasticos eram nomeado s
pelos eleitores do distrito, fosse qual fosse o culto.
Emfim, quando tomavam posse, todos t inham de
fazer o juramento de fidelidade á constituiçiío civil elo

clero.

LuiY. XV 1, depois de tc1 giversar um instan te, acabou ass ignando o decreto scismatico. O papa P io VI,
a quem a côrte pedia com instancia a contirmaçào
deste atentado, quiz primeiro ter o parecer dos bispos.
Cento e trinta dcllcs deram como resposta uma Ex po-

siçâo de principias sobre

ri

constituiçâo civil elo clero,

brilhante condenação da nova lei. O sumo pontifico
confirmou esta sentença doutrinal. :Mas a Asse mbleia
constituinte, proseguindo no mesmo caminho, ordenou a deposição de todos os bispos e sacerdotes que,
num pr;:izo de oito dias, não tivessem assignado a
constituição. Dentre os trezentos cclesiasticos que tinham assento na assembleia, setenta submet eram-se.
Na França toda, houve quatro bispos sobr e cento
trinta e cinco e dez mil sacerdotes sobre sessenta mil,
que prestaram o juramento requerido : a maioria do
clero permanecia fiel no dia da provação.
Estes muitíssimos bispos e estes padres ref racta,1·ios,
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- foi o apelido que lhes deram - foram substituídos
por bispos e padres constitucionaes. Talleyrand consagrou os dois bispos do Aisne e do Finisterra, vindo
a ser assim o digno pae da Igreja constitucional. Em
dois breves, um dirigido aos prelados ela Assembleia,
o outro ao clerc e aos fieis da França, Pio VI invalidou e anulou toda a constituição scisma1ica, dccla1 ou sem valor as eleições e acto'S de jurisdição do novo
clero, e ameaçou, com a excomunhão, os recemnomcados que não se rctratassnm. Recusou igualmente
de aceitar a demissão espontanca dos bispos fieis. A
Assemble ia constituinte cuidou que ficava vingada
votando a anexação á França do condado de Avinhão,·
que fazia parte dos Estados pontifícios.

IV. A perseguição sangrenta : reino elo Terror. - A
Constitu inte retirou-se, cedendo o lugar á Assembleia
legislativa (1791). O paiz estava entregue ao capricho
dos demagogos e aos excessos dos clubs : o dos J acobinos onde imperaYa Robespierre, e o dos Cordeliers,
chrfiado por Danton. Por odio á Religião e á Igreja a
Legislativa promulgou tres decretos successivos : um
tit ava aos padres que não tivessem prestado o juramento, seu mesquinho m clonado ; o outro p1 ohibia
o uso das roupas talares ou do habito religioso ; o terceiro sentenciava o clesterl'o para todos os refrac tarios.
Luiz XVI negou o seu beneplacitc· a este ultimo clec1 et o que se executou assim mesmo com extremo
rigor.
Des de então ct•meçou a perseguição em Paris e em
t0das as províncias. Os cru·ceres se enchiam de bispos,
sacm·dotes, religiosos, nobres, tudo quanto traz ia algum signal de catolicismo ou simplesmente despertava suspeitas. Nestes entremcnte~ soube-se da entrada <los Prussianos na França. A pretexto de patriotismo, a Communa mandou tirar das igrejas os
vasos sagrados para transpOl'tal-os na Moeda ; apos-
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saram-se dos sinos para fundirem canhões ; depois
a modo de desafio ao estrangeiro, ordenaram a ma~
Lança elos presos; as antigas abadias faziam de cadeia : os assassinos ensanguenlaram primeiro a abadia
de São Germano, depois a casa dos Carmos onde varios bispos, Monsr Dulau, a1 cebispo de Arles, os senhores de la Rochefoucauld, um delles bispo de Beauvais
o outro de Saintes, e mais cento e oitenta p adres esta~
vam prisioneiros sendo apenas de quarenta o numero
dos réscapados. O morticínio continuou, do dia 2 até
o dia G de setembro, em Sanlo Firmino, na Forr,a
na Salpetrier e, nas prisões do Châletet, da Conci ér~
gerie e de Bicôtre. Alcançou as províncias : V01·,,.ailles,
l\1 eaux, Reims, Châlons, Orieans, Rennes, Leão tive1·am tambem seus mm·tyres. Orça por mil e quinhenLos o numero das victimas dessas odiosas carn ifir,in as.
A 21 Je seLcmbro de 1792, a Conoençâo recolhia a
sucessão da Legislativa, iniciando definitivamente o
reino do Terror. Luiz XVI, encerrado na prisão do
Templo, sofreu um simulacro de julgamento, e levou
no cadafalso a sua cabeça inocente (21 de j anciro
el e 1793). O rei martyr, volvendo-se para o povo,
tinha exclamado : cc Francezes, morro inocente dos
crimes que me atribuem. Perdôo aos a utores da minha
morte. n A rainha, Maria Anto nieta, a irmã do rei,
l\ladame Isabel tiveram igual sorte; o joven Luiz XVII ·
faleceu no calabouço. - Uma perseguição t errível
cuntra os padre s desencadeou-se por to da a França :
ajuntados em num erosos g1 upos para serem exilados,
foram levados em tropas nos portos maritjmos, morrendo ali os dois terços, de fome e de miseria. Houve
os afogados elo Nantes precipitados na ag ua por ordem
do infame Carf'ier ; em Lyão, Collot-d' H erbois m a~-'
dava J'usilar as victimas; em Lorlaf> as cidades, guilhotina permanente devorava sacerdotes, nobres e.burguezes. Foi preciso emigrar. A Allemanha, a Itaha,
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Espanha, os Paizes Baixos e a propria Russia hospedarmn os fugitivos ; a Tnglatena agasalhou mais de
sete mil padres catolicos que deitaram naquelle solo,
tan Las vezes regado pelo sangue dos martyres, novos
germons da verdadeira fé. O medonho regimem do
Trrrm· durou oR tl'jstes annos de 179.3 o 1791i.

V. O culto da deusa Ra ulo .: festa do Ente supremo. Depois da morte do Luiz XVII, os revolucionarias .
en' rarnm a molesta!' a prnpria Igreja constituciona /.
De nada valeu para os padres apostatas o terem pi .
sado sua consciencia e conspurcado sua fé : o clero scismaLie[) tevo do renunciar á sua religião ou partilhar a
sorte dos sacerdotes ortodoxos; inconcru no desprezo ;
D.ind a caiu um gnm mais baixo. A Convenção tinha
autorisado o C{lsamento dos padrns : a maior parte
apl'Ovn iü11·am-se da nefasta liberd ade fl houve bispos
consLiLucionaes para abençoar tacs uniões sacrilegas,
dando , elles mesmos, o exemplo funestíssimo. Talleyrand foi o primeiro que atir·ou com o escandalo da sun
apost asia: Gobel, bispo do Senae deputado, compareceu na tribuna da Convenção, para declarar publicamente que renunciava ás suas funçõe s episcopaes,
para depôr seu anel o sua cr uz sobro o a ltar da paLrja
e tomai· o boné vermelho. Estes renegados tiveram
imitadores nas fileiras de um clero edur.ad(J nos sr.ns
moldes .
P ara completar a apostasia da nação ]'.e apagar
qual qu01· vosLigio do Christianismo, a Convenção decretou uma era nova que substituisse a era christã.
Começaram-na com a daL11 de 22 de setembro de
1.792, dia em que a republica fôra proclamada. O calendario republicano Lomou o lugar do calendario da
Igreja : as an tigas festas r eligiosas deviam desaparecer. ;rnsim como o domiugo. Cada decjmo dia ou
decadí era dia de descanso. Os nomes dos santos eram
substi tuidos po r a qur.Jl es dos animacs ou das plantas.
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Formava-se um anno comp!oLo de 12 mozos com trinta
dias cada um e cinco dias de fosLas chamadas nacionaes. E emfim, já que a revolução atúa o materialista
carecia do symbolo o manifestações, a Comuna do
Paris decretou que a igreja do Notre Dame seria afectada ao culto da deu~a Razão. A Convenção não t eve
pojo do se ap1·esentar oficialmente : 1rilmtar suas
homenagens a um idolo vergonhoso, o v iu-se uma
mulLidão delirante a oferecer incenso o adorações a
uma mulher com boné vermelho, em pé no altar
e symbolisando a razclo pura. Taes abe1rações horro
rosas foram reproduzidas nos departamentos : foi 0
reinado da impiedade. A Lorrentc desenfreada da irreligião o do vandalismo ia assolando tudo : a pi careta
revolucionaria derrubou as igrejas, o mar telo sacrílego fez em estilhaços as obras primas dos seculo s. Os
iconoclastas modernos estragavam os objectos de ar te,
as esta tuas, os quadrns, os vasos sagrados, o t udo quanto tinha um caracter religioso.
O proprio Robespierre ficou assustado com essas
saturnaes de impiedade. Elle fez a Convenção vo tar
este decreto : « O povo francez reconhece a existonf:ia elo Deus e a imortalidade da alma. » Esta profissão
de f é deista, foi lavrada no frontispício dos t emplos
que tinham ficado em pú. Robespierre pr esidiu pessoalmente a primeira festa insLituida cm honra do
Ente supremo. Mas todos o~ atentados come tidos contra Deus e a Religião pod iam um castigo qu e chegou em
breve. A revolução, que tragára tudo, en tr ou a devorar os proprios filhos ; os mais ferozes, sem exccptuar
o chefe, cairam ao peso da indignação p ublica, e victimados pelos algozes. A Convenção, « que amontôou
mais crimes em quatorze mezes do que haviam sido
perpetrados em quatorze soculos, » pereceu pol' sua
voz ; sucedeu-lhe o Directorio.
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Vl. Extensão do principio reµolucionario na Europa.
- Não ora a bonan ça ainda. O Directorio continuou
a perseguição, ferindo primeiro que tudo o clero
ratolico. Um novo decreto de cxilio mandou mu ltidões de padres fieis cm crucis desertos, no· seio da
miseria : a pequena ilha de Ró viu até m il e duzentos destes infelizes. Depo is, chegou a voz da burguezia : a detestavel lei dos i·ofons arrebatou a segw'ança
a todos os individuas, expondo todos os ]Jens á confiscação. - Entretanto, a Igreja constitucional, debald e procurava organisar-sc ; quiz reunir um concilio que se abriu cm Paris a 15 do agosto de 1,797 :
não passou de parodia absurda. - Um utopista, por
nome La RéfJeillcre-Lépaux, membro do Directo1io,
pretendeu instituir sobro as rninas da Igreja catolica
a nova. religião da teophilantropia : suas coremonias
e seu culto cedo foram desprezados, caieam no olvido,
á mingoa de adeptos.
A França é de alguma mane ira o coração do mundo
e cortamento da Europa. A revolução que abalát·a
aquo!Je paiz, liavia cio levar ás outras nações suas doutrinas malfazojas o os respectivos fruLos. As desg1·aças
de Luiz XVI e do seu povo não comoveram os Estados
europ eus e quando os do Norte se al iaram, foi para
marchar contra a nação assolada o não para lhe trazer
alivio. Entretanto a revolução vence os exercitos inimigos; no encalço das tropas triumphantes, penetram
os prin cípi os subversivos por toda a parte. Um soldado acabava do atirar com sou nome nas auras ela
fama : chamava-se Bonaparte. Rea lisava, no norte
da Italia, façanhas mil itares que c:videnciavam um
e?genho prodigioso o o aureolavam do nimbo da gloria ; mas em todo o lugar, fundava repnblicas.
Pio VI somente pedia a paz : o Directorio exigiu do
Pontifi r.P aue retirasse sous Ll'eves contra a constituição civÜ do clero. Como recusasse, o exercito francez apossou-se das trrs legações do Bolonha, Feri ara
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e Ravenna. O tratado do Tolcntino (1797) aceito u
esta spoliação, com o abandono a favor da França do
condado de Avinhão. Para o fim do mesmo anno, o general Duphot, membro da embaixada dn França,
tendo sido morto em Roma, num confliLo, o Dir ectorio ordenou a seus exerci Los que invadissem os
Estados da Igreja, e a i·cpublica foi proclamada na
capital do mundo catolico. Comunicaram ao papo. que
o seu dominio temporal deixava de existir. Os cardacs tiveram de separar-se. Pio VI, apezar de ter
oi Lenta annos, foi constrang ido a tQmai· o cami nho do
exílio ; levaram-no, como um prisioneiro, em Pisa, em
Flor"ença, e depois cm Valença no Delphinado onde
faleceu (1í99) tendo recebido na sua passagem as
homenagens e as ovações entusiastas do povo fiel. ·A impiedade afagou sem duvida a perspectiva de ver
prrclida a Igreja, aniquilada a Religião. O sagrado
colcgio estava longe de Roma o os seus membros di spersados ; a christandade não tinha mais chefe nem
mcLropolc. Ali estava a Providencio.. Os exercitas col igados da Austria e da Russia arrancavam a ltalia das '
garras ela revolução. Trinta e quatro cardaes conseguiram reunir-se em conclave em Veneza, e a 14 de
maio de 1800, o cardeal Chiam.monte estava eleito
papa sob o nome de Pio VII . Alguns mezes mais t arde
entrava triumphante em Roma, e príncipes catoli cos,
amparados pelas mmas da Inglaterra heretica, da
scismatica Russia e dos Turcos .infieis, resti tuiam-lhe
seus Estados. A esLe grande po.ntifice cabia a posada e ai dua tarefa de rcconcili ar a Igreja com a sociedade nova, oriunda da revolução.
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ARTIGO II

Período napoleonico.
(1800-1815).

Papa
Pio VII (tS00-1823).
I. A Concord ata. - II. Os art igos organicos. - lll. Restabelecimento cio culto catoli co na França : a Ilequena Igreja. - IV. Napoleão perseguidor: varias atentados contra o~ rlircitos da Igreja.
_V. Lições da Providencia.

