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Dtlrrro /Li10 Eu i;c11 w f:r11Psto CAUJ..Y , ca11 011 ho
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CONCOl:l.OA.~CIA

DM; SC!E:'í CL\S C:0.11 A FÍ<:. -QU f:sn} t~S lf!STOTIJC ,\ S

LEO PP. :-.111.
Oileclc !ili, '"lutem et npostnlit-11111 l>1mcJktioMm. l ' nn r11 m
lill cri<, tui r rg11 "º' ol>'l'4uii lc~libu<:, lihros :l<'<l'µimm, qui
ronl inc nl ingcuii industril''fl11P l\I R' J.(emino-. fdu'.
Rhcmcnsc Collegium 11011or11m Puerorum voca hulo n11n1·11patum, dignum nal 1;uj11s iµ sc in hbtoria 'tilP t>l<1l>or.1rc,, c xigui ~
quiµp c or.tum inil iis, 'ensim :id memor..il>1lcm nol>ilit nfPm 1wrvenit : \'t>lusta tt• glori,Htuc cum pnucis Podrm 1wnrrc in,titutis cnmµara ndum.
Extra dnmP,li l'nrun1 fin vb rt>r11111, lalioru ct augu,liorr rnmpo
all eru111 oµm• cxcurril , quod esta t ~ ('nur.• cl'111str 1u11on rcltgie11se
inscriptum , in r111n quidv111 pl'Oµo >ilum tibi \'idcmu s rssf', l'alholic<i.: Iunda111 rnlt1 fi 1lci nl lc repetrrr , fnlsn s ri r ~11 ~ c nl c nlins rnnrguc1•c, ,·irl11l r 111 rrliJ.(ionis s anl'li s~ im u: om ni qun pot es rationc ad
µcr:; uatlcndurn apla lu('ri . 1.aud a hili ~ l0hnr, nlq1rn 011rnin<.> l' jll>·
morti, 111 l'nrilo qnrn l 111nltis J1 0111i11ilrns 110111innlimrp1 P J11,·c11lL1li
i11 tam puriculu-.a opin ionum multil11!li11P p1'1Hl r~sP . l d Li hi , j l'Plici ter con t i,,;Prit , q11P11111<l11111dn 111 Nos co11f1dimut. , cupi111\ls aulL·m
ex animo ccl'lL', lu prufccto op~1':" prrli11m tnl1•1'is u11u1n om ninm
maxime opt:•hilP.
CO'lf'sti11 111 1111111Pru111 a1i-pi1·c111 IJc 11c ,·ol ~nli11• 'Jn P .\ o~l l'il' p illll'
n~ tc, tcm tibi n po~ t ol k;11 11 henrrlirtionPm p~ra11rn11Lo.:r in Domino
impnt i11111s.
Da tum fl om<t', apud S. Pdrnm , dic X\" (lprilis ,rn. \J1Jcc1;1,xx·n·u,
Pon tific:itu~ ' ºqri d ~d mo.
l.i;o l'P. X III.

P_\.RTE

DOG~L\.TI C.\.

OS )fY S TE H 1 OS I' E ll.\ '.\ T F. .\ R ,\ 7. À O

NOC/H·:S t>HELDl r NAllES
Irtéa geral. -

Divisão l.lc;ta µarte dogmatlca.

No chri~L iaui~mo i11Lrgra l <· co mpl rt n, <'n c:on ll'amoi;,
cm primeil'O lugar, o ens ino //i('o/ogit·() 01 1 dog11uilico.
Por es Las palavras tlt>signamoR o r:on jnnt:Lo dus vrrdades que um <liscip ul n d<• J rs11 s Chl'islo lt'm qur.
admitlir e <·1{•r, si quizPr juslil'icar o sP u uome de•

catholico.
Entre esles

dogma~ ou ,·l·rdad<'s, adiam-se alg uns
que são accessi,·eis á raz ão, P fnram o o bjPcto do
n osso Estudo 1>0Úre ci flcl1;:wo l'm g.. ral. Oulras ha qu u
a r azão huma ua m'i•J podia dL'srn llrir 1• ainda n:io pód<'
entender m esmo dl'pnis que Jh'lls Ih" revelou a <·xist encia <lrl las. F.stas '1•rdad .. s in1·11mprPhPrn;i\'Cis " t!c
ordem sobrrnatural, f' hama m-sr .Uysterios.
C, DE INSTR UC. l\li:LIO. T . I V.
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Ora, o que o ra<' ionalismo at aca em nome dn r azão
humana, são esp<'rialmcnte est es my;;Lr ri os inacl:essi,·eis. \'amos estudai-os successiYamcnt<', na ordem
logica do s1'u ensino. O Christianismo é uma harmonia, urna ordem maraYilhosa, na qua l ns vrrducl<'s tic
COllCatrna m como OS princi pios dr uma m<'S llla SCi<'nria.
Afi nn l, os myst r ri os da Religifio não são mu ito n11mi>roiins; ~P 11d o ndrni LLido o prirrH'iro, os tl!ILros d1,lle
drco rrnrn, co rno o r1•gaLo flu o da s ua naoceJLLP.
Por isso, depois de Ler consagr ado um <·a pilulo JH't'liminar á imporla11 Lissima questão da i1tspir1tçrio 1los
/,i<'ros .rnnlos, consiclcrados <·omo yrrda:leira fon te• elo
ensino dogmali1·0, l'Sludarcm os : L0 o Jfyslcrio P lll
geral ; 2° a 'l'rinclnclc; 3° a Creação / fto o Pf'crndo
or iginal e a sua transmissão; 5° a 1 ncan wçào, que
corn1•çou n gr aadc obra eia r ehabilitação do lwlllem
ri <'cahido; 0º u Rectemz1çào que foi a roalisaçiío <' cumprimento d n pteced<'nL<' ; 7° a Grnça, fr ur Lo da Rc<IL•mpç;\o; so a l~nthruistia, applica~ão nerPs~ari a da
mesma; H0 a Vi1fli /ut urn, feli z 011 i11fcliz, sanl'~'.âO suprl•mn ela nossa parlicipa<:ão ou resist rn<'ia :í ·graça
da RPcil'm pção ; LOº afinal, a R esurreiçâo dos corpos,
compl<'mc11to da l'<'l:Om pcnsa ou do casti go.
;\ r<'s pciLo d<' cada uma d <~s ta s Yercl ad<'s, apr csrnt ar r•mos o d ogma n•vc lad o nas ~agr adas E ~cripturn.s
r o 1•11sino tra11 sm il Lid o pPla IgrPja; <lisc uLi rrmos
lr nl11wnlc as pt·l'Lensas opposições feitas a cllas l'm
nomP da razilo h urnana, e. <'om o con<·lw;ào, trrrmos
sempre que rrC'o11heccr a prrfeila har monia da Mzão e
do 111ysLerio, ns ,·anlagpns preciosissirnas desso m ysLerio para a inslrucyào e san('.~ificação do homem .

C.\l'ITL'LO

As fontes do ensino dogm atico ou Livros inspirados.
E siauo preciso lia qucstilo. -

Divisão deste capitulo.

Démos a rn11 lu <'Ir alhurl'.'s as font PS du ensino 1la
Igreja : são os liwos lnnto cio Antigo como do _\'ovo
Testamento, in l<'rpr<'Larl os pr>la t rad i<:ào calhoJirn.
i\fas ao durmos 11111 s11 mmario dos nossos LiYros
santos, e ao PsLalH'h <·ermos a nu r·Loridadc hisLori«a
do Pentateuco <' dos J:;pn11gr.lllos qir<', no est udo da
rerelaçâo JJ osaica <' 1la l'l'l'f'lrt('do tllristli, nos inLeressayam de modo mui:; <'SJH l'inl, nüo considffamos a
Escr ipt ura ~ag1·atla t•111 g1·1·ul, <' Pslt s li\TOS em particular, sinào 1wln lado humano. Enlüo rra sufficic11Le
par a a nossa the;;e mu~l1'CJ1' q11P os r>~l'riptos de ~Ioy:;éi>
<' dos ~\·angc l i;;tas gozam da 11wi11r unctoridade que
se possa concrd<'r a um li\'l'O n<·o11lH•1·ido authcntico,
vericl ico, e int.rgra lmPntL' cu11Kl'l' Vuclo (1) .
Agora q tH' vn rnos ti rar dos trH'HIIlos livl'os sagrados
os Lex los, hasrs dos nosso:; My~terio~" import a sabl•r
que esLPs li\'l'os, além da auc lo1·idade lwmu.nu dos
seus auc lor< s, pos~u c m um~ auclMidade di~·ilza, proven iente da sua in\'fl/l'afáo. T1 ri rnus uuw id.Pia niticla
do Yalor das aflit·m;H;iir s clogmatica~ quP a lgrr ja tira
d. a E scri ptul'a i;agrnda, só q11<rntl11 sc.uLu·mos r·m cru r
consiste a i11spira~:üo,cp1al é o ~Pu a lcauce. e qual r a
confiança qut• dt•v<?mos concr>d1•r 6. l dição da Diblia d fl
qual cxtrahim os o~ l1•xto;;. l·:if; p!irque LraLur r·mos
(1 l

~

PHELl~ll~ \R

Ver o no~so torno l : I.it>ros do A nliuo e do Nouo Testamento .
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NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

1° da natureza da inspiraçiio ; 20 do alcance da inspiração ; 3° da auctoridadc da Vulgáta (1 ).

secundando os seus esforços, sem todavia lhe assegurar a infallibilidacle; não é nem tão pouco uma simples assistencia, ou um soccorro puramenLe negativo
polo qual o Esp irita Santo sup erintenderia, ou, si 1wco ssario fôsse, dirigiria o escriptor, do modo a não o
deixar cahir em erro algum, co mo faz com o soberano pontifico o com a Igreja. A inspiração é um soccorro positiCJo do Espirita Santo, e s upp õo : 1.0 uma
doterminaç,ão sobrenat ural para oscr eYer el o algum
modo sob o clictaclo de Deus; 2° uma illuminação da
intolli gencia pela qual este mesmo espir ita ou revela
ao escriptor o que oll o ignora, ou lho suggero aquilJ o
que ha de empregar entr e as cousas que lhe são conhecidas, cm r esumo , o diri ge do tal modo que não diz
sinão o que Dous qu er; :1° uma influ encia na ordem
dos pensamentos o na escolha das palavras, qu er dicLando-as, quer suggerincl o-as, para que nada elo falso
se introduza na obra.
Quando a in spiração Lem por objecto uma verdade sobrenatural aLé então desconhecida daquollo
a qu em é manifestada, ternos a rePelaçâo no sent ido
pr oprio.
Ora, esta sign ificação precisa da in spir ação foi explicada polo concilio do Vat icano : <1 A r evelação sobrenatural, disse ell c, acha-se conticla nos LifJl'os escriptos
e nas tradições mio escriptas, qu e, recebidas polos aposLolos da mesma bôcca do Jesus Chr isto, ou transmitLiclas como que pelas mãos elos apostolas, sob a inspiração elo Espiri to Santo, chrgaram aLé .O:ós ... Estes
livrus, a Igreja os tem por s;intn~ e canoni cos, não
porque compostos unicamente polo saber humano foram ao depois appro,·aclos pela aucloridado ela Jgre ja;
nem tão pouco porque encerram a rc·vr-lação sem
('rro algum, rnaK porque, cscri pLos sob a inspiração do
Esp irita Sanlo, tém et Deus por autor o como taos foram enLrcgues á Igreja mesma. 11 (Const . dogm., De
Fide, cap . n).

AR TI GO I

Da natureza da inspiração .
I. Definição da insp iração . - II. Seus eITeitos no escriptor inspirado. - III. Provas da existencia da inspiração.

Distinguem-se as sagradas Es cripturas de t odos os
outros livro s, porque estão certamente inspiradas . O
povo judaico considerava a s ua 13iblia co mo a mesma
palavra de Deus. Todos os christãos admittem identica inspiração, não só para os livros ccinonicos do
A nti go Testamen Lo, mas tambem para os livros cano. nicas do Novo T estamento. Assim co mo os catholicos,
os prot estantes reconhecem que a Es criptura sagrada
é inspirada . As divergencias a est e respeito não se
referem sinão á extensão desta inspiração que os prot estantes dilataram muito par a dclla fazer a sua unica
regrn ele fé. Os racionali stas hodiernos a rejeitam de
diver sos modos. As de fi nições dos conc ili os, qu e contêm infallivelmentc a verdade, serão os nossos guias
nesta questão, assim como cm todas as outr as.
E m primeiro lugar, que co usa ó a inspirrtção? <1 E',
diz o senhor Glaire, um soccorro sobrenatural que,
in flni n cl o sobr e a vontade do oscriptor sagrado, o
excit a e determina a escrever, ao mesmo tempo que,
esclarecendo o seu entendimento, lhe suggere, pelo
menos, quanto devo dizer . 11 Portanto, a inspiração
não ó somente uma piedosa inclinaçâo, ou 11m soccorro
orclinario polo qual Deus excitaria um auctor a escrever,
<1) Para os desinvolvimentos, aconselhamos ao leitor o Manuel

bihliqiie do senhor Vi gouroux, tomo I.
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JI. Falamos da inspiração m s1 mesma : é tambrm necrssario examinarmos os efToitos que produz
sobro o escriptor inspirado.
1° Em geral, deixa-lho o livro exrrc1c10 das suas
faculdad es, salvo cm certos oxtases prophoticos.
20 Para so lembrar das cousas por olles vistos, os
escriptoros sagrados fazem portanto uso da sua memoria.
3° Para que um oscriptor soja in spirado, não ó
nrcossario que tenha co nscioncia da sua inspiração.
Nestas diversas circumstancias, é corto qu e a . primeira impulsão vem do Deus o que o oscriptor, bem
que gozando do corta liberdade, é r ealmente o interpr et o do Deus.

renovar esta definição, precisou-a ainda melhor e terminou por esta sentença: << Seja anathema aqu elle que
não acceitar os Livros da sagrada Escriptura na sua
integridade, com todas as suas partes, como sagrados
.e canonicos, assim como o santo concili o de Trento os
enumerou, ou negar que foram divinamente inspirados! )) (Cap. II , ele ReCJelatione, can. IV.)

ARTIGO II

Do alcance da inspiração.
I. Da inspiração verbal, ou no que diz respeito ás palavras : não
Consequencias desta afirmação. - II. Da
inspiração não verbal, ou no que diz respeito ás cousas : a sua extensão. - Abrange as questões scientificas?
é geral ou absoluta. ·-

JII. !\Ias será bom cor Lo o proprio facto da inspiração? Para os catholicos, a r es posta não póde ser
duvidosa. Os proLostanLrs desejariam estabelecer csLo
.facLo polos carncteres intrinsecos dos Livro s santos .
E' verdade qu e são Pali'lo oscrovou : « Toda a Escriptura, divinamon Lo inspirada, é util. .. >> (II Tim. m,
16.) E' ainda verdade que, om diversos trechos,
tanto do Antigo co mo do NoYo Test amento, a acção
do D ~u s vem claramente expressa . Porém, a inspiração
do todas as partes da Bíblia por estas provas,
não poderia ser rigoro samente demon strada. A oxcellencia da doutrina dos nosso s Livros santos, a pur eza
da moral que en cerram, as id óas novas por ell os expostas, a linguagem do que usam, tudo isso é digno dos
cscriptor cs in spirado s, mas não constituo uma prova
irrcemavd da ~ua i11~1Jirnção.
E' portanto á auctoridade ila I greja que havemo s
de r ecorrer para ter uma certeza absoluta nest e ponto.
Ora, já o concilio de Trento, ao r edigir o cânon das
sagradas Escri pLuras, apo ntára Lodo s os nossos Livros
santos, no seu conjun cLo e nas suas p artes, como inspirados do Espirito Santo. O concilio do Vaticano, ao·

I. A Igreja, <lofinindo a natureza da inspiração,
della não delimitou a extensão nos detalhes. E' um
ponto deixado á discussão dos theologos. Mas é util,
para o estudo <las divorsas questões que vamos examinar, conhecer neste pcmto os principias geralmente
admittidos.
Em primeiro lugar, distingue-se a inspiração CJerbal
que attingo não só o fundo das cousas, como abrange
tambem todas as palavras empregadas pelos escriptores sagrado s ; e a inspiração nào CJerbal que se ext ende sómente ás verdades, o não precisamente ás
palavras.
Parece certo que D eus não inspirou ~·erbalmente
tod.a a sagrada "Rsr.riptura. A Providencia, com efieito,
não intervém sinão para cousas noces sarias ou uteis.
Ora, a escolha das palavras, que as faculdades naturaes elo escriptor podiam fazer, não l'xigia a intervenção directa do Deus. Além disso, nota-se cm no sso s
Livros sagrados, uma grands variedade de eRtylo ;
é pois claro que cada auctor conservou, o cunho pro-
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quer na ex pr essão. Em no ssos Evangelho s, para os
mesmos factos, acham-se narrações dilforontes : dahi
r esulta que ci E spirita Santo não dict ou as palavras,
a não ser que fosse m indi sponsavois para o sentido,
para o dogma ou verd ade a ensinar .
A opinião que acabamos do transcrever, r osalvando
a integridade doutrinal, exp lica qu e Dous não t om
feito milagrG para conservar som nenhuma alteração
accidental o te.x: to sagrado . Com r fTeito, ha variantes
nos t extos antigos, como em toda s a s obras de uma
alta antiguidade. Acham-se nellcs erros de copista s ;
são ' olles, porém, meramente acc identaes, pouco importantes o não a lteram cm nada a doutrina.
li . A inspiração no locante ás co usas, se extonde
certamente, co mo confessam os cathol icos, a tud o
quanto, na sagrada Escri ptura, diz r espeito á Re.ligião, á fé e aos costumes, isto é, a todos os ensina-.
manto s sobronaturacs contid os na Biblia.
Nos dados historicos, grogr aphicos, physi cos, etc.,
bem que não sejam o objrcto dirccto da Escriptura
sagrada, a assistoncia do Ésp iri lo Santo preservou
certamente os oscriptoros sagrado s de qualqu er erro
substancial .
Desde o progresso das scioncias, em no sso secu lo,
examinou-se especialment e si a in sp ir ação da sagr ada
Escriptura se extond e ás que stões sc ientifi cas nas
quaes clla t oca accidontalmonte. A est e r espeito faremo s os seguintes reparos :
1° Todo s reconhecem que o fim do Espirita Santo
não foi revrlar-nns vr.rdadcs sc ientifi cas, ma s verdad es r eligiosas.
« A intcnçao da EscripLura sagrada, diz o sab ia
cardeal Baronia, é ensinar-nos com o é que se alcança
o céu o não co mo an dam os réu s. »
20 A JJ ibli a, é n rdado, fala da natur eza, tanto para
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descr evei-a como para co ntar a sua origem. Mas o
que r ntão diz não servo sinão de m0ldura ou esteio ao
ensinamento divino.
Ora, na sua expos ição e nas suas clescripçõos, os
auctores sagTados falaram segundo as crenças co mmuns ao seu t empo. Escreviam para os homens da
sua época o deviam forçosamente pôr a sua linguagem ao alcance dell cs . E' assim que Jo sué attribue
ao sol um movimento ao r edor da torra . Por acaso,
cm sua linguagem habitual, falam elo .modo diverso
os nos sos sabios moderno s?
3° F eita a p arte que t oca á linguagem popular,
pode -se asseverar que na Bíbli a não ha nenhum erro
propriamente scientifico. (( Dous é o auctor da natur eza o ela scioncia assim co mo ela revelação, o não
pódo contradizer-se a si mesmo. n (Pio IX, Encycl.
9 de nM. de 1846. ) J\ Igreja não proh ibe aos sabios
fazerem posquizas cada qual cm sou clominio e segundo
o mcthodo qu e lhe é propri o. Já sabr qu e os rrs ultados
certos da sciencia estarão sempr e de accordo com as
amrmaçõcs pos itivas da revelação. Convém observar,
por ém, que simples hypotheses scientifi cas não devem
intimidar a fé elos crentes.

ARTIGO III

Da auctoridade da Vulgáta.
I. A inspiração não se extencl e ás versões ela Biblia. - II. Noção
especial da traducção lati na cha mada Vulgáta . - III. Auctori<lade de que goza esta versão. - IV. Co nclusão relativa á leitura da
Biblia.

J. A inspiração de qu e démos a co nhecer a n atureza e o alca nce, certamente não abr ange o trabalho
dos traductoros o a sua interpretação. E' isto uma
obra humana o que não tom outra auctoriclade sinão
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AUCTORIDADE DA VULGÁTA

a do auctor ou a que a Igrej a~ d ecl ura r eco nheccrlhe. A v ersão dos Setenta, feita do hebraico p ara
o grego, µor ordem de Ptolomeu Ph iladclpho, r ei d o
Egypto (28tt-247 a. C.), por mai or que seja a sua
auctoridade e por mais extraordinarias que foss em as
circumstancias em que se r ealizou aqu ellc trabalho,
não é o fructo da inspiração. Alguns padres da Igreja,
é verdade, par eceram r econ hecer-lhe um caracter inspirado, mas falavam no sentido mais lato dessa palavra; além disso, a I greja nunca aclmittiu a inspiração
dos Set enta, partilhando nisto a opinião de são Joronymo que excluo, ao mesmo t empo , a lenda das cellas de Philon e a inspiração dos tracluctores. Além
disso, notemos que os Setenta não traduziram a Biblia
inteira, mas sóm ente os cinco livros de Moysés,conhecidos com o nome ele Pentateuco. A traducção dos
outros livros do antigo T estamento foi acabada no
anno 130 antes de Chri sLo.

nascido na Dalmacia em 329, e morto cm Belém no
anno el e !t20 . - R evistou primeiro os Erangelhos,
depoi s os outros livros do Novo Trstamcnto e em seguida os Psalmos, não pelo t cxlo h ebraico, mas pelo
grego de que se approximou quanto possível, emendand o só o es tylo e algumas interpretações in:exactas .
Acabado este trabalho, são Jeronymo lanço u- se num
estudo acurado da língua hebraica (374), e emprehcndeu verter della para o latim todos os outros livros
da Bibli a, sem desprezar nenhum dos r ecursos littcrarios elas antigas traclu cções que pudessem facilitar
a plena intelli gencia elo texto. Ora, é o conjuncto de
todos esses trabalhos de são J C'ronymo que formou a
Vulgáta. Essa obra é um monumento unico e sem
riva l : é, som duvida, a melhor elas traclucções antigas, tornando-se notavcl pela fidelidade, cerLa elegancia ele estylo e a consC'rvação da antiga italica
tanto quanto foi possível.