I. A Concordata. - De volta da sua expedição do
Egypto, Napoleão Bonaparte, membro do Directorio,
via augmentai sua fortuna e seu poder. Filho da
revolução, esta lhe tinha alimentado o cspir iLo com
suas ideias ; elle, cntreLanto, preLcndia senhorca l-a
e domal-a. O golpe de Estado do '18 de brumario,
9 de noYembro de 1799, dcnubou o Directorio: Napoleão se fez nomeai· consul com dois colegas seus, tlopois
por dez annos e finalm ente para a vida. Pma arrancar suA nação do baratro e reparar os males incalculaveis que tinha sofrido, ·Bunapartc entendia que
precisava assentar a ordem socia l numa base o que
esta base só podia sei· a Religião : procurou restabulecer a religião catolica, e enLabo lou para isso negociações com a côrte de Roma. Pio VlI mandou n.1
França seu secr etario de Estado, o cardeal Consa lvi,
incumbido de tratar com o consu/. Hcmovidos todos
os abices, foi assignada a Conconla/.a entre a Santa
Sé e a França a 16 de julho de tSOl, sen do con firmada
pelo papa e promulgada a 8 de abril de 1802.
Este acto solene, firmado pelas duas poLencias, cncerr~va imp ortantes conuebsue::; fciLas pela lgreja cm
gi·atidão pelo beneficio da paz religio'>a. Aqui seguem
os principaes artigos:

http://www.obrascatolicas.com

-

652 -

« A Religião catolica, apostolica, romana gozará

de livre exerciciu na Frarn,m. - A Sant a Sé, de acor do
com o governo fará uma nova divisão das dioceses. _
Sua Santidade participará aos titulares dos antigos
b ispados que espera dell es com toda a confi an ça a
bem da paz e da unidade todos os sacrifícios, e m es~o
a resignação da sua sédc. Em caso de recusa, nomearse-ão novos titulares para a nova divisão. - O primeiro consul proverá aos bispados vagos, sendo a
instituição canonica conferida pela Santa Sé . - Os
bispos escc-lherão as parocos entre pessôas acceit as
pelo governo. - Sua Santidade, a bem da p az e p ara
o feliz restabelecimento da Religião cato li ca, declara
que nem ella,nem os seus sucessores perturbarão jamais, de maneira alguma, aquelles que tiverem adquirido bens alienados e que portanto, a propriedade
destes mesmos bens, os direitos e rendimentos a cll es
ligados, permanecerão na posse dos actu ac" pr·oprieLarios. - O governo, do seu lado, compro mete-se a
pagar uma quantia conveniente aos bispos e aos padres. - Sua Santidade concede ao consul os mesmos
direitos e prerogativas de que gozava junto de Roma
o antigo govel'Ilo. »
Essa concordata de 1802, muitas vezes serviu de
modelo aos ti atados analogos entre a Santa Sé e as
potencias catolicas no decorrer do sec ul o xrx.
lI. Os artigos organicos. - Rezava o artigo 10 da
Concordata que o culto, na França seria cc livre e pu·
blico, devendo com tudo conformar-se· com o& regulamentos de policia julgados oportunos para a tranquilidade ». Os taes regulamentos não demoraram cm
chegar ; vieram á luz no mesmo mo m ento qu e a Concordata, com o titulo de artigos organ icos : obra de
Napoleão, cllcs procuram, n o seu fim e no seu te~r , ª
subordinação da Igreja ao Estado, e n unca se tinha
falado nelles nas negociações preliminares.
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Estes artigos, elaborados sem participa ção alguma
de Consalvi ou do papa, anulam a essencia da Concordata ; é impossível aceital-os. P01· exemplo, segundo
os artigos organicos, qualquer acto de H.oma, bula,
decreto, é aceito e pode ser publicado somente com
0 previ o heneplaci to do Estado ; nenhum decreto de
concilio pode ser publicado, nenhum concilio reunit·se sem n mesma licença ; os bispos, no caso de abuso,
respondem perante o conselho de estado. 0l'a todas
essas ptovidencias vêm aluir a liberdade da Jgi·eja.
Ainda mais : os prnfessol'es dos seminarios terão de
assignar os quatro artigos de 1682, e t0mar o comp10miss0 de ensinal-os ; entretanto a tal doutrina da
declaração tinha sido censurada pela Igreja.
Ha portanto uma diferença essencial entre a Concordata e os artigos organicos : a Concordata é um
tratado normal, legitimo, com o consentimentu de
ambas as partes, e logo, valido e obrigatcriL ; os arLigos organicos são o trabalho sorrateiro de Napoleão,
prej udicando os direitoil e a perfeita independr.mcia da
Igreja. Pio VII desde o anno de 1803, não deixou de protestar contra o abuso; muitas veze~ renovou a sua
desaprovação e finalmente, na Concordata do 1817,
mandou encerrar ost::t clausula : '' Os artigos organicos fosertos sem a Sua Santidade o saber e publ icados
sem o seu consentimento, são revogados em tudo qu::into
contêm que seja oposto á doutrina e ás leis da Igreja'' .
Ap czar disso, os artigos organicos ficaram sendo uma
al'ma perfida nas mãos de Napoleão e dos gove1·nos que
lhe sucederam : estes não deixaram de apoiar-se nel lcs
para disfarçar ou escudai suas tentativas contra a
Igreja e seus minist1 os.

III. Restabelecimento do culto catolico na França : a
Pequena Igreja. - Para alcançar a execução da Concordata, e o r flst ab elec imento do c ulto, importava antes
de tudo, dar ás dioceses pastores legitimos. Junto com
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- WA a bula pontifical. J?~clesia De~ (15 de agosto de 1801),
um breve cr a d1r1g1do aos titulares dos cento trinta
e cinco Lrônos cpiscopaes então existentes e pedialhcs ([UC mandassem, a bem da paz e da unidade da
lgl'cja, a sua demissão e i enunciassem ás suas sédes
sinfio o papa estaria c,brigado a tratal-os como
desobedientes. Trinta e seis bispos negaram-se terminantrmcntc u ohedcccr. Pio Yl l, usando a plenitudP du :;eu poder, não fez caso, sup1·imiu todas as
antigas l grejas cpiscopacs, ciiando, cm lugar dellas,
sesscnln novas sédcs com dez mcLropoles.
Era ncccssario nomear titulares : a pedido do primeiro cunsul, o papa consentiu cm receber doze anLigos bispos ccnst.itucionaes, mediante retratação pol'
elles ussignaclu. Os bispos novamente promovidos tiyeram, por sua vez, de prover á vacancia das parochias, sendo alguns escolhidos entre os padres consti tucionacs arrependidos e submissos. - O cardeal
Caprat a tinha sido mandado na Frunça com o titulo
do legado, pai a presidir a esta reconstituição dificilima. Llrn. indulLo aposto lico reduzia a quatro o numero das festas obrigator.ias pura aquclla nação e os
paizn:; dependentes dclla. O legado publicou a grnnde
indulgencia do jubileu, e as port.as ela patria se abriram para os exilados, sacerdotes e proscritos : já varias congregações renasciam das suas ruinas. Depois
de dez annos de perseguições, os Lemplos abriram-se
para o culto caLoli co com grande jubilo do povo que
não abandonára sua l'eligião. No dia da Pascoa de
1802, a 18 ele abril, o primeiro co nsul, escoltado
pelos corpos elo EsLado, foi á catedral de Notre Dame
assisLir a um Te Deum ele ac;ões de graças, sob a pre·
::iidencia do eardeal-legado : o caLolicismo, com sua
fé e suas alegrias puras e santas, ressuscitava num
s0lo purificado pelo sangue dos marLyres.
E11L1 eLanto alguns bispos dcnti e os insubmissos,
e vilrios padres com cl lrs, queixrwam-se i\margamente

filho~
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c;u11Lra a ConcordaLa, pretextando que nunca a Santa
Linha cmpregild<· t:io excessiva autoridade. Fornrnram uma cspecin de seita ou scisma anticoncordat11rio, que se chamou a Peqnena Igrfja. A submissão
s11crssiva da maiol' p~1rte dos dissidc.nles tirou á seita
Lodo o p1 csLigio, o nlla desapareceu ha pouco na clioc1•8e de PoiLirrs.
S1;

l \ ·. 1\'apoleão persfguidor : varias alentados contra
os direitos da igreja. - O genio brilhnnlc que Linha
resLiluido á Heligião cu.tolica seus Lcmplos e seus

alLares, Linlrn Yoaclo para novos Lriumphos e o povo,
embriagado com as suas vicLm·ias, tinha-lhe ouLorgado um poder absoluto. Em t so1~, Lomou o tiLulo de
imperador e quiz restabelecer em seu proveito o vasto
imp erio do OccidrnLe fundado por Carlos :\lagno ;
por isso, foz pronunciar a hercditariedad.e na sua fami lia e dcspjou que o papa o ungisse. Pio YJI, anuindo
ao conYiLe, foi a Paris e consag1·ou o imperador Pm
meio de Lodos os csplPndores, ·homenageado por Loda
a parle com manifcsLaçõcs de fó, de rPspeito e fülclidadP. Por(•m, ao deixar a F1·an~·a, u soberano po tlLifice já podia ad~vinlwr as proximas tempestades.
J 0 Symplo111as assustadores. N apolcão não ora
apenas um guerreiro, um conquistado!' : adminisL1 ador genial, pJJc lançava as bases de novas e podero:;as
instituições ; porém, consultava antes a sua amb içi'io
elo que o respeito devido á Ig1·eja e ás suas leis. O Codigo Napoleão encenava, por exemplo, algumas dispo sições eonlrarias á moral chrisLã, particulai·mcnte
íl lei do divorcio, a separação do matrimonio civi l e
do matrimonio religioso. Criando a Universidadn imperial, á qual todavia elle dava como assento improscindivel
a HeliO'ião
•
t>
) o imperador desprezava os dire1 Los e os serviços das antigas universidades e suprimrn as Congl't;gações de ensino. Era o exm·dio de iltl'ntados mais culpados.
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2° Guerra ao papado. - Senhor da Europa, Napoleão csLava melindrado por vêr acima dclle urn poder
maior, a Igreja, urna dominação que sombreava a sua
gloria : a do papa. Avassalar a Jgrcja, ter o papa em
Paris, ás suas ordens, tal era o sonho que afagava.
Pio VII, pac de todos os :fieis, n5.o pôde associar-se ao
bloqueio continental. A mandado do imperador, Roma
foi inva ;;da, os cardeacs expulsos; os Estados romanos entraram a fazer parte do territorio franccz . Era
a 10 de junho de j 9.1)9 : no dia seguinte, lia-se, nos
muros da cidade, a bula que excomungava os autores,
fautores e executores das injustiças cometidas contra
a Santa Sé. Napoleão aparou o golpe: cc No que estará
pensando o papa? exclamou cllc. Acaso acreditará
que a sua excomunhão ha de fazer cair as armas das
mãos dos meus soldados? » Depois mandou arr an car
Pio VIJ do seu palacio, e cm meio das populações de
luLo, uma cS"co1ta o levou cm Savona, onde p assou
trcs annos sem comunicação alguma com os cardeacs
e a Igreja.
No mesmo tempo, o imp erador enviava todos os
cardcaes para Paris, e nomeava uma comissão que
Leria de substituir o papa e prover á instiLuição cano. nica dos bispos promovidos. Faziatn. parte della os
eat'dracs Fcsch, Lio do imperador, e Ivlaury, arcebispo
<lc Paris, varios bispos e o abade Emm·y, sup erior de
São Sulpicio. EsLe digno ecclesiasLico foi o unico que
Leve a coragem de dizer a Napoleão, citando-lhe o
Catecismo elo imperio e o parecer de Bossuet, que não
era possível viver sem o papa.
:1° Divorcio e matrimonio. - A questão do matrim.onio de Napoleão vciu ainda emrnaranhar a situai;ão . Na vespera da sua consagração, o irnp er ildor
tinha desposado, perante o cardeal Fcsch e duas testemunhas, Josephina da Pageria, viuva de Beauh~
nais. ~fovido pCÍo de~rjn rlr trr um herdeiro , ~uiz
fazer anular psta união para casar com l\Taria Lu1su,
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filha do imperador da Austria. Baseavam-se na ausencia de testemunhas para invalidar o matrimonio :
deviam recorrer ao papa. A comissão de cortezãos
declarou que isto era impossível, pronunciou a nulidade e o cardeal Fcsch uniu o imperador com Maria
Luísa. Os cardcacs presentes em Paris, em numero
de treze, -que tinham recusado comparecer na ccremonia, foram disgraciados e privados da sua batina
vermelha : chamaram-nos cardeaes prelos. A 28. de
inarç:o u herdeiro do imperador recebia au nascei' o
titulo de rei de Roma.
11º Concilio de Paris. Não tivera solução ainda
a pendcncia da instituição dos bispos : Napoleão hesitava para meter-se em novo scisma. Julgou que um
concilio nacional o auxiliaria muito e convocou-o.
H.euniu-sc cm Paris, a 17 de junho de 1811, sob a
pr esidencia do cardeal Fesch. Havia seis outros cardeacs, nove arcebispos, oitenta bispos, e nove eclesiasticos nomeados para bispados. Essa assembleia
rcspeitavcl não queria dobrar-se aos caprichos do
tyrano. Este, descontente, dissolveu o concilio, mandou aprisionar os bispos mais energicos na rcsistencia, e
enviou os outros oponentes nas suas respectivas dioceses. Ord enou depois que o concilio proseguisse e alcan-.
çou dclle um projecto em seis artigos. Dizia que si o
papa não conce desse a instituição canonica aos recemcleitos nos seis mezcs imediatos á nomeação pelo imperador, essa institui ção seria feita pelo metropolitano,
ou, na falta dellc, pelo mais antigo bispo da província,
ao qual caberia igualmente a instituição do meti opolit ano. Era preciso alcançar do papa a sanção deste
d~creto. Uma comissão foi mandada para Savona e
Pio VII consentiu em confirmar a decisão supra.
5° Ultimas ultrajes. - Mas isto não bastava ao impc'.ador : queria a a1<licação do papa e, para consrgull-a, ordenou que o trouxessem · secretamente de
Savana para FonLaincblcau (1812). A poder de ins1.z•
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tancias e ameaças, Napoleão extorquiu do papa uma
convenção que serviria de base a uma nova Concordata. Esse projecto incluia o abandono da soberania
de Roma e a residencia do papa quer em Paris, quer
em out1·a cidade onde aprouvesse ao imperador, que
lhe concedia um ordenado de dois milhõçs de francos .
Influenciado traiçoeiramente, e alquebrado pela dôr,
elle assignou. Logo manifestou seu pezar. Mas Napoleão já divulgava cm pleno senado o acordo que era
provisorio e devia permanecer secreto. Foi então que
Pio VII numa carta escrita inteira com o proprio
punho retratou nobremente a firma que tinha dado
por temor e por fraqueza. O imperador ficou com a
carLa do pontifice e não deixou de promulgar como
lei do imperio o que elle denominava a Concordata de

Fontaineblean.

·

V. As lições ela. PrMídencía. - Soára a hora da Pro videncia. :rvial estava cumprida a obi·a scismatica de
Napoleão que a expedição da Russia e a derrota de
Moscou vinham mostrar o resultado da excomunhão
do papa. « As armas cairam das mãos dos soldados
francezes », e destes 450.000 homms que formavam
o famoso exer cito, alguns destroç.os apenas puderam
regressar a seus lares (1812). Agora, Napoleão tinha
de defender o solo da sua patria contra a invasão
estrangeira e para tratar deste negocio mais urgente,
deu a liberdade ao papa. A 24 de maio de 1814, o
sumo pontifico era recebido entre ovações e aplausos,
na cidade eterna. Entretanto, a França continuava
a sofrer o merecido castigo. O genio de Napoleão embaciava-se sob n olhar jubiloso da Europa. Apezar
dos seus heroicos esforços na campanha de França, o
imperador teve de assignar em Fontainebleau mesmo
a propria abdicai;ãu e ac eitar, com a s9berania da
ilha de Elba, v::>::>u pmrnüu do do i::; milltücs q uc ullu, ulll
dia, tinha oferecido ao pontifice. Depois da façanha
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dos Cem dias, e do desastre de Waterloo (1815), Napoleão tomou o rumo de Santa Helena onde morreu,
ca toli co e ar1·ependido (1821). O congresso de Vienna,
em 18! 5, restabeleceu o papa nos seus domínios e sua
ind cp cndcncia foi colocada sob o protcctorado das
grnndes po.t cncias da Europa.

ARTIGO III

,1

A Igreja em face

do erros modernos oriundos da Revolução.
(1815-18'18 ).

Papas.
Pio VII (1800-1823).
Leão XII (1823-1829).

Papas.
Pio VIII (1829-183 !J.
Grcgorio XIV ('1831-18lt6).

0
I. A conlinuaç<lo
elo espirilo revolucionario. - II. Erros especulali vos : J o racionalismo allcmao; 2° o racionalismo franccz 3 ° o
positi vismo ; 4° o liberalismo: Lamennais, o padre Baulain. - UI.
Erros Pt'a li cos : 1° as fal sas Igrejas; 2° a maçonaria ; 3 ° o socia·
/ismo.
- IV. Espirito geral el e hostilidade e ele perseguiç<lo nos Esta·
dos
europeus.

J. "1 continuação do espirita teíJolucionario. - Passára o tufão da revolução violenta, deixando um
sulco rubro e destroços sem conta na França primeii·o
onde csboroára todas as instituições sociaes e de!'l'amára r ios de sangue; na Europa depois onde tinha
semeado os seus princ1p10s ; germinando estes,
o vendava] tinha-se desencadeado. O trovejar rcLumhanLc das batalhas do período napoleoniano pôde
dar um instanLc a ilusão do ter, o medonho reboar
do s canh ões e da guena, abafado a uonentc das ideias;
nada di ss o : a 1·evolu9ão assentou campo. fostiJou-sc
nos cosLumes, engastou-se nas leis, anaigou-se nas
111,assas r até hoje assistimos ao espectaculo rlrfil.11
lho nsLril u1·u uom esta, ora com aquclla mascara, sempre labutando para conseguir o seu detestave] escopo :
a desti·ui ção da fó e o transtorno da sociedade.
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Comoções violentas ou mau estar latente, imperio
tyr anico ou republica opressora, tudo obedece a esta
mola oculta, a maçonaria, que maneja sempre a mesma
alavanca, a revolução. Reis e povos andam como que
ebrios co m a peçonha dos seus falsos princípios. Esse
espírito de revolta entretanto invad iu m ais e~pecial
mente as inteligencias : veremos a Igreja do seculo x rx
a braços com os diversos erros, filhos deste espírito,
veremos esta luta corpo a corpo que dura desde tantos
annos, enas hellas e imaculadas victo1·ias que ganhou
o catolicismo, sauda1•cmos a auror a do triumpho supremo.
Taes erros r epartem-se em duas cat egorias : uns,
pur amente especulati1,Jos, semeiam a desordem nas
ideias, os outros, praticas, derrubam as instituições
e as soc iedades humanas e procuram substituir o r eino
da verdade e do bem pelo r eino do mal e da mentira.
Dentre os erros especulativos, divisamos, nos philo sopho s, o racionalismo alemão e fran cez e o positil,Jismo, sua conse qucn cia logica ; entre os proprios
catolicos, surgiu o liberalismo. Da teoria para a execução, o passo tem sido facil : a maçonaria, potencia
hypocrita, nefanda, activa, m ãe da revolução, não
largou as redoas do seculo que tinha gerado no crime
e no sangue ;. o socialismo, por sua vez, ergue a cabeça
e paira sobre a Europa como uma ameaça perene e
assustadora. E' n es te duplo terreno das ideias e dos
actos que, dora em diante, se ha de travar a luta.
Le ão XII e Gregorio XVI hão de resistir aos primeiro s ataques; Pio IX e Leão XIII, no mais renhido
da p eleja, terão de arcar com o gigante e trazei-o
vencido aos pés da Igrej a : este inimigo no seculo x1x
tem o nome de rnrionalismo.
II. Erros espewlat1:CJfJs. - Originam-se no p hi~o
::;ophismo r cvolucionario, como o proprio philoso p l~1 s
mo tinha nascido da rcforma e do livr e exame. Si 0
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homem fôr apto a crear uma religião, porque não
podia tambem crcar uma philosophia com o auxilio
da sua razão? Misera razão, porém, como é fraca, titubeante, em contradi ção co msigo mesma ?! Quem quizo1· se convenc er desta verdade lance um olhar no
unico
dos systemas innumeros que brotaram nesse
ultimo rol
seculo.
10 O racionalismo alemâo. - A philosopllia materialista tinha n egado a existencia da alma e do mundo invisível. Emmanuel Kant, nascido na Prussia cm
172/i passou além : chegou a negar a certidão do mundo material e visível. Para elle, tudo é apenas subjectivo ; 0 objec to, quasi que não é nad a ; a religião, como
tu do o mais, nas passa de mytho ou ideal. Com este
principio, a conclusão obrigada e rapida é o scepticismo. Outro Alemão, F ichte, falecido em 1814, cm
Berlim, reitor da universidade, levou mais longe a
doutrina de Kant. cc O eu, fala elle, é a unica co usa
real e existente ; todos os plienomenos qu e p er cebemos, o universo e tudo quanto nos rodeia, isto tudo
é um a fição, uma imaginação á qual nós unicamente
damos a realidade ; o mundo é uma forma da nossa
activid ade propria. » - Mas porque não se atacaria
tambem este mesmo eu? Schelling, n ascido em 1775,
desmo1·onou mais esta fortaleza ; acabou rejeitando
por igual o sujeito e o objecto, até que confundiu tudo
numa existencia unica, imutavel, eterna. - Com
Hegel (1770-1831 ), tudo se to1•na escurid ão , mistura,
caos. Admite a identidade de todos os seres, Deus e
mundo, intcligencia e materia ; a identidade dos cone!'l'o e verdade, b em e mal ; tudo se perde no
ideal, ou, no dizer delle, no rrerden (tornar-se, vir a
e este werden não é m ais nem menos que a humallld ade. Com taes guias e tal rumo, o espirito Jrnin ano

~rru·ios,
s~r)

dc.penhavn-ee fü'f°'amente num d"t" doia abya1'.1ºs : no nada, n egação de tudo, ou no panteismo an-

tigo, que deturpava_ a. idéa divina encerrando tudo
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nella, ou ainda num panteismo novo que comprch ende
Deus no eu humano, unica divindade do presente e
do porvir. E' esta a primeira phase do racionalismo,
ou, por outr a, do scepticismo alemão.
O herntesianismo seria a sua segunda phase. Nascido cm Munstcr, clevaclo ao saccr docio e consagrndo
ao ensino, Hermes morreu cm 1831. Não atingiu os
extremos dos philosophos citados acima, Seu systema
consiste cm r econstruir todo o edificio dos conhecimentos humanos e particularmente o corpo do Christianismo inteiro com as unicas deduções da razão
pura. H ermes cuidava que este seu mctodo h avia
de encaminhar os espiritos para a fé cat olica; o fac to
é que ell e dá cm toda a 5ol'te de erros co nLra os dogmas revelados e contra as crenças tr adicionaes. A
Alemanha Loda achou-se infestada de hermesianismo,
univeesidacle5 e seminario s, clerigos e leigos . Gr egorio X V 1 comoveu-se com a ousadia elo novel apologista
e pelo breve A.d augendas, condenou, em 1835, suas
obras e suas doutrina5. Pio IX, cm 18l17, r enovou essa
condenação.
Do racionalismo alemão saiu outro erio n ão m enos
nocivo. Abalada a certidão philosophica, o doutor
Strauss impugnou a certidão historica dos livr os santos. Em 1835, publicava uma "Vida ele Jesus n a qual
o systema dos myt/ws vem arvorado cm principio .
Para elle, J esus Christo é um mytlw, is to é, um ente
imaginaria, e o Evangelho, um co njunto de mythos,
isto <\ de narrações lcndarias e de factos rendilhados pelo cstro dos poetas, 'Pelo entusiasmo dos povos,
até se t ornarem os milagres. E' neste livro que Renan
bebeu o seu metodo ; é ali que tomou o sy~tema de
interpretação vulgarisado na nova "Vida de J esiis con·
denacla pelo Jndice cm l 864.
O rrtrionnlismo fran cez. - Os systema~ philo·
0
sophicos da Al cm Lmha estavam cerc~dos "de muita~.
nuvens p ar a que podessem agradar aos espíritos la·

tinos. Era preciso, quando menos , projcctar nelles alguma luz : isto quiz fazer Cousin, (1792-1867) fundador da escola eclectica, que propalou uma forma miLigada do ra cionalismo. O sysLema deste philosopho é
um panteismo abstracto no qual« Deus é, a um t empo,
])cus, natureza, humanidade >>. O auLor fica vago e
embrulhado na sua doutrina sobre a imortalidade da
alma; nega a r evelação no sentido catolico e cr ê apenas
nos dictames da razão hum ana : logo, não mais mys. t erias, não ma is prophecias, não mais milag1·cs. Cousin
desfigura os mysterio~ da fé reduzindo-os a verdades
racionaes ; elle pensa que a razão ha de expelir a fé
e que a philos ophia substituirá todas as religiões ;
el!e rejeita em pai•ticular a Trindade, a Incarnação, a
Redempç.ão e a graça. Seu metodo é o do exame
privado ; para elle, é a razão que deve ser procl am ada
infalivel e não a Igreja. São essas doutrinas falRas,
denominadas eclectismo , que têm alimentado e transviado, por meio scculo, a mocidade das escolas superiores; os propagandistas foram Theodoro Jouffroy
(1796-1842 ), Damiron (1794.-1862 ), e os lent es das
univrrsidades ; por toda a pg.rte espalh aram o scepticismo, o desanimo, e a impotencia. O bulice condenou, em 1845, o Cwso da historia da philosophia
de Cousin. A maior parte dos seus erros, anatemat isados pelo concilio do Vaticano, (1870) hoj e são
heresias.
3° O positif.!ismo. - Assignalamos no fim do seculo xvm o materialismo grosseiro de Holb ach e de
Helvccio. Este systema, transformado em doutrina,
t em sido professado por Cabanis, Broussais, de Tracy.
Para essa esco la, nos sas id eias são simplesmente um
producto do cerebro ; a moral é uma co nvenção sem
alicerces mais so lidas ; o bem e o mal, palavr as ôcas,
sem realidade. Ora as teorias m aterialistas r. o uso,
por dcnwiti exclusivo do metodo experimental aplicado
-ás sciencias physicas e natur aes, geraram o positif.!ismo.
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Dá-se tal nome ao systema philosophico que consiste
em aceitar como verdade somente o que fica no dominio da experiencia scientifica. 1naugurado por A ugusto Comle (1798-1857) endossado e difundido cm
nome da razão e da sc icncia por Litlré, Tainc, H.cnan
Sainte-Beuvc, apresentou-se como sendo a
rigorosa da verdade contcmporanca, como o g1·áu mais
elevado do progresso intelectual e social, co mo o
dogma definitivo do íuturo. O positivismo não é unicamente a negação do invisivel e do intangivel, é
tambcm a ncgaçãÕ da alma, e portanto, do mundo
espiritual e moral : vem a dar no ateismo e no mcllerialismo. Introduzidas nas escolas sob o nome de progressos da scicncia, as doutrinas positivistas estão
reprovadas pelo Syllabus e pelo concilio do Vaticano.
1,0 O liberalismo. - Já não pertence ao rol dos desvarios grosseiros e manifestos nascidos fóra da Igr eja :
ó no mesmo seio do catolicismo que se originou. Seu
fim não era rebelar-se contra a fé, mas encaminhar
um congraçamento entre a fé e razão, a Jgreja e a
sociedade moderna : todavia o liberalismo era irmão
gcmeo do racionalismo ~ era uma aplicação dos seus
falsos principias, um galho da arvore da revolução.
Desde 1820, desponta esta tendencia ; cm 1830 está
no apogeu ; desde 18L18 não deslumbra mais os espiJ"i tos até que apareça outra vez no principio do nosso
scculo sob o nome de modernismo. Condenado pelos
surn.os pontiíices Grcgorio XVl (Encyclica J\llirari,
1832) e Pio IX (Encyclica Quanto cura e Syllabus,
18611), moderou suas teorias conservando germens sempre daninhos : semi-liberalismo varias vezes reprovado, mesmo com o titulo de catolicismo liberal.
O principal instigador do liberalismo foi um sacer dote da Bretanha, o padre ele Lame//nais (1782-185Lt).
Gcnio pujante, alma entusiasta porém orgulhosa, descortinoq clarament e os cxtr Rviof\ cpir. a audacia da
razão individual acarretaria na Bu1·opa. Para levan·