II. A nos sa traduc ção latina da. Biblia é co nhecida p elo nome de Vulgátrt, - rulgata editio, - isto é,
texto corrente, espalhado e acceito . Eis a sua historia resumida. D esde o principio do Chri stianismo,
houve cm Roma, no Occidcnte e na Africa, traclu cções latinas feitas pelo texto grego dos Setenta, e r edigidas cm um latim vulgar, ó qual não era mais a lingua classica, mas um clialcct o popular cm que vinham
alteradas as formas primitivas. Todavia, entre a qu ellas versões, uma, chamada Vetus italica, - antiga
italica, - gosava de uma auctoridade maior·; é a esta
que recorrem ordinariamente os Padres da Igr eja
anteriores ao rv 0 sec ulo.
Os numerosos erros que se tinham introduzido na
v ersão italica, levaram o p a pa são Damasio a pedir
a são J cronymo r evistal-a e corrigil-a. Admiravelm ente apto p ara esta m issão se achava este homem, de
uma sciencia profunda e de uma erudição notavcl -

III. Apesar ela sua superioridade, a traclucção de são
J eronymo, por causa elo uso geral da versão itálica,
encontrou muitas cliffi culdades, para ser adaptada na
lgrej a latina. Acabou todavia por prevalecer, e o concili o de Trento, na sua rva sessão, a 8 de abril de
15f16, sanccionou solemnemonte a auctoriclade ela
Vu lgáta, declarando esta versão authcntica, e or denando que na s discus sões os textos da Vulgáta deviam
ser acceitos . Comtudo o conci lio prescr ev eu uma r evisão elos textos e appareceu uma edição definitiva
approvada por Clem ente VIII. H oje é o t exto desta
que faz auctoridade. Por seu decr eto , o concifro de
Trento nos dá a certeza : 1° qu e a Vulgáta não contém erro algum 11u Locante 6. fé C' aos cos tumes ; 2° que
os chri stãos podem se utilizar dcll a sem p erigo e sem
r eceio algum.
IV. Esta declaração applica-se á Vu lgáta latinÇf e
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não ás suas traducções. Tonªo cm mira preservar os
fieis dos erros que o protrstctntismo o o jansenismo
introduziram nas versões rm língua vulgar, a IgrC'ja
manteve sabiamente a antiga dcfoza feita outróra,
pela qual ficava prohibido aos simpl es fieis !orem
a Biblia cm lingua vulgar. P.io lV, cm 156~, in seriu
esta defeza terminante na quarta Regra do b ulice.
!\Ias cm 1757, Bento XIV int.crprctou diversamente a
interdicção. Fica sempre prohibida a leitura do Biblias não approvadas o não annotadas ; todavia, é
permittido lêr as traducçõés reconhecidas prla Santa
Sé ou publicadas com notas tiradas dos santos Padres
ou dos interpretes catholicos.
Estas regras são muito sabias o os fieis devem observar as soguintos prescripções : não ler traducções que
não teriam a approvação do soberano pontifico ou
de um bispo, e não lar numa Bihlia, mesmo app1·0vada, sinão o que póde con,tribuir ao bem <la alma.
Entre as traducções fran crzas mais r ecentes, a do
senhor Glaire : La Sciinte Bible selon la Vulgate, distingue-se pela cxactidão e mereceu a approvação dos
principaes membros do episcopado francez. A pal'Lc
mais importante para os chri stãos, o nooo Testamento,
foi approvada até pela Congregaçilo do índic e (1).
Posteriormentr fo r am publicadas outras oxccllentes traducçõcs da Bíblia : u ma do Rev 111 º senhor
padre Aug. Crampon, com'go do Amicns; outra do
senhor CI. Fillion, sacerdote de São Su lpiciq, emincnle
professor de Escriptura Sagrada. Ambas são enriquecidas de notas preciosas e devidamente approvadas.
(1) Em portuguez, temos uma traducção da Biblia Sagrada appro vada por S. li x• Rod• o Snr. A rechispo da Bahia.

CAPITULO I

Do Mysterio em geral.
Noção geral do mysterio. -

Divisão deste capitulo.

Chama-se Jllysterio (da palavra grega 1J.u0"1·fipt:;'I,
cou sa secreta) um.a verdade revelada por Deus, cm
que som os obrigados a crêr pela auctoriclacle da sua
palavra, e qu e, sem ser contrar ia á razão, está comtudo
ac ima das luzes desta razão, ele modo que fi ca incomprehensivel.
Em primeiro. lugar, fixemo s os t ermos que hão ele
vol tar a miudo cm nosso estudo sobre os mystcrios o
marquemos niticlamrntc o que se entende pelas palaHas : incomprehendiclo, incomprehensirel ou superior
á ra;:,âo, distinguindo-as elas expr essões : inintelligioel
ou contrario á razão.
O incomprehenclido é o qu e não é completamente
penetr ado ou expl icado para qu e clesappareçam todas
as t r evas da nossa intelli gencia e par a qu e haj a equação perfeita entr e o objecto e o pensamento. O incomprehoncliclo res ulta ele uma falta ele alca nce, do
uma fr aqueza r elativa da intclli génc ia, a respe iLo do
·
objocto qu e lho fi ca submcttid o.
O incomprehensirel é o que, por sua propria natureza, nunca deixará do ser incomprehend ido, porque
a nossa intclligenc ia é incapaz, cm si e absoluta
mente, elo possuir a extensão e o alcance sufficient es
para entendel-o bem. Assim DJus será sempre para:
o homem um ser incomprehensioel. Da-se o mesmo
com Lodos os my~L icriu s : ó o que se ch ama estar r1.timrt
das luz0s da razão.
O inintelligirel é aquill o a que não corresponde e
não pode corresponder ideia a lguma . Sem cuidar cm
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f armar palavras, tirais lettras a ('smo para as coll ocar
"m linha: o r esultado será alguma cousa ininLelligivel.
E' contrario á ra;:,âo aquill o qu e obriga a razão a
se desmenLir a si mesma; por exemplo, é contrari o á
r azão que um circulo se ja quad1"1do, que um triangulo seja redondo, que uma cousa. se ja e não seja ao
mesmo t empo .
P ' tcrminados esses principias, dizemo s : Qualqu er
mysLcrio christii.o, sendo uma Yrrdaclc dogmaLica ensinada por D:;us mesmo, dcYc ncccssariamcnLc ser
inco mpr ehensiYcl para a intelli gcnc ia humana; está
acim a da razão, por ém, não se póde es tabelecer que
lhe seja contrar io. E quando Deus nos impõe a crença
num mystcrio r evelado, não só não exige de nós um
sacrifi cio desarrazoado, mas, pelo contrario, ofierecenos um fim uti l e vantajoso a nós incsmos : deixa
subsistir os direitos da razão e dá á nossa intclligen cia o meio e a occasião de se exer citar nobremente.
E' o qu e Yamos fi xar nos arti gos segu intes cm que
demonstr amos : 1° a necessidade elo mysterio; 2° a
sua u!ilidacle; 3° o laclo racional do myst crio.

ARTIGO 1

Necessidade do Mysterio.
I. Sentid o preciso da qu estão: necessidade do mysterio deduz ida:
0 da propria definição da verdade ; 2° da noção da Religião. II. Além disso, o mysterio acha-se em toda a parte.

i

. I. Para coroprehcndcr esta necessidad e, antes de
tudo, importa não se es qu ecer da definição elo mysterio :
« E ', já o dissemos, uma verdade r evelada por Jkus,
na qu al somos obrigados a cr er pela aucLuriJaJe da
sua palavra, e que está acima das luzes da razão , e,
portanto, inco mprchensinl. n Dizemos acima ela razâo,

e não contra, o que é co ropl cLam<'ntc diffcrcnLc : dizemo s incomprehensivel, e .não ininlell igivel uu contmclictorio; porque Deus, que é a propria sabedoria e
razij.o, Deus que no s deu, cm no ssa intelligcncia, uma
particip ação á sua propri a razão , não pódc, nem deve
con tr adizer o que fez em nós. Não póde <'nsinar-nos
cou sa alguma que sacrifique ou contradiga a razão
humana; mas fica livre de nos co romunicar verdades
que a exce dem . J\ccrcsccnLamos at é quq ass im ckve
ser e que, porLanLo , o mysLcri o é neccssario. J) csta
affirmação tr a zrmo s duas provas, uma Lirada da
definição ela verclacle; outra . tir ada da noçâo ela R eli-

gião.
1o

<e A verdade, diz sa nto Thomaz, é uma Óquação entre a intell igcncia e o seu objecLo. n Uma cousa
no s apparcce verdadeira quand o a no ssa razão a perceb e int eira e a co mprehcndc; e, nes te caso, a palavra
que serve para exprimir esta verdade é niLidamcnte
clara e co mprch cnsivcl. Mas é de 1.oda a evidencia
qu e a intelligcncia divina encara obj cct os de uma
grandeza muito ma ior; comtud o, p<'rccbe-o s cm toda
a s ua extensão, e a palavr a de que Deus se servir
para exprimir a verdade por ell c notada, será nccessariarocnLc cm r elação co m a verdade mesma. Soguese q ue a palavra de Deus, r evelada e communicada
a os homen s, fica em perfeita equação coro o pcn samcnLo divino ou com a verdade ; e co m.o o pensamento de Deus é inf inito ass iro co mo a sua natureza,
a sua palavra nos co mmunicar á verdades que ultrapassam e semvrc ulLrapassarão o cir culo finito e limitado da nossa intcll igcncia. Ora t al é a razão do roysterio : intelligivcl e co mpr chens ivel para Deus, é, par a
o homem, intelligivel só nos termos, por ém, incomprehensivel na v erdade que en uncia, porque tal verdade
está acima do homem, superior á su a razão, mas nero
por isto inintelligivel ou contraclictorilt. Eis porque certas verdades, evidentes p ara Deu s, ficam cm si mesmas
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absolutamente incomprche nsive is para o homrm, e
nós as chamamos de mysterios.
2° Define-s e a Rcl igião como um vinculo ou uma relação de união entre Deus, infinito na s suas perfeições,
e o homem, finito e limitado cm seus attributo s. S:>
gundo est a defini ção mesma, a Religião, de um lado
se prende á natureza infinita de Deus, e do outro, á
natureza finit a do homem. Por conseg uinte, n ão será
nccessario cru e "um dos t ermos de sta relação, Deus
infinito, permane ça inacccssivC'l á intclli gencia limitada da crcatura ? Não s0rá preciso que a verdade
divina este ja, pelo men os cm parte, fór a do alcance da
nossa razão? Ora, é o que aco ntece em certos dogmas
ou mysterios que a r evelação nos transmittc da p arte
de Deus . E is porqu e a Heli gião cm su a natureza, trm
que ser, em parte, inaccess ivel á intC'lli gc ncia humana.
Dizemos em parte, porqu e si todo o Christiani smo
foss e incomprehens ivel, não seria feito para o homem
intclligentc e razoavel, co mo nem tão pou co sahiri a da s
mãos de Deus, si não tivesse nem sombras nem myst erios .
Ha, portant o, na n.cligião chri stã, um lado claro
e um lado obscuro . O lado claro e compr ehensivel, são
as verdades ele ordem natur al, assim co mo as provas
hi storicas e extrinsccas ele ordem sobrenatur al, os
mil agres, as prophecia s, a fundaç.ão e a perp etuidad e
do Christianismo. O lado obscuro são os mystcrio s,
ali ás pou co numero sos, que constituem o fundo essencial da Religião r evelada . E' este, por exccll cncia,
o lado divino do Christianismo, visto que a r azão
humana não inventa o qu e não entend e. Além di sso ,
só Deus podia revelar ao homem n rclades incomprchensivcis, assim co mo leis sobr enaturaes.

11. l\Ias, não é só na Relig ião que ha mystcrio s ; o
mundo est á cheio delJ es, e a nossa raziJ.u uti acccita,
sem que por isso julgue fazer abnogaçõ.o de si mesma.