expressã~

665 -

tar um dique, quiz dar a esta razão um "criterio de
ccrbdão : pensou acertar escolhendo o consenso iiniversal ou a razão geral. Era o menoscabo excessivo da
rnzão individual e a crcação de uma infalibilidade
philosophica em frente da infalibilidade dogmatica
da Igreja. Este cr1·0 o arrastou em outro : o liberalismo
propriamente dito, systema que exagera a liberdade
cru prr juizo da verdade, a liberdade humana cm prcjuizo da autoridade divina, a autoridatle do povo
em pl'Cjuizo da autoridade do governo. Além disso,
cll e apregoava altamente, em tempo inoportuno , a
lib erdade da conscicncia, a liberdade dos cultos, a
da palavra e da imprensa, a das reuniões e associações.
Com taes principios, resulta em religião uma tolcrancia igual para o erro e a verdade, e na pratica o aniquil amento do reino de Christo e da sua Igreja no
seio dos povos e nas instituições, a pretexto de esLabel ecer liberdades publicas. O Avenir, jornal em que
Lamr nnais expandia suas ideias, foi censurado por varios bispos: Homa condenou suas doutrinas (1832). Dois
de seus discipulos fervorosos, Lacordaire e ele Mont alcmbert, tiveram o senso de separar-se do mestre.
Ferido no seu orgulho, o fogoso escritor perdeu toda a
comp ostura ; desforrou-se nas Palavras de nm crente,
obra que lhe valeu nova condenação. Lamennais
morreu obstinado (1854).
Reagindo. como Lammenais contra o racionalismo,
o padre Bautain, professor em Strasburgo, deu cm
outro escolho : nos seus livros e no seu ensino , reeusa~a ú razão o poder de alcançar a certidão de nenhuma verdade ; era rebaixar demais esta faculdade,
deturp ada embora pelo pecado. O bispo de Strasburgo
pronunciou conLra este erro uma primeira sentença
ratificada por Grcgorio XVI em 1834. O padre Bautain conformou-se nobremente com r~t a decisão.
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TTT. Erros praticas. - E' dificil que as inteligen cias
andem extraviadas sem que nos actos resultem funestas consequoncias, ou quando, menos, tentativas perigosas . O seculo xrx prova mais uma vez esta lei :
Dopo is da Igreja constitucional e da Pequena Igreja
tomos:
1° As falsas Igrejas. - Um sacerdote francez, o
padre Cbâtol, nascido no Allier para o fim do seculo xv1 11, procurou estear no governo a sua nova religião : queria que se desse tudo a Cesar e nada a Deus .·
Negava a infalibilidade, faz ia dimanar do povo qualquer poder espiritual e temporal e achava bom que
cacl a um se architectasso a propria crença. E ngeitava
a instituição divina da confissão, celebrava a missa
cm língua vulgar e não reconhecia o celibat o eclesiasLico. Sua I greja calolica /ranceza não teve grnnde
exiLo. Châtol foi preso em 1842; revolucionario em
1848, terminou sua caneira na miseria. O padre
Auzou, sacerdotJ.e de Versailles, t inha-se tornado discípulo delle. Quiz tambem inovar por sua vez e fundar
a Igreja catolica reformada que não medro u muito
melhor. Este, pelo menos, arrependeu-se . Miguel Vintras simples operario deu-se como reformador. O visionario anunciava que, depois do reino do -Padre ou
do temor, do reino do Fil ho ou da harmo nia, da concontia, elle trazia o reino do Espírito Santo ou do
amor. E ll e logrou alguma gente no oeste d a França,
até sêr preso pela policia, em 184.1, por gatunagem e
isto foi o fim da sua missão.
20 A maçonaria. - Vimos seu começo . Para o fim
do seculo xvm, tinha herdado to da a audacia e toda
a influencia dos Iluminados, sociedade m açonica fundada na Allemanha por Weishau pt (174.8-1822) e
espalhada pela Europa inteira. Estimulada pelas
ruínas que amontôou com a revolução, a maroetei'
os oetovernos ' dirüór
os
çonana preLende aetora
b
b
.IJ
~
povos ; é ell a que organisa os ministerios, preside as
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olcir;õos, e impera nas Camaras : a imprensa está,
ás suas ordens, os trônos desabam a um aceno
seu.
Luiz XVIII , Carlos X, Luiz Phi lippe foram victimas
dr/la. 1\. revolu ção franceza do 18LJ8 é sua obra. E '
natm•al portanto que a Igl'eja, guarda solicita da
ordem social como da verdade catolica, tenha tantas
vezes soltado o grito de alal'ma cont1'a a inimiga irroconeiliavel. Pio \' / f, na sua constituição Ecdesiam
( 1821 ), condenou seus juramentos, sua impiedade, seus
crimes ; Leão XJJ, na sua bula Qno grariora (1826),
renovo u todas as condenações anteriores; Pio V 1Tr,
no seu curto pontificado, publicou a oncyclica Traditi e mostrou-se justamente severo para com as sociedades ocultas (1829); Grogorio XV I, na sua encyclica _Jfirari (1832), que ataca erros modernos, a uondena ainda, o a faz responsavel pol' todos os flage los
qu e assolam a sociedade contemporanea. Pio IX o
Leão XIII continuaram a desmascaral-a.
3° O socialismo. - Emquanto a maçonaria invesLia
conLra a auto1'idade civil e religiosa, outra utopia,
fi lh a do philosophismo do seoulo xvm cogitava cm
reconstituir a sociedade sobre bases difornntes, condições noYas, adequadas ao ideal do João Jacques
Rousseau. O conde de São Simâo foi o primeiro que
.fe z a o.xperioncia (l 760-1825 ). Seu plano social era
pôr tudo em comum e dividir os rendimentos . Comte,
um seu partidario, encanegou-so do lado material ;
l nfa11 tino e Bazarct regularam a parto religiosa. Os
dogm as da lgreja são simoniana oram a negação do
pecado original, a deificação da volupia o a veneração
da memoria do São Simão. A seita se estabeleceu em
1832 em -'Ionilmontant ; a policia comoveu-se e separo u os membros. Entretanto estava assente o principio do comwúsmo : Fourrier (líGS-1837) o aplicou
ao plwlansterio, reunião mais ou menos numo1'osa compondo a familia nova. A lnglaterra teve tambem com
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Owen (1771-1858) seu reformador da sociedade.
Todavia, isto tudo não passava de abortos r icliculos. Outro inimigo mais importante, mais temível
havia ele nascer do comunismo : é o socialismo moderno. Luthero incitando os povos á revolta contra
a autoridade, e ao saque dos bens ela Igreja, tinha
lançado a semente ; o philosophismo, aluindo a fé e
o 1·cspcito, tinha preparado o terreno ; a revolução
ultimou a obra atiçando todas as cobiças. Era ele
esperar o grito de Proudhon (1809-1864) : « Deus,
é o mal ! A propriedade, é o roubo ! » Agora, só !'estava pôr a teoria em pratica. Luiz Cabet (1788-1856)
deu as regras elo socialismo; Luiz Blanc (1811-1882)
procurou realisar na França, em 1848, a grande uto pia.
~Jalograram desastradamente nas oficinas nacionae$;
mas desde aquella época, amadureceram as ideias,
organisou-se a resistencia, as exigencias multiplicaramsc e o mais perigoso inimigo da sociedade hodierna é
sem duvida o socialismo.

1V. Espirita geral de hostilidade e de perseguição nos
Estados europeus. - Tantas teorias falsas e env()nenadas a que aludimos, deram como resultado, na primeira metade do scculo xrx, uma vasta conspiração
dos governos contra a Hcligião e contra a Ig1•eja ;
mencionaremos apenas alguns factos.
1° Na França. - Lu iz XVIII, educado nas ideias
philosophicas,não tinha bastante autoridade para combater o erro, amordaçar a maçonaria, e tolher o pagso
ao partido liberal, isto é, á revolução, sempr e a avultar .
Com Carlos X, cujas intenções eram muito bôas, os
ataques alvejavam especialmente os .T esuitas r estabelecidos sob o governo anterior. A revolução de 1830
<· hostil á Igreja : o clero, por toda a parte, é obj eto
de motejo, é apoquentado, molestado ; em Paris, o
povo saqueia a igreja São Germano e o arcebispado.
Com Luiz Philippe, é o reinado de um liberali smo into-
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ler ante ; a maçonaria e o são simonismo monopolisam
a lib erdade.
2° N a ltalia, prepara-se igualmente o triumpho
da maçonaria. Só se conversa cm regeneração, mas
uma regeneração que deve ser levada a efeito pelo
po vo : a jo(len ltalia agita-se. Em Roma e nos mesmos
E st ados pontificaes, os jornaes tanto falaram no govern o rcfrogracla dos papas, que 8C desejam mudanças r cvelucionarias.
3° A Espanha catolica deixou-se arrebatar suas ordens r eligiosas : ella cao, com Fernando VII, sob o
jugo do liberalismo voltairiano. O reinado de Isabel
(183/i) é caracterisado por revoltas, saque de conventos, ma tança dos jesuitas, venda dos bens religiosas,
perseg ui ção cont1·a o clero secular. No ministerio de
Espm·t ero, as relações com Homa são cortadas e o
scisma ia surgir ; mas, em 184'1, -::i chegada de Isabel lI
ao p oder trouxe a paz.
4° P ortugal sofre tambem a invasão da revolução.
O p ovo, na verdade, pel'manece fiel á sua fé; mas a
maçonaria domina na altas espheras ; nos annos de
1833 e J831i, os conventos são arrombados, os religiosos
expulsos, os co1egios e hospícios dos regulares, supressos.
5° A inglaterra faz oxcepção ; ali vê-se um movimento favoravcl ao catolicismo : o anglicanismo, como que envergonhado de si proprio, experim enta a
necessid ade de transformar-se. O doutor Pusey, t',
com elle, as universidades de Oxford e de Edimburg(I
aproxim am-se da Igi·eja romana. Mas a Irlanda, a
d.espeito do ptestigio e da dedicação de O' Connell,
aind a sof fre a tortura e a tyi ania.
6° Nos Paizes-Bai.zos, Estado novo , 1·econhccido em
181 5, os e1·1·os josr.p l1istas pl'rvn lr crm ; as fun çôes
publicas es t ão nas mãos dos ini m igos ela lgeeja, o cloro
seuulat so fr e a persegui ção ; v ê-se o vunei:ando bi spo
de Gand, :\Jnr de Broglie, arrastado diante dos tribu-
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naos , os aluno s d os seminarios atirados aos quart eis ;
as OJ'dens religiosas são dissolv.idas e perd em seus
novi ciado s. O anno de 1825 esp ecialmente foi assignalado
por vexames sem conta que levaram a Bclgica a sacudir o jugo dos Paizes Baixos, em 1830 .
70 A Prussia, dividida entre o cato li cismo e o protesLantismo, viu sugir, cm 182G, a questão elos casamentos mixtos. Um decreto d o governo ord en ava que
os filhos de um casal mixto seg uissem a r eligião do
pac. Esta solução não ora a de P io Vll e da Igr eja,
que ent end iam melhor salvagua rdar os interesses cato licos, a uL orisando a presença passiva do sacer dote
caLolico a estes matrimonios. Apezar dos protestos
elo clero , Guilherme III quiz que vigorasse a sua decisão. Dali resul tou uma lut a infeliz , ela qual muito
sofreu o clero fiel, até que G uilherme lV, em 1 8t~,
entrou no caminho da paz e da concorclia com Ro m a.
8° A A ustria, privilegiada, auferia um socego excepcional e muito prezado, graças a sous so ber an os
catolicos .
9° A Suissa, cnLreguo á influencia prussiana, apresenta, pelo cont rario, o ospectaculo da mais teimosa
tyrania conLra o clero o os catolicos. Em 1834, os qu atorze artigos da Conferenria de Bacle, procuram estab elecer uma Igreja nacional separada de 11.oma; fundam
seminarios de Estado, suprimem conven tos, et c. Depois das molestaçõcs mesquinhas, vciu a prisão e a
guerra . Os cantões cato licos pegaram cm a:rnias : fo i
o Sonclerb wul ou aliança. A vicLoria não os favor eceu,
e r es ultou apenas um acrescimo de sofrimentos para
as popula~·ões caLolicas.
10° Enüim a lt ussia. svisnrnLiea eu uLiuua opr imindo
as eonsciencias. Com seu Santo Synodv, assembleia ás
suas ordens, o governo persegue os gregos-unidos, e
:ilr.ança a apostasia dos pastores e do rebanho, depois,
vu lL u-so eun-Lra u lcrreJ· a luLim.t russa e euu tra a üaLoõ
lica Polonia, levando
avante essa p erseguição o d"1osà

que, desde um secu lo não deixou de povoar a S iboria
do desterrados e martyres, apezar da voz dos pontificas
romanos, fazer-se ouvir tantas vozes, voz de um pae
aflicto que vê sofrer seus filhos.

ART I GO IV

O grande pontificado de Pio IX.
(1846-1878).
Papa.
Pio IX (1846-1878).
I. Pio IX e a revolução. - II. O dogma ela Imaculada Conceição
(1854). - III.A Encycli ca Quanta cura e o Syllabus (1864). - IV.
O concili o cio Vaticano, 20° ecumenico (1870). - V. As consequcnci:rn do conci li o : o 1'elho catolicismo.

I. Pio 1 X e a rerolução. - O co nde J}fa.stai Ferretti,
ptoclamado pap a a 26 de junho de 181t6, sob o nome
do Pio 1 X, anunciava-se como o salvador e o p ao ela
Italia; seus primeiros actos, repassados de clem enc ia
e de bondade confiant e, lhe ga1ihavam todos os cor ações. A revolução somente explorou seu s beneficios
p ara lhe armar ciladas e aparelhar a su a ruina. A
m açonaria, que acabava do derrubar na França o
tr ôno do Luiz Philippe, julgou o momento ·azado p ara
r evolucionar tambom a ltalia. A insuJTeição expulsou
Pi o l X do seu palacio e dos seus Estados ; fugitivo,
t eve de a lcançar o porto de Gaeta . J\ França estremeceu; kmbro u-se da missão seculm qu e, desde Carlos Magno, a coJistitui a g uard a do s umo p onLifi cu e
da sua indep enden cia. Pio IX enttou em Homa P
foi 1·estabeleciclo no seu trôno pelas al'm as fr an cezaR :
era Lrmpo , pn iR n ftali a estava victimada por· orgias
sangronLas, saques, maLanças e sucril cgios organi sadus
p elos bandos revolucionarios e pela maço n ari a . D esde
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n:-i.cs, os alunos do s seminarios atirados aos quart ei·s ;
as ordens religiosas são dissolvidas e perdem seus
n oviciados. O anno de 1825 especialmen te foi assignalado
por vexames sem cont a que levar am a Belgica a sacudir o jugo do s Paizes Baixos, em 1830.
70 A Pnissia, dividida entre o catoli cismo e o protesLantismo, viu sugir, cm 1825, a questão dos casamen/os mixtos. Um decreto do governo or den ava que
os filhos de um casal mixto seg uissem a r eligião do
p ac. Est a so lução não era a de Pio VII e da Ig1·eja,
que ent endiam melhor salvaguardar os interesses cato licos, au Loris ando a presença passiva do sacerdote
catolico a estes maLrimonios. Ape zar dos protestos
do clero , Guilherme IIl quiz que vigorasse a sua decisão. Dali result ou uma luta infeliz, ela qual muito
sofreu o clero fiel, até que Guilherme l V, em 1840,
entr ou no caminho da paz e da con cül'dia com Hom a.
8° A A ustria, privilegiada, auferia um socego excepcional e muit o prezado, graças a seu s so b eranos
caloli cos .
9° A Suissa, cnLreg uc á influ encia prussiana, aprescn La, pelo contr ario, o cspectaculo da mais teimosa
tyrania contra o clero e os catolieos. Em 1834, os quatorze art igos da Conferenria de Bade, procuram estab elecer uma Jgreja nacional sep arad a de Homa; fundam
seminar ios ele Estado, suprimem conventos, et c. Depois elas molestaçõcs mesquinhas, vciu a prisão e a
gu erra. Os cantões catoli cos pegaram cm ar rrias : foi
o Sonclerb wul ou aliança . •\. vicLoria não os favor eceu,
e resultou apenas um acr escimo de so frim entos para
as popula<;õcs caloli cas.
10 ° Eml'im a ltu :>IJÍa. süismulica cu11Linua uprirriindo
a~ consciencias. Com seu Santo Synocto, assembleia ás
suas ordens, o governo persegue os gregos-unidos, e
::i lr.imça a apostasia dos pastores e do rebanho, depois,
vu lLa-se cun-Lra a l "reJ·a laliu a 1·ussa e cuHLra a caLo º
.
lica Polonia, levando avante essa p ersegui ção od10sa
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que, desde um secu lo não deixou de povoar a S iberia
de desterrados e martyres, apezar da voz dos pontifices
romanos, fazer-se ouvir tantas vezes, voz de um pae
aflicto que vê sofrer seus filhos.

ARTIGO IV

O grande pontificado de Pio IX.
(1846-1878).
Papa.

Pio IX (184.6 -1 878).
I. Pio lX e a revo lução. - II. O do gma ela Imaculada Conceição
(1851!). - III.A Encycli ca Quanta cura e o Syllabus (18 64). - IV.
O conci lio elo 1raticano, 20° ecum enico (1870). - V. As consecruen cias rlo co nci li o : o 1>elho catolicismo .

I. Pfo 1 X e a rerolução. - O conde JYlastai Ferretti,
proclamado pap a a 26 de junho de 18ft6, so b o nome
de Pio 1 X, anunciava-se com o o salvador e o pae ela
Italia ; seus primeiros actos, repassados de clemencia
e de bondade confiant e, lhe ga11.havam todos os cor a ções. A revolução somente explorou seus beneficios
p ara lhe arm ar ciladas e aparelhar a sua ruina. A
m açonaria, que acabava de derrubar n a França o
tr ôno de Luiz Philippe, julgou o mom ento ·azado pai·a
r evolucionar tambem a ltalia. A insurreição exp ul sou
Pio JX do seu palacio e dos seus Estados; fugiti vo,
t eve ele a lcan çar o p orto de Gaeta. A FTança estr emecru ; lt>mbrou-sc d a missão secul a l' qu e, desde Cw·los ,\lugno, a co11stitui a guarda el o sumo p on Lil'i ce e
da sua indepenclencia. Pio I X entrou em Hom a P
fo i 1·estabelecido no seu trôno pelas armas fr ancezaH :
era Lrmpo , po i8 a Itali a estava \·ictimarla po1· orgias
sangrcnLas, sa ques, maLanças e sac1·iJegios organisadu s
Pelos bandos revolucionarias e prla m aço n ari a. Desde
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1849 até 1857, o r einado de Pio IX corre socegado
e glorioso. Porém, a revolução, que anhelava pela destruição das soberanias, tinha a peito an iquil ar o papado
e formar com a Italia e depois, com todos os outros
Estados, uma democracia universal. O Piemonte tornou-se o executor servil deste desideratum das sociedades secretas. Desde o anno de 1857, aventava a
questão romana; no congresso de Paris, já se pronunciavam as palavras de secularisação, ele votos espontaneos das populações.
A guerra da Italia, em 1859, foi obra dcsLa politi ca
revolucionaria, e, sem embargo das clausulas do tl'ataclo de Zurich, da bula de excomunhão lançada por
Pio IX, a 26 de março de 1860, << contra todos os usurpadores dos bens da lgrnja, »o Piemonte, com a cumplicidade de Napoleão III, apossou-se da Toscana, dos
ducados de Modena e de Parma, e emfim das Romanhas, que faziam parte do domini.o ela Igreja. A
revolução triumphantc cubiçava mais o resto do s
Estados pontificaes e o reino de Napo les. Cialdini,
um bandido a serviço de Victor Emmanuel, lanço u
um exercito picmontez sobre o tcrritorio do sumo
pontifico : a invasão fei detida por alguns mezes pelo
general Lamoriciére e os zna1Jos pontificaes; mas, para
o fim de 1860, Ancona, as Marchas e a Ombría foram
perdidas para a Santa Sé.
A coMenção do 15 de setembro de 1864, firmada pela
França e a Italia, dizia que o Piemonte respeitaria,
quando menos, o que ainda sobrava do domínio ponti•
fical. l\fas a França teve que retirar ele Roma pal'te
das suas tropas ; por óutro lado, a imprensa e os oradores das camaras propalavam teorias de não inter·rençrio, de aceitação dos factos consnmados, de respeito
aos 110/os dos po1Jos. Pio I X, do seu lado, n ão deixava
ele erguer a voz contra a injustiça e a usurpação. Defcmor da verdade e da unidade catolicas, protesto u
co ntra todos os atentados, denunciou todos os erros,
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depois convocou o concilio do Vaticano. Todos estes
actos ele energi a haviam de apirraçar o odio e provocar as vinganças da revolução. Logo depois do concilio, quando a França, invadida pelos exercitas alemães, teve retirado seus ultimos soldados, o rei da
Italia, escravo das seitas, apoderou-se de Roma que
transformou cm capital dos seus Estados. Pio 1X
pro testou e lançou nova excomunhão conLra o usurpador (1870). Desde aquella época, Roma fi cou sob
o dominio do rei da Italia, entregue ao poder da revolução e da maçonaria que se esforçam em corromper
as almas. O papa é prisioneiro no Vaticano; mas não
deixa dr governar a Igreja com um fulgor e uma pericia nunca conhecidos nas idades precedentes.

II. O dogma da Imaculada Conceição (1854). - Em
meio de todas as tempestades, de todas as invesLiclas
imp otentes do imperio elas trevas, o grande Pio IX,
calmo e majestoso, derramava a luz no orbe catolico.
Dentre todos os actos que abrilhantaram o seu longo
e glorioso pontificado, tres ha que ocupam um lugar
saliente na historia do dogma e ela verdade religiosa :
a definição da Imaculada Conceiçâo da SanLissimn.
Virgem, a Encyclica Quanta cura com o Syllabus e
emfim a reunião do concilio ccumenico do Vaticano.
Já nos primcil'os tempos do catolicismo, uma tradição constan te saudára Maria como herdeira das
promessas cLernas. Era crença geral que, po1· um
privilegio de Deus, aquella que fôra predestinada a
ser a mãe do Salvador tinha sido preservada da mancha original. Desde muito tempo, a Jgrnja tinha sancionado esta crença estabelecendo uma festa fixada
por Sixto IV a 8 de dezembro. Aquillo ainda não
satisfazia a piedade christã. PonLifices, reis, ordens
religiosas, nações inteiras, amiudadas vezes. tinhRm
PPdiclo ao sumo pontífice que proclamasse essa verdade tão universalmente aceita, como dogma de fé.
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Antes de anuir a este desejo, Pio IX quiz consultar o
sentir do universo catolico. De Gaeta onde se acolhera,
elle indagou das tradições de todas as Igrejas parti culmes. Foram unanimes em reconhecer a verdade da
Imacnlada Conceição. Emfim, a 8 de dezembro de
1854-, na presença de duzentos bispos vindos de todos
os pontos do mundo, Pio IX promulgou, como douLrina revelada por Deus e verdade de fé catolica, t er
sido cc a bemaventurada Virgem Maria, por uma graça
singular do Deus todo poderoso, e em vista dos meritos
de Jesus Christo, salvador do genero humano, preservada e inteiramente isenta de toda a mancha do
pecado original, desde o primeiro instante da sua
conceição. » Depois da promulgação deste dogma
pela bula Ineffabilis, não é mais possivel r ejeitar a
Imaculada Conceição. sem cair na heresia. E m bôa
hora foi pronunciada esta definição, a pe dir a Maria uma bençam especial para o mundo perturbado.
O universo catolico viu este acto de alta sab edor ia
com um jubilo imenso e como uma esperança que
Lourdes realisou maravilhosamente.
III. A encyclica Quanta cura e o Syllabus. (1864). Dez annos mais tarde, por volta desta mesma fest ividade de 8 de dezembro, Pio IX depois de ter ponderado varios annos este belo designio, resolveu pro nunciar uma condenação geral de todos os falsos
principios, de todas as maximas falsas, dos erros de
toda especie, amontoados desde o começo do seculo
e mµitas vezes censurados por elle ou seus predecessores. Na sua carta encyclica Quanta cura, o sobe rano pontifice chama a atenção do mundo christão
sobre tres pontos magnos donde jorram todos os
males que perturbam a Igreja : as pretenções cesarianas, ou esta propensão dos governos e dos principes a curvar, debaixo do seu jugo autoritario, as
pessôas e as cousas 1·eligiosas sem atenderem ao

{
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direito divino e eclcsiastico ; o liberalismo, que não
se peja de ensinar que a sociedade humana deve ser
comtituida e governada sem fazer caso da religião,
a bem do aperfeiçoamento e do progresso ; emfim, a
rerolução, a pretender que a vontade do povo deve
substituir todo direito e, consLituc a lei suprema e
universal.
Com a encyclica de Pio IX, vem junto o Syllabus.
E' uma nomenclatura de oitenta proposições, todas
eivadas de erro, julgadas e condenadas pelo orgam
infalível da verdade. Estão Classificadas em dez parag1·aphos, segundo o seu objecto especial. Dezoito delJas se referem ao panteísmo, ao naturalismo, ao racionalismo, absoluto ou moderado, e ao indiferentismo ;
vinte são relativas á Igreja e a seus direitos; dezesete á sociedade ciril considerada quer em si mesma,
quer nas suas relações com a Ig1·eja; vinte e uma resp eitam a moral natural e christã, a matrimonio catolico e o principado ciril do pontífice romano ; cmfim
as quatr? ultimas são atinentes ao liberalismo contemp oraneo.
O mal estava cabalmente desmascarado : a imprensa 1·ev0Jucionaria em peso soltou Jogo seus rugidos. Na França, que era na questão a nação mais
interessada, viu-se esse espcctacuJo curio so : o governo, tratando de pôr peias a este gesto soberbo,
prohibindo, cm virtude dos artigos organicos, a promulgação da bula ; os verdadeiros catolicos, jubilosos
e consolados por verem a Ig1·eja destemida e firme a
ap ontar o caminho recto da verdade em negocios
espinhosos ; uma fr·ação de catolicos militantes, mais
ou menos metidos no liberalismo, procurando fugir
ao s golpes que os esmagavam. Entretanto, o erro
estava fulminado, e o Syllabus, como alguem já disse,
será a ai ca de aliança em que refugiar-se-ão aquelles
que não quizerem perecer.
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lV. O concílio do VATICANO, 11igesimo ecumenico
(1870). - Na hora dos perigos iminentes, o recur so
supremo da Igreja sempre tem sido a reuni.ão dos
bi spos em concilio gel'al. Desde tres seculos, por ém,
o mundo não presenciava mais essas assembleias so lenes donde a verdade sae mais luminosa, mais fecunda. Pio IX, na sua sabedoria, julgou que estava
chegado o momento do recomeçar essas conferencias
celebres do episcopado unido a seu chefe. As círcumstancias, na verdade, pareciam decisiva~ : a revolução
tinha espalhado por toda a parte seus erros e su as
innuencias nocivas ; transtornos politicos e sociaes
estavam para suceder, e nunca talvez, a sociedade
catolica tinha experimentado tanta necess1dade de

luz e de direção .
A 29 de junho de 1868, foi publicada a bula !Eterni
Patris, indicando a reunião do concilio na b asilica
do Vaticano. Contrariamente ao que sucedera nos
concilias anteriores, os soberanos não foram convidados : é porque o Estado, leigo e atou agora, já n ão
podia mais ter lugar reservado na assembleia conciliar. Pio IX, na sua carta Arcano divinae, dirigiu-se
aos bispos scismaticos do Oriente, mas elles não atenderam ao chamado. Outra carta apostolica J am vos
omnes convidava os dissidentes, protestantes de varias seitas, a oxpôr suas dificuldades perante lUna <JOmissão conciliar.
O concilio abriu-se a 8 de dezembro de 1869. Nun.ca
assembleia alguma foi mais realmente ecumenica.Houve até sete centos quarenta e tres membros presentes,
sendo quarenta e oito ca1·deaes, cento trinta e quatro
patriarcas ou arcebispos, quinhentos e treze bispos,
quarenta e oito abades ou geraes de ordens. A India,
a China, a America, a Oceania estavam representadas
por seus bispos. As assembleias géraes foram presididtis pelo papa em pessôa; quatro congregações : fé, disciplina, estado religioso, <Julto oriental, - pre·

-677 paravam as materias que foram definitivamente votadas cm duas grandes sessões publicas.
A 24 de abril de 1870, foi promulgada a celebre
constitui ção Dei Filius, sancionada por Pio IX.
Nella, dá-se por causa ultima de todos os enos modernos a rebelião contra a autoridade da lgl'ej a : dali
saiu o racionalismo com todas as suas eonsequencias
que minaram os alicerces da sociedade humana e desfiguraram a verdade mesmo nas consciencias catolicas. O concilio restabelece a verdade pura e integral
sobre Deus, o homem, a creação, e fere com o anatema o ateismo, o panteismo, o naturalismo. (Cap. r.
ne JJeo Creatore, cem. 1-5.) Elle torna precisa a doutrina verdadeira sobre a revelação, a ação de Deus
na humanidade pela luz e pela graça : ali estão profligados os erros dos tradicionalistas, que djzem não
SPJ' possível conhecer seja O que fôr pela razão, e dos
racionalistas, os quaes, pelo contrario querem saber
tudo, entender tudo com as unieas forças da razão
humana ; ali está afirmado o facto da revelação, assim
como a ortodoxia e a inspiração dos livros que a conté:·m. (Cap. n. De Revelalione, can. 1-4.) A fé chrjstã,
'ua necessidade, seus alicerces, seus meios, são o objecto de um estudo acurado do qual resulta a condenação desse racionalismo orgulhoso que pretende
conh ecer tudo pela sciencia, que rejeita os milag1·es
de direito ou de facto, apoclando-os de mythos ou ele
fabulas, que sustenta te1· o homem a fa culdade de
submeter ao proprio juizo até mesmo as afirmações
cloutrinaes da Jgreja. (Cap. rn. · De Fide, can. 1-6.)
Emfjm as relações da fé e ela razão, seu acordo perfe ito, seus objectivo' diversos, seus rnetodos diferentes
estão elucidados e os anatemas do <Joncilio vêm ainda
feri e tear as pretensões dos racionalistas, r:rnP desejariam de' at;tiar os mesmos mysterios profundal-os
com os mesmos methodos que servem para as sciencias
humanas, ou interpretal-as no sentido dos mythos.
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(Cap. IV. De Fide et Ratione, ccin. 1-3.) A constituição
Pastor aetenuis resume os trabalhos do concilio sobre
as importantes questões da primaziae da infalibilidade
do pontifice romano . Logo com o primeiro boato do
futuro concilio do Vaticano, o universo catolico tinha
externado o vivo desejo de ver a autoridade da. I g1·eja
e do seu chefe corroborada por uma nova decisão .
Num scculo cheio de orgulho, sedento de independencia, era mister assentar a fé e obediencia numa
base inamolgavel : o respeito á autoridade. Não só
oportuna, não só util, mas necessaria tinha-se t ornado, pela força das circumstancias, a solução da questão magna. Na França especialmente, a peleja tr avava-se renhida acerca da infalibilidade pontifical.
Entretanto o assunto não era novo : esta verdade
não era dogma, mas sim uma crença tão geral, uma
p1 atica de uso tão constante, um ensino tão universalmente transmitido pelos doutore~ do Or iente e
do Occidente - a Igreja ga1licana a parte -· que
lhe faltava apenas a luz da definição pata ella vir
a ser um dogma catolico. Alguns dentre os Padres do
concilio discutiam comtudo, a proposito da oportnnidade da promulgação. Os debates foram r.al oroso~ e
livres por igual. Destas longas discussõ-es saíra um
fulgor mais puro, mais deslumbrante. A 18 de julho
de 1870, foi proclamada por Pio IX, a definição concili((r. Ella explanava a primazia de Pedro, primeiro
conierida ao principc dos .apóstolos, depois t ransmitida a seus sucessores ; a natureza e o caract er dessa
primazia : é um poder que o papa recebe direct amente
ele Deus e que se exerce sobre todo o corpo piscopal
e sobre todos os fieis ; donde se infere que o papa é
o juiz supremo e sem apelo, que sua autoridade é independente dos poderes humanos como do corpo episcopal. (Cap. I-JIJ.) E~tas prclimin;:irr.s eram neceHsarias para concluir com a definição dogrnatica da infalibilidade pnntifical, resumida nestes termos : << O

pontifice romano, quando fala ex-cathedra, isLo é, quando, desempenhando seu cargo de pastor e de doutor
de todos os christãos, em virtude da sua suprema
autoridade apostolica, ellc define que uma doutrina
relativa á fé ou aos costumes, deve ser seguida pela
lgrej a universal, goza plenamente, pela assistcncia
divina a elle prometida na pessôa do bemaventmado
Pedro, desta infalibilidade com que o Salvador quiz
dotar a sua Igreja a respeito da fé e dos costumes;
por conseguinte, taes doutrinas são imutaveis em si
mesmas e não por causa do consentimento da Igreja.
Si alguem, - queira Deus que tal não suceda, - tivr>sse o atrevimento de contradizer esta nossa definição, seja anatematisado . n (Cap. IV.)
Todos os bispos presentes, com excepção de dois,
tinham dado a sua adhesão. A obra de Deus estava
cumprida; a definição, aclamada pelos Padres do concilio, ecôou pelo universo catolico inteiro.