Nas sc iencias naturacs, physicas, mathematicas, que
sabemos? <e Nada ou pouca cousa l>, disse um dos nossos ma is ill ustrrs sabias, o senhor Moigno. E accresccnta : cc Sabemos bem pou co o pou co que sabemos.
Do nada t emos a ultima palavra. Afinal, que são todos
os progressos elas scicncias? Uma multipli cação ele inco gnitas e de mysterios. Para no ssos antepassados, o
mundo material era um myst erio quadruplo, composto
de trrra, agua, ar e fogo. O ar e a agua eram myst cri os simpl es ou unicos . Para nós qu e descobrimos
mais de sessenta elemento s, o mundo é um myst erio
quinze vezes mais inaccessivel ; a agua desde que a
sabemos compo st a ele hydrogc.nio e oxygenio, é um
myst crio dupl o ; o ar, mi stura cm propor ções quasi
definidas de oxygcnio, a zoto e gaz carbonico, é um
mysterio triplo. Espírito, mat eria, éthe1', espaço, t empo, affinidad c, gr avidade, elcctri cidadc, calor, lu z, et c.
outr as t antas palavras cujo sentido é para nós c~r
cado de mystrrio s inso nclavcis, outros t anto s enigmas,
outras tantas incognitas desesp erador as (1) ! ''
Os milhões de astro s qu e povôam a immensidacle,
sua orbita e se u movimento ; o sol, estr ella ele sexta
grandeza, a terra qu e no s parece absolutamente immovcl e comtuclo animada do s seu s trrs mov imentos
r apicl os dr rotação ao r edor elo seu eixo, el e r evolu ção
ao r edor elo sol, de transl ação no espaço na immensa
orbita qu e o proprio sol descr eve na sua marcha para
a const cll ação ele H er cul cs (2) ; a gotta de ag ua com
os seus milhões de mol eculas, os gazes e os seus milhões ele calorias, qu antos myst erio s inso ndavcis ! E
esta verdad e gco meLrica qu e uma curva e a sua
asymptota, di st antes na origem de um cc ntimctro
ou cio um miJl imetro, embora prolongadas indefinidam ente, vào scm1:i1'c se approximando sem nunca
se PncrrntNtr cm ! E es te fa cto kfo mys terio so da
(1 ) Les Splendeui's de la Foi, t . I. , p. 184.
(2) Annuaire du Bureau des Longitucles, ·l 897, not a A.
C. DE INSTRUC. RELIG . T. IV
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união int im a d a alma e do corpo, P o phcnomeno da
v ida, e os bi lh ões d e m olcr ulas qu e constituem os
cor pos solid os, liquidos, or ganicos, n:'ío é isso t ud o,
n a r ealida de, o mys t eri o p N m anente da n atureza?
Or a ! tud o é myst eri o ao r ed or de n ós e em nós, n a
ph il osc phia o na sciencia, e qul'r r r iam os qu e n a R elig iilo, a HC i<:ncia do D eu s e das su as r elações co m o
m undo, não h ouvesse myst eri os ! P or uma p arte,
escorndo s n a au ctoridade human a e falliv cl d os sabios,
a dmitlimos, sem deixar d e ser r a zoaveis, en sino s p asmosos, e, b asead os n a au cLoridade infal livel de Deus,
r ec usariamos aceitar as co n qui s tas inesper a das e glor iosas d a r evelaç ão! Não seria ist o, etn v erdade, um a
fa lLa de \ogica e de juízo ?
Co n c l u amo~ porL~nto , co m o a uLor p ouco su speito
d a Pli iloso phia posil iM, o propri o srnhor Au gust o
ComL<' : (( Nos obj cct os ele qu e se occ up a o p cn sam r nL o h um a no, ha duas cat rgori as : o cognoscirel e o
inrognosciPel ; (' no incognosc ive l, d istin gamo s o incognosciv el d a scir ncia e o in cog nosc ive l da r eligião. »
E a.ccrescrnLa : << O incog nosc iv rl, a quill o qu e fica
a lém elo sabér positiYo, co m o n a ordem material , o
fu nd o d o rs p aç.o se m lim it e', ou n a ( rd em intelJectua l,
um a ser ie d e cau sas sem fim , é inaccess ive l a o espírito
huma no. Mas inaccessivel n ão qu er d izer n ull o e não
rx istcnt c. J\ immensid acle, tanLo m a t Pria l co m o in Lr llc cLu a l, se p rende d e m od o mu it o intimo aos n ossos con hce im cntos ... E ' um ocea no qu e vem morr er
f m nossa pr aia e para p er corr el-o nüo Lemos b ar co de
(' s pcc ir a lg uma" (1). Est e ulLirn o pl'n samenLo , no ponto
d e v ist a pur am ente h uman o, seri a vr rd adeiro ; para o
chri sLi'io dl ixa de o ser , p orq r1e Lem os um n avio b em
::i par l· lhado : llr u s r a l'(",-r la<;ão .
(1 ) Philosophio positiv1, t , I : I ntrod LlCÇ[O.
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AR TIGO II

Utilidade do mysterio.
O mys t erio : 1° ma ntém a nossa razão numa j usta dcpcndcnria;
2.0 d á merecimento á n ossa viela; 3° é aind a o meio mais razoavcl ele
expli car toelas as d iJTi culdadcs; 4° é a base de um a moral mais per·
fe it a.

J-\ o impôr m ys Leri os á n ossa razão, a Providl'nc ia,
que faz tu d o co m sabed oria, t ev e os se us desígn io s
e as suas Yis tas mi sc·ricor d iosas. Com effci Lo, est e ac Lo
de f é n os mys t cr ios qu P, á· primeir a v ista, não p a1·ccc
fe ito sinão p ar a ('X ig ir ele nós mais um sacri[icio, v em
a se r a font r de pr ec iosas vantagen s.
1° A primeil' a uLiliel a d<' d o m ysteri o é m a ntr r a
nossa ra zão numa ju sLa clep enclencia p ar a co m De us,
LanLo mais ju sLa que cs La r azão or gulhosa, ap esar elas
trPYas em qu r an da ús ap alp ad ela s, a ch a-sr co m fu rtrs
Lcnden cia s a elev ar-se co n tr a Deu s. Que aconLccN ia
cn Lão si o n osso rsp iri to se r econhecesse b astan Le esclar ecid o p a,r a p e110L1'ar a essen cia das co usas, p ar a
abranger o conjunct o e os detalh es de t ud o, e p er s ..
cn1ta r to d os os a re anos r srgr eclo s d o infi niLo ~ , \ presen ça d o mys Leri o n os obr iga a confessar a n ossa infe r ioridad e ; e Deu s, ao co ll ocar o incompreltensivel
diante el e nós, quer ao m esmo t empo faz er -n os exp iar
as rpvoltas de nosso org ul h o, e pr aticar um ac lo ele
s ub mi ssão r dr p (' ndcneia p ela humilde acce iLaç·.<'io da
vrr clade qu e u1Lr a passa as l uzes de n ossa r azüo .
(( P ara con hrc<•r a s co usas ele De us, d iz Bo ss uPL,
Í' 1,r cciso que De us n os en sine e Pllo propri o forme o
nos so jui zo. I ~' pr rciso Ra b <'r qu e tod o o es for ço, qu e
fazrmos de nós m rsrn os par a conhecrr a l)rus, n ão
srrYc sinào pa l' a c•sc 111'( t'l'I' ou con fundi r a nm;sa inLr lligcncia. l\ão faze m os ma is qu e YolLra r, a nd ar ás
tontas. Nüo JrnsLa t' l (•'\~ i11'-nns, rnmn l\fo ysés, nrima dos
son li Jo~,w üi ·c' u mu nL unlia, na irnrte m ais cl ev tela d o
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nosso espmto, é necessar io imp ôr silencio aos nossos
p (·nsamc ntos, aos nossos discursos, á nossa razão, e
cnLr ar, como ,\loysés, denl ro da nuvem, is Lo é, nas
san Las Lrcvas ela fé ('1). »
2º E' a fé n os myf5Lcrios que faz o grande m crito
da v ida do homem nl'stl' mundo. - Não h a mNito
algum nn crr·r n o qu e vemos clararnentt'. Ora, o Christian ismo é uma sabi a misLura de so mbr as <' claridades ; d<' cla ridacl<'s s u ffic icnkmr nLr luminosas par a
ohLrr o asfwntinwnLo da no ssa r azão ; de sombras
assaz my sLC'rio sas pnra 11 os (\co ixar o merito rla obeclil'ncia e d a a b1wga(/to. << Si v is S('ffi OS ('l ara mcnLe o
b em l'SSf'ncial qul' é 1)ru s, diz ainda \3 ossu C't , deixaríamos de Ln a \ih rr d adc' da c•sculha, e, por co nsegu intr, o m er ito d a bôa r csolu çi"io. () cumprimcnLo do
Lem dPVC su· li v r e e gr aLuiLo, r não o seria si a recompc nsa [o s8• df'mais evidP11Lc e j)(' us mu~to apparPnLc• (2) >>. n rsLC' moclo, o h o mPm , caminh a n.clo atrayoz
d as clarid a cl Ps (' so mbr as do mysLeriu , co nfiado n r\
palaYra ck n r us e rs l eiacl o nas suas promr ssas, alra nc;a não só o mrrrcimenlo el a fé mas Lambrm o de
todas suas obras dirigidas ou in s pir ad as por esta virLude.
3º No Chri sti anismo, os m ystcrios são ainda o m odo
mais simpl es, mais fac il e m a is r ac ional de rxpli car
as difficulclad rs in so ndav<' is no mrio das qur\C'S ~r
agiLa a razão huma na. Dé mos a co nk cn r m ouLr a
parte as rxtravngancias des La pobre razão quando
ignora ou abandona o ensin am 0nLo r ev elado para se forjar a s i propri a Llwo r ias e crc1u;as . Quantos erros, dis par a lrs l' abl rra(;.õ··s, quando S!' LraLa de explicar Deu s,
a á lma, a rx i ~Ll'u (·. iu do mundo , o f's tado prescnLl' do
h onwm , a Yic la f11Lur·a, as prn as C' as r ecomp ensas
da ou tr a v i(ln., a inL<'rYP nr;.ií.n d a (\iv inrla dr nas ro11~
(l) 1" Sel"mon pour la Quinquagésime.
(2) Traite du Libre arbitre.
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sas da l\cligião ! P c•lo co n Lr nr io, \()go qu e mlmiLLo
o Ueu s da Jlrvelação, co m u s ua eLernidade r as s uas
perfeições in[iniLas, com a Trindade• das pPssôas na
unidade de natureza, tudo se coordena e sr explica. Este Deus sabia e todo poderoso r o aucLor ela
Creação ; fez o h omem intelligenLe e livre. O abu so ela
liberdade trouxe a queda original, e, desde enLão, co mprehendo a natureza humana avi lLacla e rl"ca hicla,
explico-me o admir awl desígnio da Tncarnução que
prPpara a salvação, r a Hr dcmpção que a realiza. A
Graça, com as sua s comm unicações inLimas pelos sacramentos e principalmenLr pela Euch ar istia, pol' assim dizer, não é mais um mysLerio ; o Céu e as suas
recompe nsas, o [nferno e os seus casLigos vêm a ser
a san cção muit o razoavel ela minha fidelidade ou ela
m inha nrgligencia em aproveiLar-me elo beneficio ela
Hrclempção . Assim, prla cren ça no m~rsterio, Ludo
fica admiravdmenLe coordenado, e o incom preh r nsivrl torna-se o r azoavel por exccll encia.
11° Em[im, os my sterio s ou dogmas inco mpreh onsiveis são a base n eccssaria da moral verdadeir a e
pura . - Com effeito, é nesses do gmas qu e achamos
a inspiração das virtudes mai s h ero icas e mais s ub.lim es. Consultem os a expcricn cia e fa cilment e noLaremos que as cr en ças puramente na Lurars nun ca pr oduziram Ili.ais que uma virtude v ulgar, e a inda de
modo muito r aro. Que sanLidacle poderia nascer de uma
religião cujo ideal não passasse ela vida presrnLe, e
não procurasse as suas inspirações sinão na con sciencia simplesmente honesLa ! Pelo con Lrario, a ideia tão
alLa que os mysterios nos dão de Deus e ela sua justiç:a, nos mantém na fidelid ade ao dever ; anima os
nossos esforç:os ; hcimilha-no s sem nos desanimar, e
toma-nos mais ardentes para a luct a, ao mesmo tempo
que nos o fTcrece, cm Drus mesmo, o modelo ela san tidade p ara a qua l devemos tender.A esses tocantes en sinos, os mysterios christãos junLam igualmente o poder
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do ex emplo o n os m ostr am, no Ilomorn -Dcus, o [Jl' l'Íl' iLo
m odelo do qu e dPvomos srr. Por isso, dPsdc a origpm
do Chri stiani sm o, a m a is clrvada santid ade ·se in spirou sempr e da fé nos mystcrios, e ser á sempr e ver dadeiro di zer qu e os nossos dogma s m yst eri osos da Trindade, da In carn ação e da Hcclemp ção, são particularment e uma esco la de lu z, for ça e co nsola.çii.o.