V. As consequencias do concilio : o çelho catolicismo.
- No dia seguinte depois da definição (19 de julho)
a França enviava á Prnssia uma declaração de guerra:
po1· muitos mezes, correu o sangue de milhares de
ho mens, e á invasão estrangeira, sucedeu para a França a mais horrenda guerra civil. Com o primeiro tinir
das espadas, os bispos da Alemanha e da França
tinham regressado nas suas dioceses, o concilio interrompera seus trabalhos, e a Europa inteira estava numa expectativa anciosa. A Providencia deixava a tempestade desabar sobre o mundo : seu primeiro resultado foi abafar o ruido insolito de tantos pleitos da
opinião e da imprensa acerca de um dogma fóra das
raias da sua competencia e ultimamente definido pelçi_
autoridade suprema. Depois, emquanto a França ago .
niava, humilhada aos pés da Alemanha, a revolu ção
podia realisar seus intuítos contra o papa e contra
a Igreja. Victor Emmanuel, rei da Italia, se apoderou
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rlesde muito elaborado no seio da maçonaria, estava
agora efectuado : o programa cumpria-se á risca :
o papa era prisioneiro.
Com a definição da infalibilidade e os debales porfiados que a tinham acompanhado, os scismas eram
de recear. Entretanto, nas fileiras do episcopado catolico, não houve uma unica discordancia. Os propri os
oponentes enviaram, pressurosos, ao sumo pontifice
sua adesão completa e espontanea. Na França, os
ultimas defensores das pretensas liberclades galicanas
jaziam por terra. O trôno imperial estava desmoro nado, Napoleão III, prisioneiro, os chefes do governó
dispersos, e os bispos da oposição linham-se curvado
respeitosos perante a decisão da Igreja. Mal se pôde
notar a reb elião de alguns sacerdotes transviados a
cuj a frente estava o ex-padre Jacintho Loyson : seu
culto nacional caiu no desprezo.
Todavia a definiç.ão do concilio deu origem ao
scisma aliás de pouca monta, dos CJelhos calolicos que
tomaram este nome como signal de odio ao dogma
novamente proclamado. A seita tem adeptos na All emanha, na Suissa e no Oriente.
1º Na Alemanha., os principaes chefes foram os
hermesianos : infensos á infalibilidade antes do concilio, não se conformaram com a definição. São sal icnl e'i entre os seus membros Doellinger, Reusch,
Hcinkens, que se fez sagrar bispo da seita pelo bispo
janscnista de Utrecht, e um certo numero de sacerrlotcs, de costumes relaxados muitas vezes. O scisma,
na Alemanha, tinha apoio no principe de Bismarck,
que tencionava manejar essa arma contra a Igreja.
.\. cmpreza, enfeitada com o nome de Kullurkampf,
luta em prol da civilisação, rcsuscitou os mais omiuu:,u s tempos da perseguição com a~ famosas leis
de maio : ordens religiosas destruidas, seminarios fechados, ordenados supressos aos pastores legitimo&
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e outorgados aos intrusos, multas, prisões, vacancias
dr sédcs episcopaes e parochiáes, tal foi o celebre
assalto que deixou provada a vitalidade do calolicismo na Alemanha e a eterna impotencia da impiedade, constrangida, com seu grande chanceler, a lomar
o caminho de Canossa (1887). As leis foi am abrogadas, a paz religiosa voltou no .imp erio e apaga1•am-se
os ultimos vcstigios do velho catoli cismo.
2° Na Suissa, o Conselho federal, instigado pelo
antigo partido protestante, expulsou de Genova Mnr.
i\Iermillod, a pretexto de ter o sumo pontifice creado
uma nova diocese com tal nomeação, e isto, ele encontro a algum artigo da Constituição. Na verdade
porém, a ciumenta cidade ele Calvino estremecia de
medo ao presenciar o triumpho assombroso e sempre
maior do eloquente e in cansavel adminisLradoJ'. A
Conferencia leiga da diocese de Basileia foi além ;
era formada pelos reprcsentanlcs dos cantões concordatarios ; ella ousou pronunciar a destituição de
l\fnr. Lachat, bispo legitim'o, que leve de deixar seu
pal acio episcopal de Soleure e acolher-se a Lucerna.
Como complemento, o governo ele Doma suspendeu
das suas fun ções setenta e novo sacerdotes bernenses,
reduziu o numero das freguezias a Yintc e oito e nomeou pastores intrusos arranjados a podei· de dinh eiro na França, na Italia e na Alemanha . Regeitados
pelo povo insensív el ás ameaças como ás promessai',
e emquanto o culto cato lico procurava asylo nas choças ou debaixo dos alpendres, os inlrusos, donos das
igrejas, celebravam nellas um cu llo novo cm lingua
vul gar, simulacro dos nossos sag1·ados myslcrios. l f ojc
em dia, uma era de paz par-ecc r einar na Suissa catolica; aos poucos, os padres indignos tiveram de afesLarse do povo que os despreza. Entrclanlo, as leis de
opressão, forjadas então, i1rmprc subsistem, espada
de Damo eles na cabeça dos sacerdo tos orlodoxos e
do rebanho fiel.
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3° O Oriente t eve tambem o seu scima de fJelhos
catolicos. Durante o concilio, os monges armenios de
um mosteiro existente em Roma, pretextando a futura definição da infalibilidade, deixaram ás ocultas
a cidade eterna e quebraram com o centro da unidade.
Depois da proclamação do dogma, angariaram no
Oriente alguns partidarios, e elegeram seu chefe K upelian como patriarca scismatico. Intrigando, elles conseguiram organisar a perseguição contra Mnr . Hassoun e seus cem mil catolicos. Os bispos e os pastores
fieis foram desterrados e seus bens dados aos scismaticos. Negociações habeis entaboladas pelos pontifices Pio IX e Leão XIII produziram muitas co nversões e uma verdadeira paz.
Agora, morreu por toda a parte o fJelho catolicismo.
Pio IX, ao terminar o seu longo pontificado (7 de
fevereiro de 1878), o constatava : esse scisma pouco
prejudicou â Igreja; apenas livrou-a de alguns padres
de vida escandalosa. Além disso, a perseguição avigorou a fé entibiada dos povos, e o concilio do Vaticano deu aos catolicos fortes esperanças já realisadas em parte ; elle abriu uma era nova de resurreição
para as nações, de triumphos para a Igreja.
ARTIGO V

Considerações geraes sobre o seculo XIX.
I. Novo impulso e movimento catolico do seculo x1x : concorda·
tas. - II, Os defensores da verdade. - III. As obras ele f é e de zelo.
As mi ssões catolicas.

-

J. NMo impulso e mofJimento catolico do seculo XI X.
- Deixamos patente o movimento revolucionario que
arrasta a época actual : entretanto, enganar-se-ia
quem aferisse de88e período pro celo so por este unico
criterio. Ao lado do erro e do mal, outra corrente
nasceu com o alvorecer do seculo xrx, avolumando-
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se a partir de 1815, corrente catolica e generosa da
qual resta-nos a estudar o caracter e as obras. A Franç:a fôra o berço das idéas revolucionarias ; tambem
ell a teve a ini ciativa desse despertar da fé christã.
A Carta de 1815 reparava já alguns desvarios da revoluç·ão ; a Religião era chamada Religião do Estado :
era quebrar com o ateísmo. Luiz XVIII fez revigorar
as leis antigas a respeito da observação dos domingos
e das festas ; no orçamento, uma verba generosa foi
votada para o alivio do clero nas suas multiplos precisões ; augmentou o numero dos seminarios menor es e tornaram-se independentes das universidades.
Editos reaes restabeleceram a obra das missões da
França, e apostolos ardentes, avivaram, por sua eloquencia e seu zelo, a fé catolica nas cidades e nas províncias. Os Sulpicianos, os Lazaristas, os Padres do
Espirito Santo empenharam-se de novo na obra da
formação do clero. De Bonald conseguiu que fosse
revogada a lei nefasta do divorcio. A Universidade,
fu ndada fóra do influxo da Igreja, era um perigo para
a mocidade : Luiz XVIII foz os bispos diocesanos
en tra.r nos conselhos universitarios para fiscalisarem
o ensino. Os jesuítas foram restabelecidos na nussia
em 1801, no r eino de Napoles em 1804, e no mundo
christão por um breve de 1814. Elles pudernm reencetar a obra das pregações e da educação catolica. Em
1817 entabolaram-se negociações entre Roma e a França para uma nova concordata ; fornm terminadas
êinco annos mais tarde. O numero das sédes episcopaes foi fixado a oitenta divididas em quatorze províncias cclcsiasticas tendo cada uma como chefe um
arcebispo ou metropolitano.
O movimento partido da França ecôou por toda a
Europa. Depois dos tratados de 181 5, a emancipação
dos r11ioli cos na Inglaterra prendia vivamente a atenção dos espiritos. Em 1819, falava-se em suprimir o
juramento do test, imaginado para anedar os fieis
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romanos dos empregos e dignidades publi cas. Dez
annos m ais tarde esse voto estava cumprido : o b ill
de emancipação de 1829 foi,para a Grande Bretanh a,
a ocaEião de num01·os as e importantes conversões.
Uma prova irrefr agav el das relações amistosas entretidas pela Igreja e as nações catolicas, são as co ncordatas assignadas no começo do seculo : em 1817,
com o rei da Baviera, Maximiliano-Jo sé, e ·o rei do
Piemonte , Victor Emmanuel J ; no anno seg uin te ,
co m o rei das Du ..G-Sicilias, F erdinando I ; em 1829,
Pio V I II nego ceia com os Paizes Baixos outro tratado
que põe t ermo a uma legislação Lyr anica; cm 18L13,
um compromisso entr e Gregorio XVI e Portugal traz
o r emedio a uma situação anormal, violenta ; em 1850,
é a Espanha que alcan ça de Pio IX uma con cordat a,
b ase da sua paz religiosa. A Austria, cm 1855, receb e
do seu joven imp er ador Francisco J osé e do mesmo
pontífice, u ma nova consagração do s vínculos que
unem a Igreja e o imperio.
1 J. Os defensores da Perdade. De encontro ás
doutrinas racionalistas, cujo s cs Lr agos deixamos mencio nado s, a verdade catoli ca teve arautos imp er ter ritos, apóstolos intrepicl os . No começo do seculo fulgem os nomes de ·José de 1l faistre, philosopho pro fundo, politico habil, o mais temível vingador ela fé e ela
verdade contra os erro s mod erno s ; seus escrito s e
principalmente o livro Do Papa mudaram co mpletamente as velhas ideias galicanas ; de Bonald, economista e philosopho christão, que ocupa por su as obras
um lugar distinto entr e os pensador es e escritor es.
Clwleanbriand, m enos profundo, mas co m in exccdivel b!'ilho de estylo, pro curava n o Genio do Christianismo, reconciliar a sociedade voltairiana e r evolUl;iunaria com a Heligiãu e a Igreja.
No pulpito catoli co, Frayssinous, inaugur ava, em
180 1, cm São Sulpi cio, e depois cm NoLrc Dame , as

celebres confer encias, que con Linuou aLú l822. Orad'ores ilustres proscguiram na sua obra : o P. de Ravignan, a sciencia e a sanL idade ; o P. Lacordairc,
tão eloqu ente e tão amado ; o P. Fclix, o P . i\Ionsabré, Mnr. d'Hulst cujo s dotes empolgavam o auditoria.
Nas cateclras elo ensino, nas séclcs epi sco paes, no seio
das assembleias poli ticas, o scculo ouviu vozes ou
leu escritos d e talentos som p ar : luz eiros ·nas sciencias, principes na fé : o cardeal el a Luzernc, bispo ele
Langr es, Monsr Gerbot , bispo ele P crpinl1 ão; Mon sr Plantier de Nimes ; Monsr Pi e ele Poiticl's ; Monsr Dupanloup ele Orleans ; Mons1· Frcppel de Angers, e outros.
Temos o Ensaio sobre a incli//erença do Lammenais ;
Santa Isabel e os Jlf~onges do Decidente do orador el e
to das as gi·ancles causas, elo cstrenuo defensor ela liberdade do ensino, Montalcmbert , obr-as estas aclm iravcis. Impossivel silenciar sobre o pap el saliente elo
grande o imortal Luiz Veuill ot; catolico de rija tempera, o inclito jornalista do soculo x1x empunhou,
o primeiro, essa arma terrível, essencialmente moderna,
a imprensa, e, firme e hum ilde, ao lado de Homa e
do papa, envidou su as forças h crcul eas, seu in co mp aravel talento litor ario, a dcgladiar o 0 1·1·0 l'acionalista sob qualquer forma que se lhe deparasse.
Uma phalange ele at letas denodados atiraram-se n a
esteira traçada p elo m estr e, no rumo qu e apo ntavam
os papas, e, hoj e em dia, cm todo s os p aiz es do mundo,
inumeras p enas amestradas r ebat em no s diari os e
revistas catolicas, a aluvião do s erro s, e p op ularisam
a apologetica christã.
Merece menção especial o nome elo Dom Gneranger,
o sabia autor elas Instituições litzirgicas, que tanto se
empenhou para as dioceses fr ancezas r egr essarem á
liturgia romana. Na historia, Rohrbachor, Audino,
Alzog, etc. ; n a teologia, Perronc, Gury, Caniere; na
philosophia, J acques Balmes ; na contruve1·sia hi st orica, os sabios Hurter, Moelher, Vogt, Dml!inge1 ;
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na sciencia teologica e mystica, Monsr Wiseman, o
P. Newman, etc. : eis alguns do s astros que rofulge m
no firmamento da Igreja catolica do seculo x1x.

III. As obras de fé e ele zelo. - O amor, a car idade
são as unicas forças que vencem os cor ações, que
abrem o caminho das almas para nellas derramarem
a instrução, o conhecimento do J osus Christo e o
entusiasmo por sua causa. E mercê de Deus, n ão
escasseiam as obras do zelo o de caridade. E' bom
que se repare nascerem ell as todas lá na França, co mo
si aquella nação, a despeito dos seus desvarios tremendos, quizesse outra vez fazer jus ao titulo de filha primogenita ela Igreja. Temos :
1° A obra da Propagação ela fé, fundada em Lyão,
cm 1822; seu fim é auxiliar pela oração o pela esmola
os missionarios que levam aos infiois o archote da fé.
2° A obra d a Santa Infancia, estabelecida em 1843,
pelo eloquente pregador, mais tarde bispo de Nancy,
Monsr de Forbin-J anson; sou objecto é o resgate das
criancinhas abandonadas pelos pagãos o sua educação
catolica.
3° As Conferencias ele São Vicente ele Paulo : tiveram seu inicio modesto cm 1833. Auxiliar os necessitados, ministrar a esmola que alivia o corpo, e melhor ainda aquella que fortifica a alma ; colo car a vit tude dos socios sob a egide da caridade christã, tal
é a mira que alvejava Frederico Ozanam, congregando, em redor de si, a mocidade das escolas de Paris.
L1° A congregação das Irmãzinhas elos Pobres, fündada em 1840, dedicou-se a recolher a velhice mais
desamparada ; vae mendigando o pão quotidiano para
dai-o a sua familia de adopção, os pobres. Seus estabelecimentos cobrem o mundo.
50 A obra do Obulo de São Pedro;renasceu em 1849,
quando Pio IX, <lflspoja<lo dos seus Estados só po dia
contar com os dons dos seus filhos.
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6º A obra de São Francisco de Sales;surgiu em 1857
como resposta a um desejo expresso por Pio IX. Po1·
meio da esmola e da oração, trabalha na defeza da fé
catolica ameaçada pela heresia, a incredulidade, os
livros maus ; ella opôe ao mal o remedio poderoso das
missões, das escolas chi·istãs e dos bons escritos.
7° A obra dos Centros catolicos; apareceu logo após
a guerra de 1871. P1•ocura ag1•emiar patrões e operarios para advogarem os interesses religiosos, e melhorarem o estado moral e social das classes laboriosas.
Essa ingente obra de santifi cação foi, no seu bei·ço,
colocada sob a prote ção do Sagrado Coração de Jesus :
o templo do Voto nacional francez levanta-se em Paris
emquanto o Apostolado da oração vincula todos os
corações na m esma fé, ch amando o auxilio divino
para os combatentes que militam na santa cruzada
do bem e da verdade.

8° As unirersidades catolicas e as escolas lirres. O mal profundo que lavrava na França, solapando os
alicerces da fé, era o ensino universitario, repassado
de racionalismo, de scepticismo o de incredulidade.
O partido catolico reagiu : em 1833, conquistava a
liberdade do ensino primaria ; em 1850 a do ensino secundaria e emfim, em 1875, a do ensin o sup erior; as gi·andes cidades, em breve, se ufanaram de
possuir universidades catolicas. O Estado, entretanto,
procurava sophismar essa liberdade, esses direitos ;
entrou a secularisar a escola primaria, ao que os cat oJi cos responderam com a creação de escolas livres.
Varias congregações, adrede fundadas, assumiram a
. sua direção ; entre estas cumpro distinguirmos o
Instituto dos Irmãos Maristas creado em principias
do seculo (1817) e que, por um incremento rapido,
esp alho u-se no universo catoli co, semeando om todo
o lugar, á luz do Evangelho, o beneficio da educação
religiosa .
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-ô88 V. As missões catolicas. - Antes de recordarmos o
que fez a Igreja do seculo x1x a favor das missões
longinquas, lancemos um olhar nos esfor ços feitos
em prol da difusão da religião na mesma Europa. Em
18f>O, Pio IX restabelecia a jerarchia catolica na Inglaterra com uma metropole e doze bispados. Pouco
clepois, contava dezesete bispados, constituindo com os
da Escocia e da Irlanda, p ara as Ilhas Britanicas, uma
p oderosa jerarchia de oito metropoles e quarenta e seis
bispados, ou cincoenta e quatro sédes episcopaes.
Em 1853, a Hollancla heretica re cebia o mesmo
favo r : foi creada uma provincia eclesiastica com uma
metropolo e cinco sécles episcopaes ; er a a morte definitiva do jansenismo. As missões da Bulga.ria e da
Valachia , ela Moldavia e da Bosnia, ela Servia e da
Alb ania, graças aos refor ços que re ceberam, t êm
alcançaclo um exito maravilhoso. Os Armenios catolicos de Constantinopla acham-se, des cle 1866, sob
a auLoriclacle do patriarca de Cilicia, cuja jurisdição
abrange todos os Armenios-Unidos da Europa e da
Asia, p erfazendo uma população catolica ele mais de ·
cem mil fi eis. Muitos milhar es ele Armenios scism aLicos entr aram no gr emio da fé. - Mi ssões catolicas
foram emprehendidas na Suecia, na Noruega e na
Islandia , e vão produzindo frutos de salvação.
Emqu anto trabalha lutando na Europa, a Igr eja
derrama os prodigios do seu apostolado nas outras
cin co partes do mundo : a Asia, a Africa, a Americ.a
viram as sédes episcopaes brotar no seu solo como as
espig as na piimavera, e, por toda a parte, os Annaes
da Propagação da fé acusam inumeras e co nsoladoras conquist _as .
1° Na Asia; Pio IX erigiu em metropole, para o
rit o latino , a cidade de Bagdad ; essa Igreja consta de
oit enta mil catoli cos estabelecidos n a Mesopotarnia,
na Armenia e no Kurdistan. J erusalem teve o seu
patriarcado latino reinstaur ado em 1847 ; ali residem

'\

os Fr anciscanos. A capit al da antiga Judéa, lugar
escolhido por Nosso Senhor para a instituição da sua
santissima Eucharistia, teve em 1893 os esplendor es
de um congresso eucaristico, presidido p elo cardeal
Langenieux, arcebispo de Reims, com o titulo de
legado do papa. O Oriente catoli co e mesmo scismatico foi comovido com as finezas e os desvelos do pontíf ice de Roma e do seu representante. Esse convite
para a reunião das duas Igrejas t eve bom acolhimento e os resultados continuam com a creação de
uma comissão de cardeaes, chamada das igrejas orientaes, e presidida pelo proprio papa.
As missões das Indias, do Thibet, do Tonkim, do
Cochinchina, e da China, não obstante dificuldades de
toda especie, não obstante as persegui ções fr equenti ssimas, estão em constante progredir, pedindo apenas mais op er arios evangeli0os e maiores recursos pecu"niarios dos christãos do Occiclente.
2° Na 'A frica : Pio VIII, em 1830, instituiu o bispado de Argel; hoje essa séde tornou-se metrop ole
com do is sufraganeos, Em 188q, a antiga Carthago
t omou de novo seu titulo de metropole da Africa e o
nome de primado, com a r espectiva jurisdi ção, foi
concedido ao intrepido arcebispo de Argel, o cardeal
Lavigerie, o qual não se contentou com a evangelisação das colonias, sinão que procurou levar até a
Africa central o beneficio ela fé. Os missionarias de
Argel, fundados pelo sabio e piedoso cardeal, já ocupavam, quando est e morr eu, em 1892, á b eira elos
grandes lagos do interior, quatro r esiclencias que, depoi s de tei•em p adecido muito com persegui ções sangrentas, dão á Igreja imensas esperanças e precio sos
frut os. Hoje, os Padres brancos multipli cam as residencias apos tolicas.
O Cu11go, a Gainéa, a Senegam.bia estão prosperas
com os religiosos do Espírito Santo ; São Dyonisio da
Reunião forma uma di ocese desde 1 8~10 . A ilha de
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Madagascar, a qual, em 1885, recebeu seu primeiro
bispo, jesuita como os missionarios que a evangelisavam, possue, desde 1896 varios bispados apresentando um vasto campo ao apostolado.
3° Na America, farta messe colheu o zelo apostolico de numerosos operarios; foi para a Igreja o teatro
elos mais esplenclidos triumphos. Gregorio XVI , em
'.l84L1, tinha reunido todas as dioceses elo alto e do
baixo Canadá numa só provincia eclesiastica, com
Quebec como rnetropole, e constando de dez dioceses.
No fim do século, o Canadá com a Nora Escocia contava vinte e sete s1Sdes episcopaes, sendo sete m etro-

•

politanos.
As conquistas elo Evangelho nos Estados Unidos
foram maravilhosas. No começo do seculo havia apenas dezoito mil fieis ca-tolicos . A população cat oli ca
excede hoje doze milhões com noventa e duas sédes
episcopaes, das quaes quatorze metropoles, com seiscentas e noventa Academias para moços e oitenta e
quatro seminarios.
O Mexico, separado da Espanha em 1824, e subdividido em republicas, tem sido o teatro de lut as e de
acontecimentos pollticos nada favoreveis á. extensão
da fé : o catolicismo somente o poucle salvar ; 1tern
actualmente cinco metropoles e vinte e tres bisp ados.
A America central, confiada aos desvelos . dos Jesuitas, começou, com esse seculo,nova era de prosp eridade
religiosa. As ilhas do archipelago americano, as Antilhas, São Domingos, a Martinica, a Giiadalupa possuem suas sédes episcopaes, seu clero, su as igrejas,
suas christanclades organisaclas e prosperas.
Na America meridional, a republica do Equador
oferecia aos olhares do universo m aravilhado o espectaculo de um governo clemocratico essencialmente
catolico, cum o µr esi dente Gw:cia Moreno, vilrnente
assassinado em odio da fé e da religião pelo punhal
da maçonai·ia ; a Guyana, a Colombia e os Estaaos do
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centro conservam vigorosa a seiva catolica. A parte
meridional do Novo Mundo, o Perú, o Chili, a Republica Argentina muito sofreram com as guerras e as
lutas politicas. O Brazil, depois de ter sido particularmente victima da perseguição religiosa, saiu do
sou letargo e entrou numa era de p az e'de prosperidade
promissora dos melhores frutos .
4° Na Oceania, apezar dos esforços do protestantismo rival, os missionarios catolicos fundam, por toda
a parte, christandades florescent es. Bispados foram
estabelecidos no grupo das Philippinas ; a N oça Zelandia possue centros import antes ; nas ilhas Marqueiras e Sandwich, na Melanesia e na Micronesia, em
Taiti, no archipelago do$ N aµegcmtes, encontram-se
missionarios. A grande ilha da Australia tinha uma
residencia apostolica desde 1835 ; forma agora uma
grande lgl'eja com cinco metropoles, quatorze sédes
episcopaes, tres residencias apostolicas e uma. população catolica de mais de quatro milhões d e almas.
Muitas outras provincias eclesiasticas têm sido creadas
no co meço deste seculo, sendo todas confiadas aos padres missionarios do Sagrado Coração de Issoudun,
que conseguem, por seu zelo prodigioso, admiraveis
r esultados.
Vemos portanto o numero dos fieis crescer sempre
e a Igreja do seculo x1x conheceu melhor do que nunca
a verdade da palavra do seu divino Fundador : 1< Ide,
ensinai todas as nações ... Estou comvosco todos os
dias, até a consumação dos seculos. »
ARTIGO VI

i 1'

Leão XIII e Pio X.
I. Pontificado de Leão XIII. (l 878·1903). Pio X r. o Reculo X X.
-

IT Pontificado de rio X .

I. O pontificado de Leão XIII. - A 20 de fevereiro
de 1878, o mundo catolico recebia, com transportes de
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jubilo, a faustosa noticia da eleição do cardeal Pecci,
bispo de Perusa, que tomava o nome de Leão X III.
Faleceu a 20 de julho de 1903 depois de ter iJisto e
passado os annos de Pedro, como Pio IX. As obras
do seu pontificado pertencem agora ao domínio d a
historia ; no ligeiro apanhado que vamos dar desse
longo pontificado, veremos claramente manifest ada
a sua missão providencial.
A 2'L de abril de 1878, Leão XIII diI igia ao univer so
atento essa primeira carta encyclica lnscrutabili D ei
ro11silio que patenteia todo o seu genio, toda a sua caridade, todo seu programa. « Mal promovido por um
desígnio impenetravel de Deus ao cume da dignidade
apostolica, » já devassou as chagas da .nossa época,
descortinou as causas, apontou para os remedios . k
civilisação actual carece de base firme : é por ter ella
deixado de se estear nos eternos principios da verdade, e por ter -se apattado da Religião c dos saudaveis ensinos ela Igreja. E' portanto o edifício inteiro
do Christianismo que cumpre erguer de novo; a t arefa
é ingente ; a ella não ha de falhar o egregio pontifice.
Leão XIII, segurando com mão adestrada o leme
da Igreja, pugna, de animo resoluto, para conduzir
ao porto da salvação, a sociedade catolica co nfiada
a seus desvelos. Suas imoredouras cartas encyclicas
ali estão para atestar que nenhum detalhe fica es quecido por sua alta sabedoria. As seitas social istas, comunistas, nihilistas, minaram as gerações conten\poraneas conspurcando a autoridade, a propriedade, a
familia : Leão XIII verbera todos estes atent ados na
encyclica Quod a.postolici ni.imeris de 28 ele dezembro
de 1878 ; o mal porém tem sua origem no rar:ionalismo; o remedio está no Evangelho, manancial el a
verdade; a Igreja e suas instituições éº que podem dar
cabal solução aos problemas magnos quP. sr. impõem
á nossa época.
O mundo catolico necess ita de socorros: tres vezes o
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papa Leão XIII abriu-lhe a preciosa fonte de graças
do Jubileu; por sete vezes, tambem, chamou a sua
atenção para os h eneficios alcançados cm ocorrencias
difíceis por intercessão de Maria e pela recitação do
Rasaria. - O matrimonio, alicerce da fami li a, foi
descuidado e desmantelado por uma legislação que
expulsou a Deus : o pontífi ce, na carta apostolica
Arcanum dfrinae (10 de fevereiro de 1880), lembra
as cond ições do matrimonio catolico, sua indissolubilidade, sua honra, seus deveres. - A maçonaria,
tantas vezes condenada pelos sumos pontifices, multiplica seus ataques : chegada ao poder, edita leis de
opressão, procura arrebatar Deus á escola, ao santuario da justi ça, aos hospitaes, ao exercito. Leão XIII
na encyciica Humanum genus (20 de abril de 1884),
desmascaz.a as sociedades secretas, seu fim, seus aten
tados ; convida todos os bispos a unirem seus esforços
contra o maior perigo da época, revelando-o, instruindo os povos, zelando pela educação da infancia e da
mocidade. - A sociedade é cambaleante porque os
governos deixai•am de ser catoiicos : a encyclica,
I mmortale Dei, do 1° de novembro de 1885, receita,
como meio de cura, a constituição christâ dos Estados ;
sej a qual fôr a forma política, é preciso que o acordo e
a harmonia entre o poder espiritual e o poder temporal se firmem na base da verdade, da justiç-a e do
respeito ; é preciso que os caLoiicos cumpram os pi·eceitos do Decalogo e as santas leis da Igreja na vida
publica como na vida intima.
Todas as nações sucessivamente ouviram a voz patemaI do grande Pontífice. As cartas apostolicas aos
bispos de Portugal, da Hungria, da Espanha, da
PoJonia, da Austria, da Italia, da Beigica ; as mais
1·ecentes, aos bispos do Perú, do DraziJ, do Mexico,
dos Est,ados Unidos da /unerica hão de ficar co mo um
monumento da sua perfeita comprehensão das situações e da sua solicitude universal.
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Os ultimas annos de Leão XU f indicam um zelo,
um a acLividade sem frouxidão, sem esm01 ecimen to.
Seu olhar abrange Lodos os interesses cato li cos. Por
um lado, endereça ao universo encyclicas cheias de
douLrin a e de piedade : sobre· a Unidade ela I greja
(189G), sobre o Rosario (1896-1898), sobre a acção
do Rspirito Santo (1897), sobre o Jubileu secular e
sobr•e a Consagração do genero /wnuuio ao Sagrado Coração (1899), sobre J esus Christo R edemptor. a quem
elle co nsogra o seculo futuro (1.900), sobre a Eucaristia
da qual espera a salvação, sobre o seu proprio Jnbileii
ponúfical ( l902) que ha de encerrar seu reinado e sua
missiio. - Por ouLro lado, manda a miudo comuni- ·
cações paternas aos bispos da França. A Hollanda,
a Austria, as Igrejas do OrienLe, a Republica elos
EsLados Unidos, os bispos ela America elo Sul, recebem sucessivamente os ensinos adequados.
Não só aos catolicos Leão X1 LI distribuiu a luz e
os sabias conselhos. A protestanLc Inglaterra ouviu os
tenros apelos da sua caridade ( l895); a Igreja do OrienLe, depois de ter pl'esenciado, cm 1893, esse maravilhoso Congresso encaristico de ./ emsalem, passo
imporLanLe no caminho ela uni ão, ficou co movida co m
os convit es delicados de um papa tão respeitoso das
suas ant igas tradições e liturgi as . A Igreja copta do
EgypLo Leve a sua jerarchia reconstituida, sendo-l he
mais facil agora esLender a mão a seus irmãos dissidentes ( 18% ).
, \. insLrução e a educação da mocidade foram viciadas na Eul'Opa pelos falsos principias e as falsas doutrinas. Leão XIII, pela encycli ca Aeterni Patris (1879),
conv iei ava os bispos a promover a 'philosoph ia escolasLi ca, segundo o metodo de sanLo Thomaz. Em 1883,
na sua carta apostolica Saepe numero, delineou o rumo
que se havia de seguir no estudo da historia. Por toda
a parte excitou o zelo, promoveu a creação de esco·
las, de seminarios, de colegios, de Univers idades ca·
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tolicas . Mas a verdadeira fonte do ensino christão, é
u Escritura sagrada e especialmenLo o Evangelho, a
pl'Opria doutrina· e a propria ver·d lde ParR norLe :ir
oste esLudo, o papa deu ao mundo n encyc lic.1 ProCJidentissimns Deus (1893) o creo u em Roma um a Comissão biblica com a missão de dar os princípios e a
direção ao ensino . Por estes apelos repetidos e ardentes,
po1· essas instituições numerosas e opol'tunas, o pontifico incansavel abriu, para as gerações vindouras, as
fontes cristalinas e abundantes da verdadeira sciencia,
da moral verdadeira.
Atenda o universo a essa voz tão eloquente e persuasiva, tão f'rme e tão bondosa no m13smo tempo !
Então o mundo christào recomeçará um a vida nova,
e as nações infieis hão do trilhar outras sendas.
Em quanto vivo, Leão XIII já poude contemplar
os aben çoados frutos do seu zelo apo stolico ; viu a
sua doce e p a terna autoridade aceita e reconhecida
pelas nações da Europa. A Alemanha horetica curvou-se pernnte essa transcendente so b er ania e tomoucomo arbitro ; a scismatica Russia r ecebeu os conselhos do papa, e adquire a convição que os uni cos
nsinos dimanados dos seus labios a poderão salvar
da anarcJüa ; a Inglaterra procura reatar as relações
diplomaticas com Roma.