elo Dous o a su a unidadr, a cr eaQi\o, a Providen cia, a
ex istoncia da alma, a su a es piritu a lid adC', a su a .lib rrdadc, a su a immortaliclaclc', podl' ffi ser rst ab clcc idas e
provadas por argumen tos do razão ; e é, segund o santu
Thornaz d e Aquino, sobro esses principia s do ordem
n atural quo se elev e elevar a scir ncia sobren a tural.
Ora, o conjuncto dessas verdades phil osophioas que
a Revelação n ão dcstróo, mas supp õr, é já um campo
vastí ssimo, ab erto á ac tiv idade da razão huma na .
2° Qu and o Deus accresccnta verdades sobrcnatur acs ou rnystor ios a essas primeira s no ções r acionaes , o dever o o pa pel da r azão são examinar os
fundamentos d a cr ença imposta, e, pelo estud o da
historia e dos facto s qu e provam a auct orid adc ela
palavra divina, em outros t ermo s, pelo exame do s
moti(Jos ele credibilidade, crcar- sc urn a « fé r ac ional >> .
Longe d e acr editar co m o cego, o osp irito do s ver dadeiros crentes elev e sempr e dizer co m o go ni o do
santo Ago stinho e do sa nto Tltomnz de Aquino :
« Eu não h avia de cr er si ,não vi sse qu e t enho razão
de crer. >>
Ora, estab elecer os pr elimin ares da fé o dar os
motivo s do cro<libilid aclo é justamente o trab a lh o que
cmprehendom os. Abr iremos um campo immonso á
int olligen cia r elatand o os t extos e test emunhos cm
que se baseia a no ssa fé n os rnysterio s ; di scutindo o
verdadeiro sentido das a ffirmaçõcs christ ãs , ju stifican do-o n o tribunal da r azão m a is ex igente, desafiando a razão o a scicncia de achar uma só oontr adi cção,
a té um lado um pouco drsarrazo acl o cm n ossos rnyst cr ios mais ins ondavcis, concluindo sempre, p elos proc essos m ais logicos, que ach am os luz o proveito cm aoccitar
cada um do s myster ios do Chri stian ismo. Qu e h or izontes rasgados p erante a intrlligen cia humana ! Do que
trab alho gigantesco não dou conta est a quando poude,
om santo Thomaz do Aquino, collocar cada v erdade
sobr o bases inabalaveis, o t ecer aquella ligação mara-
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AR TIGO III

O lado racional dos mysterios.
L on ge ele supp ri mir o p apel ela r azão, o mys teri o a exe rcit a nota velm ent e : 1 ° n o cs tu elo d os preliminares da fé; 2° no exame dos
motivos de credibilidade ; 3° n a in tc lligencia dos termos do mys t eri o; 4° no es t udo philosophico e scientif i co que po dem os razc r da
r eligião r evel ada . - Co ne! usão.

Não se dev o jul gar qu e a Holigião chri st ã, e.o impôr
o myst e.r i o á n ossa fé, pretend a exigir o sacrifi cio d a
n ossa razão . Longo de cogitar em t a l, a Igr eja. ca thoJica, como são Pau\ o, qu er sempre qu e a nos sa fo s1'j a
racion al, ralionabile obsequiwn (Jestrm / iclei ( R om. x 11,
1) : por con seguinte, deixa á razão um pap el ser io e
muito importante. Isto ó t ão v erdadeiro qu e n o pri ncipio do scc ul o dccimo n ono, o papa Gr egori o X Vl
condomnou corno erro a opini ão do Lamenna is que
cons istia cm confisc ar a r azão em proveit o da fé ;
e o c onc ~lio d o Vatican o · lançou o an athema co n tra
os qu e pr oc lamam a impo t cn cia absoluta da razii.o
(D e R efJelatione, can. I) ; reconhece portanto a Lttilidaclo dest a mesm o nas co usas da fé.
J\las qua l é, no mysterio , o papel da r azão hu m ana?
1° Consist e o seu papel, antes de tudo, em assrnLar
o gu ardar intac tas , com o b ases da fé e da R rveJação,
t nrl al' ::i $ vr rd Rrl rs rssr nciacs da ordem natural, que
se chamam os preliminares ela fé, Assim, a existon cia
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vilhosa que prende, umas ás outras, todas as nossas
myst eri osas cr cnç:as, des de a cxi sten cia de Deus, a
Trindade e a creação, aLé a vid a futura e
gloriosa
r esurreição, passando pelos d ogmas da qurda orig inal, ela Incarn ação, da Hedemp ção e da E uch ari stia !
3° Sem duvida, n a. presen ça elo incomprehen sive l
e do myst cri o, a razão confessa a sua impotencia :
não póde, n em deve pretender ch egar á intclligencia
das verdades cm si m esmas; mas póde asp ir ar á int elli gcn cia do s termos qu e servem para formu lar as
v erdades dogmaticas. 1\ ssim, n o mysterio da Trindade qu e enuncio por esta formu la : << Um Deus cm
t r es p ess ôas li, a minha razão p erceb e muito b em o
que essas p alavras signi fi cam : conceb e Deus, a sua
unidade, a p er sonalidade do P ae, elo Filho e do Espirita Santo. O m esmo se dá com os outro s myst erio s :
Queda, Creação , Redemp ção, Eu c hari~tia, Vida futur a .
Todas estas palavras e as v erdades sublimes por ell as
expressas abr clJl á r azão um va sto campo de magnifica s investigações. E si a razão não entende o fund o
ele todos esses mysterios, ·de alguma sorte o entrevê e
justifica, assim como pos su c a no ção elo infinito sem
lhe abarcar t0da a exten são, segundo esta p alavra de
Descartes : « Posso to car uma m ontanha , sem que
me seja pa ssive] cncerral-a no s braç:os. ))
4° Emfim, é uma honra para a razão humana, r o
fru ct o do se u trabalho, o ter fe ito ela Reli gião r cvcla~a por Deu s uma verdadeira sciencia, applicançlolhe os diverso s methodo s e pro cessos empregado s no
estudo das sciencias orclinarias, e o t er dado assim
á verdade r eligiosa uma certeza tão completa como
a das verdades naturaes ou scicntificas, hi storicas
ou moraes , m ais evidentes . Empregando succcssivamente o m cthodo de obserração e de inducção que,
nas sciencias naturaes, r em onta elos efTeitos á causa ;
o m cthodo de deducção qu e, n as sciencias exactas,
procede de axiomas e principias evidentes e cer-

tos e, por uma seri r d0 pr o p os i çõ~s logicas, chega a
conc lusões indubitavt' is; o mrthodo dr obsenNição e
raciocinio, de experiencia ou analogia, c1u c, nas sc icncias philo so phicas e m oraes, conduz ú cert eza pelo
estudo dos factos, ela con scicncia, ele senso commum
e da historia dos povos : por todos esses processo s
co mbinado s ou r eunidos, o Chri stianismo t orno u- se
a scicn cia das sciencias. No meio de todas cllas occupa o
primeiro lu gar: é p ara os ou t ro s conhecimentos humano s o qu e a alma huma na é para o corpo, o so l para a
t err a, Deus para o mundo ; é o phar oJ que as alumia,
e, co mo d iz o philo sopho Francisco Bacon, o aroma
qu e as preserva da corrup ção : /ides aroma scientia-

a

rum.

...

« Os obj ec to s d a nossa fé são cartí ss imos : Deus
que os r evelou n os abo na a su a cer t eza, poi s est es
obj cctos são para nós verdades de primeira ord em. )>
Tal é a conclu são qu e o espirita es clarec ido ele BufTon
sabia tirar dos seus estud os philosophicos e racionacs sobre no ssos m ys terios christãos. Esta certeza
será nos sa si con sagrarmo s ao estud o das v erdades
ou dos fa cto s sobrehaturacs uma r azão esclarecida e
imparcial, si acceitarmos para o estud o da R eli gião
as condições que nos são feitas para as outras scicncias, seguind o esso cons elho ele Portal is : « Não t enhamos uma phil osophia p ar a as scien cias e outra philosophia para a R eligião. ))
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meiro lu gar as analogias ca ract cr isti cas que es te my stcrio da Trindade possuo na natureza, d <> pois os ensinamentos ela philo sophia, Lanto moderna co mo an Li ga,
sobre o dogma da Trindade.
,,

Do mysterio da Santissima Trindade.
AHTIGO I
Idéa geral. -

Divisão deste capitulo.

Exposição do Mysterio e dos seus fundamentos.

O primeiro, o mai s sublime e o mais profund o dos
mystcrios do Chri sLiani smo é o da Sa ntíssima Trindade. Som dm-id a a cxist oncia de Deus e as su as perfei ções infinitas Lêm alguma cousa do myst erioso para
o homem: não co mprehcnclemos Dru s na slla prnpria
essencia e na slla naLmeza infinita ; não t emos da
omnipotrncia de Deu s, da sua et ernidade, da su8 imm ensiclade, ela su a omn iscicn cia, uma no ção abso luLa
e adequada: comtudo, a razão humana nii.o só co ncebo
essas gTandcs vcrdaclrs, mas proclama qu e são ncecs sarias . Qu ando se Lrata, porém, do mysterio da sa ntíssima Trindad e, myst crio ele um Deus unico em trcs
p cssôas distinctas, não só a nos sa razão não descobre
est e rnystcrio, ma s, m<'smo depois de o ver enunciado,
não p erceb e a su a n ccrss idadc nem p en etra a sua n atur eza ; é essa a r azão porque ch amamos est e dogma
o pr imeiro e o mais sub lime dos mystcrio s. Comtudo
é ell c a origem de todos os outros m yst cri os el a H.eligião , e deste aby sm o insondavcl jorrani todn s as
luzes .
Havemo s : 1° ele ex pôr claramcnLc cm que con sis Lc
o myst cri o da santíssima Trindade, para afa star qualqu er ambigllidade da no ss a thcsc, e, cm segu ida, fixar
as bases deste dogma; 2° de esfor çar-nos, não p ara
dai-o a entencl~r, mas, p elo meno s, para mostrar que é
acccitaYcl e a ;-dzão mais exigente não é capaz de
achar co u sa alguma qu e lhe seja oppo sta; 3° Daremos u ma dupla confirmação á n ossa th.ese : cm pri -

I. Ensin o caLholico ela Trindade. - II. Seus fund a ment os : 1° no
Antigo Tes tamento; Z0 no Novo TestamenLo.

T. A fr nos ensina que o verdadeiro Deus é uma

Trindade, isto é, qu e cm uma unica essE.mcia ou natureza cliYina, ha tr es p essôas : o Padre, o Filho, e o
Es pir ito Santo . Estas tr es pessôas são numeri cam cnle
distinctas entre si , por ém perfciLamcnte iguaes, não
tendo todas as tres s in ão uma só e m esma natureza.
1\ s trcs p css ôas sii.o cooLernas, ex isLindo desde Locl a
a ot ernidade, mas cada uma de um modo qu e Ih ~ é
propri o. Deu s Padre existe sem n ascimento e ·sem
origem; Deu s Filho Lira a sua or igem elo Padre po r
via de geração; é gorado ; Dous Espirita Santo t ira
a sua origem simultaneamente do Padre e do Filho
por via ele processão, e dizemos .que pro cede elo ambos,
tambem des de tod a a eternidade.
T odos os attributos Oll perfeições da esscncia divina : poder, sabedoria, santidade, et c., são comm uns
a toda a Trindade ; dá-se o m esmo com todas as obr as
ext eriores ele Deus no univer so : crcação, sancLif i.
cação, etc. Não é s iniio por appropriação ou por ccrLo
modo de falar qu e so a Ltribue mais esp ecialmente ao
Padre a crcação, ao F ilho a R cclempção, ao E spirita
Santo a sanctificação. A Trindade toda coop era a
estas obras. Todavia a Reclcmp ção é a obra p esso al
do Filho de Dous feito hom em quanto á execução
dos8e projeúLo cli viuu.
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Relat ivamente ao mystcr io ela santissima Trinclaclr',
con s iste cll e jusLamonto no duplo facto da pluralidacie
das p ossôas o da unidade da naLureza r m Dou s. Não
vemos como é isso possivrl, porque ao redor do nós
cada possôa t em corpo o a lma que lho são proprios,
isto é, a sua natureza individual o incommunicavel ; o
em Dous, o que para nós co n sLitue o mysterio; é que
não co mprehendcmos os t ermos do natureza o do
pessôets divinas : úm Deus cm Lres pessôas.
II. A cr ença no dogma da Trindade certamen te
não pódo vir da razão que não nos diz cousa alguma
a est e r espeito : oll a nos vem da Revelação. Est e mysterio é insinuado no Antigo Testamento, e é claramente
enunc iado no lVMo.
1° E' in sinu ado, até impli ciLamente contido n o Antigo Testamento; p olo men os, achamol-o nas tradições
do povo judaico : o que pr ova que foi certamente o
obj ec Lo do uma revelação primitiva. Dizemos qu e
a E scri ptura Sagrada o insinua. Co m offeito, no Génesis, Deus diz : << Façamo s o h omem á nossa imagem
o semelhança . >> (r, 26). Não ó o co nselho das tres possôas divinas? No momento <la confusão elo Babel :
<< Vindo, diz o Senhor, confundamo s a su a linguagem. >> (Gén. x r, 7.) Porque esse plural ? J á, depois da
culp a de Adão, o mesmo livro sagrado nos r epresenta
Deu s dizendo ironicamente : << Portanto ois Adão qu
se torn ou co m o um de nós, vamos agora impedir-lhr
de levar a mão n a a rvore da vida . >> (Jb . m, 22.) Como
havem os ele concili ar essas expressões com a unidade
de p essôa cm Dous?
Encontr am-se, no Antigo T es Lamento, duas expressões para designar a divindade : uma é JehofJáh, outra é Eloim. Pel o parecer do to dos os h ebraizantes, a
primeira se applica ao mesmo ser de Dous, á sua suprema essoncia; está sempre no singul ar. A segunda
exprime a ideia <la presença do Deus -:: elo seu poder :

O MYSTERJO E SEUS FUNDAMENTOS
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vem sempre no plural e sign ifica os cleiises; mas, o
que não deixa dr surpreh rn der é que es ta palavr a
sempr e no plural, r ogo sempre no singular o verbo que
a segue. Assim o primeiro vrrsiculo ela Biblia traduzir-se-ia litteralmcntc : _(( No principi o, os deuses foz
o céu o a t erra. )> Os sabias nüo duvidam cm ver, nrsLa
pa lavr a Eloim e no mod o ele se u sar doll a, uma cxprc•ssão q uo deixa cn Lc nder a cx isLcncia de varias p cssôus
cm u c~ us (1).
Soj a como fô r, si o dogma ela Trind ade não era co ntido na Hiblia, achaYa-so na s Lracliçõrs juda icas, co m o
m cre nça na i rnrnortalidaele da alma, 11a r esurr eiçãu
elo s corpos, 11a In carnação . Um judeu cé lebre, muilo
versado no conh eciment o dos livros el os rabbinos,
depo is convertido ao caLholicismo, o sabio i\loliLor,
elo Francfort, fez nest e ponLo pesquizas inLeressan Les,
con signadas na su a obra inLiLulacla: A Philosoplú<t
rla Jlistaria e da Trwhçâo.
2° J\[as \'ríl r esl' rvacl o ao Chri sLiani smo faz rr-no s
conhrccr m elh or o mystPr io da Trindade. Até pockmo s d izer qu e ó um elos dogmas que' vêm mais claramcnLo exprr ssos n o lVOfJo Testamento. Co m cffciLo ,
ahi vemos o Verbo ele Dous, Filho oLcrno elo Padr e,
qu e se faz h omem, o prom oLtr, por sua vez, manclar
o Espir ita Santo. Nosso Senhor J esus Christ o manda
sou s aposto las b a pLizar as naçõ es (( em nome elo
Padr<', do Filho e do E spiriLo Santo. n (S. Jlat heus,
xxvm, 19.) Na sua ultima pr ócr , o Salvador peclo qt1 r
se u s cli scipul os sejam wn co m o sou P ac e Ell c não
são mais qu e um. (S. J oâo, xv u , 21.) Antes, porém,
pro mcLLcu env iar o E spi1·iLo Santo qu e procrdc elo
.I?ad rc. (xv, 17.) Depois os apostolas r epetir ão co m
sãn .1 oiin : (( Tra 1!' PS qur pr Ps t am LvsLemu nho no
(l) Co nf. Paguin, Marcello de Serres, \Vili am Joncs, John Xerez,
judeu convertido ela Inglatcrr.a, cm 1800, que eu11 1puz, M>lJre e>le
assurnplo, um eloquente escriplo destinado a se us irmãos in cre·
dulos.
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céu : o Padre, o Verbo e o E: spiritô San to, e este s Lres
rn\o são m ais que· mn. >> (IEp ,, v. 7.)
Emfim a Trindade se m anife sta visivclmenLe no
bapLi smo de Hosso Senhor J esus Christo . A. vóz do
P adre se faz ouv ir do alto d o céu : cc E st e é 0 meu
F ilho bem amadó , escuta i-o ! » O Filho é bapti zado
no r io Jordiio, e o EspiriLo SanLo desce so bre elJ e na
fórma de um pomb a. (S. Matheus, m, 1G-17 .)
T aPs são os trecho s das no ssas sagradas Escripturas
qu e prcl\'am o d ogma el a Trinfladr, sempre acce ito
l' arrc diLado p ela l gre ja, rns inado por todos os douLores e resumido nesLa phrasc do symbolo de san Lo
1\ LJ1 a nas io : cc A fé catho li ca qu r r qu e adoremo s a
Trilulrllie n a unidade, e a unúiade na Trindade, sem
confundir as pessôas nr m sc> parar a sub st ancia divina. >1

monstrar racionahmnL<' a Vérd2_clc deste dogma; pr etendemo s, poróm , qur é impossivt>J provar r acionalmente qu e é fa lso. ;\tó accrcscenLamos qu e a v rr dadeira r azão propend<' mais c•m acrcdiLa l-o do qur rm
rej eitaJ- o.
Qu ars são, em primeiro lu gar , as razões invocadas
contra o mysLcrio da Trindade? Opp õcm- sc du as :
o i;rir r, ipio dr contracilcção, e o principio de útentidarte.
1° O rac ion a li smo a llega o principi o ele contradicçâo : cc Um não p ode ser tres ; tres n ão p ódem ser
um. » E' tiio absurd o corno dizer que 1+1+1=1.
:\lns qu ando é qu r o ca tholi cism o sust entou scrnelhanLe a ílirm açào 'r1 O catholicismo diz : cc Um Deus
cm trc s prssôas ; Lr cs pcss ôas, isto é, tr rs indi v idu a!idad<s r ea lmrnLr sub sistentes, in Lr l 1igenLes e di sLi netas, ll1l uma só rss<'ncia ou natureza div ina . » Onde
rslá a co nLradi cçüo. P or acaso os t hro logos, enYer eda ndo pr la nwsma srnda qu e os phi.losophos, ent emkm co mo rslrs o sent ido das pa lavras : essentút
r pessôas? l)p c_c•rLo qu e n ão ; acham, e co m razão,
urna distin cç:ão en tr e a natureza e a perso nalidade. Si
r ealmen t e t>ssas du as pa laYr as exprimissem a m rsma
i clLi2, tn tão sim, have r ia co ntradi cç:ão . i\la s t a l n ão se
dá, e amrmamos, co m muita razão , qur pódcm rxislir
t r es prssôas na unidade de sub stanc ia, assim como
no h0mc•m, du as su bs Lanc ia s, - a alm a e o corp o, Pxist'. rn na un id aclr de pessôa.
2° Oppõe-se ao m:vstcri o da Trind ade es Lc prin cipi o
cm que se b aseia Loda a Jugica e toda a sc iencin: cc Varias cous as id t•nLicas a oulra são idrnticas c'nLre s.i. » I ·~' o
priuc:ipi t, ela iclentülalie. Ora cl i z -s ~, si o Padre é Ü<'1 1s,
s i o Filho é \)"us, si o Espírito Sa nt o é De us, em urna
palavra , si !'SLas Lrcs pr ssôas são id rn Li cas á di Yinda0 c, são l ambrm id <' nLi cas entre si, r r ntào as pessôas não são ma is diRLin cLas entr e si, e :niio h a mais
Tl'ind adr"
Ma ~ <' SSl' raciu ci11i u caJw pol' c.: a11 sa de
Um<;t cli s Lirn.: ~, iiu rnuiLo ::; irnpJe s : varias c.:u usas idc·nLi cas

ARTIGO II

A razão em frente do mysterio da Trindade.
I. Solu~ ão das difficuld adcs levant adas e m nom e el a razão :
1° principi o de cont radicção; 2° prin cipi o de identid ade . - II. Inducçõcs muito legitimas baseadas so bre a razão humana.

l. Con fosse mos, antes de Ludo, que a Trind ade é o
dos mystcr ios, porqu e rs La palaYra exprimP
o que ha de mai s Psse ncia lmpntc oc culto e mai ~ 11 ec· r·ssariamentc incomprc l1e11 sivcJ : a v ida intima de
Dt•11 s . .A r azão não t cnLou comprcJwndcr est e dogma.
L1m dia o gcnio de sa nt o Ago sLinho quiz p ene Lr a r
11 ciq ucll c•s abysm os insond avr is, ma s um anjo de De us
Y< iu krnhral'-lhr a s ua irn poLP ncia P fr aqu rza e fazel-o
fli's ist ir da s na louca ernpr r zn. Co m r lTcito, que so mos
nós para pretendermos pcr scruLar o infinito? A raúo
Ju 1rn nna , todas as Y<' Zt'S <1111' LP11lo11 t' Rla <'x1wr i1'nria,
~ó cun sl·g uiu lra11 s\·iar-se . Nàu p1·uc uré.ll· icmo s puis uem~ 1 sLf 1° io