ª

t

De acordo com Portugal, Leão XIll, restabele ceu
nas lndias a jerarchia ca tolica ; o Japão franqueou
suas porLas á civilisaçào chr istã ; a China ufanar-saia por ter um representante do papa no sou vasto
imperio. A pedido dos bispos da America, Leão XI U
formou a primeira Universidade catolica no Novo
Mundo. A Grecia, a Illyria, J erusalem possu em semin arios e colcg ios fundados por es te gr·ande papa afim
de dar ás Igrej as orientaes padres e bispos preparados
ao apostolMlo por um ensi110 bebido nas mais puras
fontes das douLrinas romanas.

~os
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Leão XIII er1gm dois patriarcados novos, trinta e
· cinco arcebispados, cento e dezoito novos bispados,
tres abadias, sessenta e seis vigariados apostolicos e
trinta e nove prefeituras, a dizerem bem alto o feliz
incremento da jerarchia catolica (Estatística de 1904).
E' com tal sequito de obras gloriosas e santas, em
meio do entusiasmo do mundo christ ão, cumulado
com as homenagens das nações herejes, scismaticas
e infieis, que nosso glorioso pae e pontífice po di a
celebrar, a 7 de fevereiro de 1903, o vigesimo quint o
anniversario da sua elevação ao sumo pontificado.
A 20 de julho do mesmo anno, após longas semanas
do agonia que patentearam admiravelmente a · paz,
a grandeza e a energia ela sua alma, faleceu o grande
papa cujo lema á risca fôra realisado : Lumen in crelo !
Tinha sido a luz jorrando profusa sobre o mundo.
A 4 de agosto, o cardeal SarLo, patriarca de Veneza, providencialmente eleito, tomava assento na cadeira de são Pedro, com o nome ele Pio X. Seu reinado,
já longo e fecundo, mostra-no s que o Christo Jesus
não desampara a sua Igreja. O actual pontífi ce co ntinua, melhor do que nunca, a ser a luz do universo, o
guia e o salvador elos povos: lgnis ardens, o apóstolo da
caridade ardente, a querer abrazar todas as almas.
Paginas sublimes se hão de escrever sobre os grandes
feitos claquelle que traçava como synthese do seu progr amma : Omnia restaiirare in Christo.
II. Pontificado de Pio X. - Si a obra de Leão X III
tem sido importante, a de Pio X não lhe fica inferior
nem no alcance, nem na grandeza.
O seculo do naturalismo e do racionalismo, clo cil
á impulsão das lojas maçoni cas, ia instilando seu
veneno subtil nos meios catolicos. Essa fraqueza ma- ·
nifestava-se em t-0dos os domínios. No domínio theologico, os dogmas se inclinavam diante da razão ; no
rlominio literario, elogiava-se em excesso a cultura
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puramente humana com desprezo da religião para a
formação christã ; no dominio social, escondiam cuidado samente a bandeira religiosa para facilitar compromissos e alianças com protestantes e livr es pensadores; no domínio da educação, onde o prin cipio mentiro so da neutralidade aniquila o christianismo _nas
esc olas.
E' este systema de capitulação religiosa que
Pio X denominou modernismo. Elle o atacou valorosamente.
No terreno theologico, em primeiro lugar, sepa1·cm-sc franca e insophismavelmente os verdadeiros
crentes dos naturalistas. Os limites foram assentes
pela Encyclica Pascendi.
A mesma Encyclica condena o modernismo literario mais particularmente estigmatisado ainda em
cartas posteriores. Em lugar de obedecerem a uma
rPligiosidadc vaga, indecisa, humana, cinjam-se os
escritores catolicos aos principias christãos, á fé imutavcl e unica salvadora.
Pio X profliga igualmente o modernismo social.
O erro tinha en contrado guarida numa p1eiade de
moços generosos e bons. O Sillon. era uma associação
poderosa que se submeteu á voz do Summo Pontífice,
extirpando de vez o cancro do modernismo. O Papa
exige tamb em que todas nossas obras sociaes, associ twões de paes ou mães de familia, caixas ruraes, etc.
sej am confissionaes.
No dominio da educação, Pio X declara que os
fil ho s de familias catolicas não se podem e não se
drvem formar nas escolas neutras. Proh ib e aos jovens
ecclesiasticos que frequentem as universidades do Est ado leigo.
Os futuros ministros do altar deverão afastar-se
do mundo por sua Yida, &uu;; ideias, seus estudos. Os
mestres a quem co uber o encai·go de instruil-os terão
de prestar um juramento que exc1ue qualquer ves-
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tigio de modernismo. Os educandos hão de ap r ender
a filosofia escolastica, e as questões actuaes serão
sempre tratadas á luz dos principias Lraclieion aes .
Par a elles , n em revistas nem jornaes. Quem houver
sido eliminado não poderá ser aceito em outro seminario ou noviciado religio so algum.
Pio X reorganisou a Curia romana, firm ando assim
a ordem no centro elo commanclo. E st á rcvi rnnclo
agora as leis ela Igreja e preparando uma nova cod ifi cação elo direito cano ni co ._
Logo no inicio do seu pontificado, elle ed itava seu
Jlfoln proprio so bre o canto gregoriano. Anima fieis
e pastores á frequ entação assídua dos sacramentos,
e«pecialmente da santíssima Eucaristia. Pede m esmo
a comunh ão de todos os dias ás almas de intenção
recta e bôa vontade . E ainda h a pouco, abriu as porLas elo Tabernaculo ás crian ças , orden ando que comungassem logo ao chegarem na idade de razão . E ll e
fundou em Roma um lnsLituto bíblico para servil; de
g uia e modelo a todas as mais Universid ades do mundo.
A christandade mostrou-se doei! ás ordens de seu
augusto Chefe. Na hor a cm que o Papado indignamente calumniado e atacado em diversos paizes da
E uropa : em Portugal ond e a r evolução Lriumphan te
csp esinh a, brutal e cobard e, os direitos da con sciencia cato lica ; na França domin ada e tyranisada por
um punhado ele maço ns e judeu s ou de utopistas
aLheus que expulsam os religiosos e forjicam um cip oal de leis satanicas para apagar as cstrellas elo céu
o abafar o reino de J esus Christo nas almas ; n a Espanha, onde os inimigo s do Lr ôno e do altar investem
furio sos contra o b aluar Le incxpugnavel do catolicismo, n essa m esm a hora e m que as lojas do Antigo
e do Novo Mundo procuram eleger um ch efe commuru
que dirija a luta contra a Igreja, é bem de v er que o
Papa recolhe as maiores e mais universaes ovações que
tinram jamais todos seu s prrcleccsso r es.
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Deixemos de lado os milhares de associações da
mocidade catolica, essas multiplas obras sociaes, essa
união perfeita do clero na rcsisLencia energica á perseguição official ; deixemos de lado o incl'emento pasmoso da i-eli gião nos Estados Unidos, na Inglaterra
e na Alemanha, sua benefica influencia na B elgi ca,
na Austria e n as Hep ublicas da America do Sul, para
atentarmo s somente n as grandio sas crnz adas mode1·nas chamad as Congressos eucharisticos. J erusalem ,Lo ndres, i\letz, Colonia, Montreal, Vienna, Malta, presenciaram inaudito s triumphos de J esu s Christo e de
seu R ep r esentante na ter1·a.
Ali aparecem delegados dos dois continentes gl'itando seu amo1• indefect ível ao Papa e sua fé profun da na realeza de J esu s Christo. No co ngr esso de
Mon treal, mais de 20.000 moços de todas as partes
elo globo acclamavam o Pont ífi ce-rei ; 30.000 meninos
desfilavam diante de seu lega do , 80.000 homens
faz iam escolta ao Deus da Eucharistia n a pro cissão onde todas as auto1id ades civis esLavam presentes.
.\.pós essas cons ide1ações que empr estam os a
.\Inr. Guib ert, ao P. Bailly, podemos concluir qu e a
palavra e os actos de Pio X forem compreh endidos e
co1Tespondidos. Todos os bons christãos veneram o
Santo Padre. Seja Pio ou L eão, o nome de lle, glorioso
ou perseguido, filho de príncip e ou filho de pastores,
- e digamos tudo : proceda cUe como santo ou co mo
pcccador, esse homem, Alexandre VI como Pio X,
repres enta J es us ChrisLo. i\fesmo no liel'deü·o indigno , ·
essa dignidade alt íssima não pode falhar. AL!'az do
pastai visivel, nossa h omenagem consciente sobe para
aquelle que Pedro chamava << o PastoD e o 8ispo das
nossas almas '"

Ent1·etanto não é menos verdade que a obedien cia,
o amo r torna-se facil quando depar amos no Vigai·io
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legitimo de Christo na terra a santidade da vida, o
espírito de fé, a grandeza e a generosidade das vistas,
o zelo activo e prud ente.
Agradeçamos a Providencia q ue não nos desampara nos temp os ominosos que atrnvessamos e nos
dá Papas co mo Pio IX, Leão X III, Pio X.
Sigamos a norma que nos traçam, embora isso cu ste
sacrifícios. cc Uma for ça mysteri osa ha de ter sempre
o sacrifício. Seja qual fôr a forma sob a qual e1Je se
mostra, assim que o avistamos', es l amo s commovidos .
Com seu sangue fe cundo , regenera et ernamente o
mundo. E caia por acaso uma só gota deste sangue
em nosso coração, ainda no inverno, ainda deb aixo
de um céu de gelo , logo desabrocha uma flôr ardente. »
Ao terminar contemplemos o rosto bondoso e expressivo de Pio X, seu olhar firme e claro, sua fronte
resoluta, seu sorriso um tanto triste. Eis, segundo a
interpretação de um autor o que nos diz a todos essa
physionomia paternal :
cc Deixai, filhos meus , disp ersos debaixo de todos
os céus, genios portento sos ou n eophytos libertados
de ha pouco da canga da idolatria, deixai os grandes
doutores catedraticos agitarem-se, deixai que disp u tem os do centes do erro e da mentira ; deixai aquelles
que se vão ; ai ! deix ai-os partir. Quizeram ser mest1·es ; as sublimes lições do Filho unico , cuidavam
elles no seu desvario m on struoso , não eram mais
adequadas á cultura de sua m ente ilustrada.
cc Eil-os fóra do aprisco, e passam m al ; andam
m altrapilhos, despidos e sentem fri o. Escutai-os :
nã o sabem mai~ donde v êm, n em si h a um Pae que
proteja su a vida, n em m esmo si esta vida tem algum
sentido, algum fim.
« O' filhos muito am adM, fi ca i unidOR com vosso
PastOl' ·; con servai amorosamente o tesouro que alimentou vossos antepassados, conservai as esp er an·
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ças daquelles que hão de vir, a fonle das alegrias
eternas. Estabelecei vossa vida nesses ali cerces fóra
dos quaes não se const1 uirá cousa alguma que dure
e permaneça. n
III. Conclusão- geral. - Está completo o quadrn
das phases diversas que atravessou a Igrej a desde
dezenove seculos. Temos visto esta Jgreja, guarda
da ver dade sobre a terra, con servar sempre incolum e,
il eso, o pI ecioso deposito, desenvolver a doutrina somente de acordo com as precisões el os tempos e dos
p ovos, "resguarclal-a contra todos os ataques, opôr
decisões claras e precisas ás falsas inlerpretações da
h eresia, e ás elucubr ações fantasist as elo racionalismo
mo derno. Mãe da civili sação, protectoraclas sciencias,
bemfeitora do gen er o humano, a I g1·eja catolica co ntinuo u a obra do seu divino fund ador, denamando a
luz por toda a parte,- por toda a pa1·te sem eando os
benefícios da sua caridade.
Ao te1 minar a nossa p er egrinação pelos campos
da historia, saudemos com r espeito e amor nossa
mãe estrem ecid a, a santa Igreja. Por dezenove seculo s ouvimos-lhe a voz sempre carinhosa ; admiramos
seus oraculos divinos ; a cada passo vimos o seu papel
b enefico e civili sador ! O apostolo são Paulo escreveu
esta palavra prophetica : « O Christo er a h ontem ;
elle é hoj e, h a de ser na eternidade. 11 (Hebr., 1, 11).
O mesmo se dá com a Igreja e a verdade que ell a
anuncia. Sim, o que J esus Christo afirmava, afirm a-o
a Igreja; o que Jesus Christo negava, nega-o a Igr eja;
o que Jesus Christo r evelava, ell a, por sua vez, OI evela :
é a mesma veidade que rebôa, igualmente viva, pe lo
mundo inteiro, verdade incorl'uptivel, verdade imu ·
t avel. Entretanto não é a imobilidade do tumulo, rRt.a :
o ~ymbolo catoliuo opera seu espJend icl o desabrochar
atravez dos seculos ; aumenta, como seu divino F undador ia crescendo em idade e sabedoria. A doutrina
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de Jesus Christo , completa, logo que esteve acabada
a pregação, mostra sempr e novas riquezas ocultas
outrora, e não deix ará de se desenvolvei· cc at é o dia
em qu e chega. mos todos á unidade de uma mesma
fé >> ou antes á co ntemplação definitiva da vrrclaclc
et erna e absoluta.
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