'
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a outra são identicas entr e si, á condição que a sua
identidade se ja ab soluta, e no mesmo ponto de vista ; si
não fôr assim, é claro que não sr poder á deduzir que
sejam idcnticas an tre si. Assim, o Padre, o Filho e o
Espirita Santo são iclcnticos á d ivindade a r espeiLo
da natureza divina, mas não o siio a r es pciLo da prrsonalidadc, pois que Lêm, cada um, alguma co usa que
os distingue. O Padre gera e niio é gerado ; o ·Filho é
gerado do Padre, e dcllc, assim como do Padre, pr ocede o EspiriLo :Janto ; o Espirita Santo não é gerado
mas proce de simultaneamente do Padre e do Filho o
não gc1·a ningucm. II a porta nto entre as Lrcs pcssôas
divinas car act er es cli íTrr cntcs do pcrsonal idade, e não
identid ade absoluLa.
Por co nseguinte não ha, co n Lra o mystcri o ela Trindade, principio a lgum ovidcnLe para Ó apr esentar
como co nLradi cLcrio ou impo ss ível. A razão niio o comprehendr', mas não o póclC' co nfundir nrm depreciar.
II. Aer esccntarcmos at é qur a razão, sem o demonstrar positiYamr nte, predispõe-nos ú affirmação
dest e grande mysL1;r io. Com cfTc iLo, Deus possuo em inentemente as perfriç:ões qur sr C'ncontram nas suas
creat uras . Ora, na cr cação inLPira, ha um princip io
de ac1 ividadc e vida que se Lr aduz pC'lu f ecunclidadc.
O vC'gr·Lal vive r SC' reproduz fatalmenL<'; o anima l
move-se r r eproduz-sr rspontanramentc num ser di RtincLo e semelhante a si mesmo; a alma humana pro cede
co m intelJigencia e se r eproduz nas suas obras . Mas,
anLcs ele apar rctl' fóra nas suas obras, produz inLcriornwnLc uma imag0m ele si mesma, gera a seu modo
a sua expr essão e o seu verbo, S<'m fazer, é verdade,
do sru p<'nsame n Lo <' da sua imagc·m uma prssôa igu a l
a si nw sma: co mLudo ahi rs Lá a mais s ub lime .fecundidade .nos seres creados .
Ora, mi.o 11os cU JL\ iLla u 1·uzão a suppor t•m D1•u8
uma fecundidade• a náloga, mas sLip 0rior? Si taaLo s
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scr0s Lêm o poder de pr oduzir por fóra um ser se mel han te a si mesmos, porqu<' o InfiniLo não t eria o
pode r dr gerar o sou scmclhanLe, igual a si proprio? E
si a alma tem o poder de produzir, com o se u pcnsamonLo, uma imagem ele si mrsma, o vt•r dadeiramcn Le
clistincta do si ffi<'sma; si produz, com a sua vontade,
o amor de uma o ele outr a ; si esse pensamento e essa
Yontadr, unidos ao principio ele que dimanam, têm
entre si uma disLincç:ão real, porque, quando se Lr aLa
do l nfiniLo, rssa clisLincção e essa r rlação não attingiriam o mais alLo gr úu C[lH' se possa conceber, isLo
é, a personalidade mrsma? Pouco importa que o mysteiro d<'ssa fecundid ade uos esca pe, com La.nto que a
nossa razão o conceba o nos i nclinc a acce iLal-o .
Não só a razão nos fornrcc essa inclu cção; mas
cult ivada pela fé o sob a insp ir ação do ge nio, chega a
dar-nos uma ideia dl'sta fecundid ade, mosLrando a Tr incladn ea~ho li ca.
Com dTei Lo, D<'us é actÍ\'O ; por const'gu intr , póclc
prodttzir. :\Ias Deus é nccessa riamrnLe ac tiYo , portanto produz nccessariamt'nLC' alguma co usa. E' infiniL anwnte actiYo, po is o qu e elle prod uz é ncccssariam"nte infiniLo. Ora, não ha nada nocossario
e infiniLo, si não J)pus : por consrguin Lr, o que Deus
prod uz nC'cessari a, infinitamrn Lc, é uma op eração acl
inira. \[as todas as suas OfHTa(·õcs rut i111rn são C'tcrtlHR , 111 ('r•ssariaR, infinitas : p11 1'Lanto, 1 ssas produci;ii(•S
dc> !> cus serão etrr nas, 111 r~ssarias, i11fi11iL as o LL'l'ào
por L' rmo a mesma essencia cliYina. Ora, a cssenc ia
divina 6 uni ca, infinita, individual : logo, o t ermo ela
prod 1 1c~:ão será unico, infiniLo, individ ual e>. por conSt'gu i1tL(·, idenLieo com Dr us.
:\fo~. quunLCls producç>Õt's ru/. intrn Sl' d<•Yc·m adm iLtir l rn 1 Jcus -.1 • \ razüo nos 1•11si11a que se pódf' m r1dmiLLir duas, e somente duas. Com c ffeiLo, o amor 6 post<Tior n11 conflcá111cnlo, <' 11 co nhcc imPnLo posterior
á UCLJ\·idade, pu is que LI l'Xl' l'UICIU SU ]J]JU :' u fae 1ddad(•.
í; .
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ANALOGIAS DA TRINDADE NA CREAÇÃO

Baseando-sr neste principio, a razão aclmittc que Deus
se conhece tal qual é ; mas é infiniLo : portanto conhece
a si mesmo ele modo infinito, e este conhec imento
infinito, perfeito, é em Ludo igual a D eus, elo qual comtuclo fica disLincto, assim como o nosso pensamento
fica clistincLo da nossa a lma : ora, rste conhecimento
é o Verbo ou o Filho. Em seguida, Deus conhoccnclosc La! qual é, como o soberano brm, não póclc deixar
([p amar- se, r ama-se cm proporção das suas prrfciçõ::s, isto é, infinitamrnLe. l\1as o amor prcsuppõe o
objrcto amante e o objrcLo amado : estes dois t ermos
são iguaes, infinitos, distinctos. Por consegu inte, o
t.crmo do amor de Deus é neccssario, infinito, perfeito
o di stincto, e tambem identico á csscncia divina : é
o Espírito Santo, amor elo Padre e elo Filho. E como
o amor suppõc o conhec imento, Deus ama pdo Verbo:
pois o EspiriLo Santo procede do Padre e elo Filho,
como elo um mesmo prin cipio. E' assim que a razão
co n cebe duas operaçõrs de Deus arl intra, r r lcvandoas á mais a lta perfei ção, que é o ser e a personalidade, consecue ter certa ideia elo Verbo e do Espirita
Santo, os quaos formam com o Padre a santa o augusta
Trindade.

parcece, cm arithmeLica, o numero por exccllencia
que não é gerado e gr>ra todas as fracçõ rs . Sem duvida, não se devrria levar mLtil;o longe a manía das
comparações, nrm acceitar como d ecisivas as relações que rspiritos engenhosos ou subtís julgaram
achar cn lrr o mystc·rio da Trindade e as figuras da geometria. J\las será por acaso ciuc todos ou quasi Lodos
os povos tiveram a ideia original de faz er do Lriangu lo o symbolo maLhrmatico da cssr·ncia div in a? Será
por acaso que tantos genios julgaram descobrir na
c•s ph"ra o symbolo mais acabado da p crfriçüo divina?
J>ascaJ niio fez mais que traduzir um phiJosopho grego
ao nomear Deus 11 uma csphC"ra cujo centro acha-se
rm toda a parte e a circumfcrenc ia cm nenhum lugar. ))
E Kepler compoz um livro inte iro sob o srgu inLc LiLulo : De adumbrrt/ione Trinitatis in spltcerico.· Nesta
figura llltica enconLra1u-sc Lrc s c·kmcnLos sobre os.
quacs trabalha to~a D sc icnc ia g<'omc·Lrica : o cenLro,
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AHTIGO III
Analogias da Trindade na creação.
O mysterioso num ero t1·es acha-se por toda a parte : 1° nas scienciaR; 2° nas regrns da linguagem; 3° na natureza malerial; 'i' principalmente na alma humana, que é uma imagem e um reflexo da
Trindade.

Dir-sc-ia qu <' lkrn; gr ii. 1•0 11 a imagrm da Trindadr
rm todas a s s uas o br as. Gcnios de prinwirn lil'd1•rn
julgaram achai-a mesmo no mundo das abstracções
maLliemaLiea~, t:ll1 l[ uc· 1mtrarn sempre tru~ termos,
isto é, duas grandezas e uma relação. O numrro tres
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o raio, a cirrwnferencirt.

,\fas deixemos de lado a r eg ião da abstracç-ão pura ;
limitemo-nos a algumas Ycrificaçc!cs na ordem das
di 1'rrsas sc ic'ncias humanas.
1° O m1mpro tres ~e encontra na divisão de Loclas
as scienc ias :
Nas scirncias IUtllll'aes distinguem-se tres reinos
mineral, <'egetal, anima.!; no mineral, trcs <'slados :
solido, hquiilo, ga;:,oso; no n•ino c•egetal, lrt'S Lermos
u~ados na classifica(:iio : herras, arbustos, aroores; no
rPino ani1111t!, tres J ugares onde viYem os Sl'i'Cs : a

terra, a ugult, o ar.
Nas sc icn!' ias physíclts, · Ln.ti ag, nlcs princi paes
a lu;:,, o cttlor, a electricidude.
Nas sric·nr ias mern11it11s, Lres co 11 sns na m1 ·ti rna fur~:n: o ponto rle apoio, a rlirPC('âo, a intensidade.
Nas sc i1 11 eias medints, 11 a Yida plt,\•sica do Jtomrm,
lrPs f11nr·~·ôr s princ ipav~ : a respiraçao, a circulctcâo
e a cligestdo.
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No estudo das sciencias moraes, na alma humana, a psychologia distingu e tr rs fa culdades : a sensibiliclude, a intelligencia, a rontacle . - Por sua v ez
a sensiLilidade é physirn, moral, ou intellectiwl ; ao
estudo , a intclligencia offcrcce phenomenos de ra::.âo,
de jui::.o, de consáencia; a vontade apr<'Scnta tre s
aspcclos ao nosso exame acurado : o instinrto, o habito
e a <U'liriclaâe liPre.
2° Si considerarmo s as rrgrris da linguagem e do
di sc ur so, notaremos qu e o sy ll og ismo , qu e re sume
o prnsamcnto, conLém Lrcs propo si<;ões : a maior, a
menor, a concliisão. - Na pro po si<;iin, ha Lrcs termo s :
o sujeito, o rerbo e o allribu/o. - No vc' rb o, Lrcs Lempos principaes: o passado, o presente, o futuro. - Em
cada lempo, tres p cssôas : a prim eil"ll, qu e fala; a
seg uncln, co m quem se fala ; a terceira , dr qu em se fa la.
:-l 0 Si interrogarmos a crcaçiio mattT ia l, no fundo
elo Lodos os seres, achamo s Lrcs cousas: o substratwn,
ou subsLancia; o mollo, ou form a rc'vc·sLid a pela sub sslancia; a actividade, fata l ou livr e. -- l ~ss e trip li cr
aspecto de todo o ser não será um rd lrx: o ela v iela
inlima ele Deus, csscncia divina, man ifcs Lanclo-sc no
st>u vrrbo e agindo na cr cação? - "\l óm dis so, toda
a malrria, qu elqu er qu e seja a sua fórma , tem Lres
dimensões : romprimento, largura, profundiclcute, s upponclo-sr mutuamente para formar 11m só corpo.
1\ unidade na Trimlad<· acha-s<' a indu no raio de
sol, que r' lu;:,, calor e força ; na s lrcs c:ôrc's prirniliYas
lo pr isma : rennellw, amarello e a::. 1d ; nas Lrc s notas
formando a consonanc ia p(' rfcita dr Lodas as esca las.
- J\cha-se no mystrrio ela geraçáo, que imp li ca tr cs
indi v íduos; na familia , q11 r trm L1'rs rlrm r nLos: o pne,
a múe, o filho; na soc i<'daclr, qrn' rom1w<'lwrnlc n
auctoridwle, o ministro, o s ubdilo.
ft 0 .!\las a imagem da Trindade acha-se parLicularmcnlt' nu alma lrn1111111a, q110 ]) Pus fPz ;\ sua s<'molh<.uH; a; ufflrecc-nu s cl lu u t.!Lcrllu dl'sabruchar du uHi-

A NALOGIA S DA TRIND 1\DE N A CREAÇ ,i .O

37

dado na Lripli cidad r, que é o mysLrrio mesmo da
nossa Yida. !T a no homem trcs faculdad es muiLo distinctas : a intelligenria, o pensamento e u amor; comtudo não são Lrcs almas que po ss uimo s, mas uma
só alma dotada dt' razão, diz sanlo .Agoslinho. Ora
escutemos como os grnios chri sLiios viram nesLa alma
a imagem da Trindade', e ao mrsmo Lom po a lguma
explicação racional do mysterio de Lrrs pcssôas cm
um só Deus. 8m primeiro lu gar, a nos sa alma existo
e t em co nscienc ia da sua ex islcncia r da s ua for ça;
depois ha alguma cou sa qu e clrll a sa lv' : é o seu pensamento, di stinclo dcll a mrsma . .Ao mrsmo t r mpo que
a alma produz o sru pcnsamen lo, rea liza mais um
acto, não menos ncccssari o qu e o primc· iro : ama es le
pensamento, filho da sua intc]]igcnc ia.. Dt· ssa maneira,
a nossa alma se r c·vola ao mrsmo tempo como principio, como pensamento, e ..po mo amor. ComLudo essas
trcs cousas elistin clas perman ecem unidas, niio formando mais que l1m só eu, um e ind ivisiveJ. Orá, dá-se
o mesmo, embora de modo mais pcrfc,iLo, com a natureza divina. Deus o Pa'clr e ex isle desde Loda a et ernidade; contemplando-sr e co nhecend o-se a si mesmo
nas suas pcrfeiç;õcs infiniLas, p1·od11z o sr u pl'nsamento : é o seu l'erbo ou seu Filho, gorado de toda
a eLernielacle, Deus co mo ellc. ,\ fa s assim ro mo a nossa
alma afTeiçôa o seu pensamento , as sim Lambr m,
Deus, de t.ocla a clernid adc, não deixou dt' conhecer
e amar o seu \'orbo, nrm de ser co nhec id o e amado
por ellc. Deste amor cLrrno proce de e:t crname ntc uma
terceira pcssôa, Deu s como o Padre e o F ilho. E ela
mesma fórma que no homem, fóra ela inLolligencia,
não ha mais que o pensamento e o amor, cm Dr us,
fóra da intclligencia infiniLa, pr.in cipi o da a11gusLa
Trindade, não ha mais que o \' cr bo e o Espirito
Santo.
Nossa alma f> pnrtanto a irn agPm mui~ no tay0l da
Trindade que Deus Lenha collocaelo nas suas obras,
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para nos dar uma idnia da munrira como que estas
Lr cs cousas : principio, pensamento, amor, póclem chegar nclle até a personalidade e constituir a unidade
infinita da sua natur rza .

ARTIGO IV
A philosophia e a Trindade.
I. Theogonias antigas : 1° da India ; 2° da China; 3° da Persia;
1, 0 da Grecia. II. A philosophia modern a; theorias : 1° de Hegel:
2° do Snr. Cousin ; 3° de Larnennais. - Conclusão.

Emquanto o sccpti cismo modc·rno ataca o dogma
catholico da Trind ade com tanto encarniçamento, não
é uma cousa surprchendcntc que toda a philo sophia
anti ga e moderna tenha conservado vestigios deste
dogma, quer travestindo-o, qu er esfor çando- se por
lhe dar uma inter pretação int eiramrnte racional?
Aqucllas elucubr açõcs do esp írito humano, aquell as
mesmas alterações do dogma christão não serão um
testemunho prestado á vffdadc?
l. Antes de tud o, achamos, cm t odas as theogo nias
antigas, um vestígio da crença catholica no mystcrio
da Trind ade.
1° Na India. - A Trimurti indiana ou triade dirina se co mpõe de Bmhma, Vischnu e Sira. Braluna
é o ser infinito, et erno, que produz a materia e se
expande na produ cção do mundo . Viscfmn é a sabedoria co nservadora do mundo creado; e Siwi, Drus
da morte e da destrui ção, destró ~ para r enovar. Bssrs
tres deuses exercem simultaneament e o seu poder
sobr e o mundo. Quem não YÔ nessa theoria uma ima·
gcm alterada da Trindade catholica?
2° Na China. - O extremo Oriente tem igualmente a sua Triade : Tao, a grande unidade, pr eexiste
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a tudo : produz wn ou a uniclade; um pr oduz dois ou
a dualidade; dois pro du z tres Ol1 a Triadr ; e Ires produz a universa"lidade rlo s seres. O phi losopho chin9z
Lao-Tseu aLLrib uc essa. cloctrina maravilho sa a uma
tradição que aprendeu nas ·suas viagens, e o seu livro
encerra este trecho singular : « Aquillo qu e procnrnis
e não acha is se chama J; aqu ill o qu e escutai s e nã o
so is capazes de ouvi r tem por nome Ili ; aquillo que
a vossa mão busca e não pócle tocar é chamado H'ei
(lcttra V). Esses Lres são impenetravcis e não formam
mais qu e um só. O primeiro dentre ell es n ão é muis
brilhante e o ult ime, não é mais escuro . E' o qur se
chama fórma sem fórma, imagem sem imagem, um
ser ind efinível. Subi quanto quizerdes e não achareis
o seu principio ; descei e não descobrireis o seu fim. >>
Por entre essas enunciações enigma ticas, di stinguem-se : 1° o '[Jrincipio (aquill o qu e procur ais) ; 2° o
Ve rbo (aquillo que escutais); 3° o Espirita Scmto(aq uillo que a mão não póde tocar). O mais notavol é
que as tres lettra s ]. 11. V. formam um nome extranho
á lingua chineza : não póde ser, diz o senhor Abel de
Rémusat, sinão uma alteração da p alavra J eho»ah
dos H ebreus.
3° Na Persia. - Encontra-se a mesma no ção da
Trindade no Zend-Aresta de Zoroastro. O philosopho
dirige a sua prece : 1° á intelligencia de Ormuzd, (1u e
possue a palavra exccllente ; 2° ao espirilo actiro de
Ormu zd, que executa a palavra excell ente; 3° á língua ele Ormuzd, qu e pronun cia cont inuad amcnt(' a
palavra excell cnte. A intelligencia, a palar•ra, o es pirita de Ormuzd, não é iss o uma imagem enfraquecida,
um reflexo descor ado do poder infinito, elo Verbo e
do Espírito Santo da Trindade catholi ca?
4° Na Grecia. - Pl at ão, que vivia 400 annos antes
de Jesus Christo, indica no seu Time u uma Trindad.e
que não é srm nnalogia com a nossa crrnça. No cume
de todas as cousas, colloca a intelligencia superior,
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causa do mund o ; abaixo, o Espírito (w1üç ou Myoç),
que é o typo primordial de toda s us iclóRs de Deus;
ó, de a lguma sorte, o pensamento divino ou a sua palavra ; e emfim o po ctico m0taphysi co r econhece uma
alma ' immcnsa que anima o mundo : ó uma particula
de Deus unindo-se á matcria, eterna segundo P latão.
A escola neo-platonica d e Alexandria r cs usciLára a
doutrina do philosopho grego, e Platino, que a ensinava cm Roma, 200 annos depois de J csus Christo,
enuncia uma Trindade na qual não ha mais qu e um
só Deus cm trcs hypóstases, das quacs a primeira ó a
unidade immoPel ; a t erceira é, como cm Platão, a
alma elo mundo, que mo.v c o universo (mens ngitat
molem) ; ma s a segunda lh"s serve de ligamento, e ó
d esignada p elo nome de intelligencin mofJel, e não
ó sin ão o penswnenlo diPino.

11ma só essenc ia qu r, ao drsinvolver-se, vem a ser
a natureza, e ch egada á sua ma is alta expressão é
a humanidade, r is a Lrindadc hegeli ana. Esta thcoria
implica : 1° a co nfusão de J)c>us com o mundo : ó o
panth eismo; 2° a negação da razâo elo Deus, do Verbo
por conseguinte ou de 'J esus Christo, orgulhosamente
s ubstituido pelo espirita humano; é o atheismo, e,
por conscqu rnc ia, a rxtincção d e toda a relig ião e
de toda a moral. Além disso, o mysLerio não é mu ito
csclarccjdo, e parece-nos muito mais razoavcl conservar a Trinela.de cath oli ca .
2° 1\ thcoria pa.nthoista de H r gd não convinha
ao genio franc cz. Por isso, o senh or Cousin, bom que
emprestando o fundo clb seu sys'Lcma ao phil osopho all r mão , rs for çou-sc por tornai-o mais claro; e
e is como explica a Trindade. - D eus, o S'.'r n ecessar io, tem modos neccssario s como olle : são as icléas .
Ora, as idéas de Deus fi cam r esumidas a trcs : a prim0ira ó um ou o infinito ; a segunda ó a pluraliclacle
o 11 o f inilo; a Ler ceira é a rc/a('âo elo finito rom o infinito, da variedade ou ela pluralidad e com a unid~d e .
ERsas tr rs idóas são iguaes r eternas, poi s que são os
modos n rcossario s cll' Deus . Juntas const itu em uma
unidade indeco mponivel : é a Trindade.
Esse systema, já se vê, drstró ~ a per sonalidade
divina : ó panthoista co mo o de H egel e conclue p ela
igualdade do finito com o infinito : o qu e ó absurdo .
1\ razão fógc d essa Trinclad r' phantastica o acha mais
simpl es adhcrii á crença chri stã.
3° Emfim, o senhor de Lwnennais tentando formar
uma a lliança impossiw l entro o panLheismo o o chrisLianismo, imaginou mais cs La th2or ia da Trindade :
Dous ó um ser indctrrminaclo qu e ó o infinito poder
no Padre, a inf inila inlelligencia no Filho, a infinita
caridade no Espirita Santo. l·:sLc Dous crcou o mundo,
não o Lirando elo nada, mas dando limites á sua propria substancia. Deste modo todos os seres substetn-

II. Emquanto a phi losophia antiga conservava esses
fragmentos es parsos da verdade primitivamente r evelada, a phi losoph ia moderna quiz, por sua vez,
fazer seu esLc dogma univrrsal, e formar-se uma trindad e, porém, uma trindade d e razão, qu e não fosso
mais um mys Lcrio. ffegel na All cmanha, Cousúi o
Lamennais na França, d eixar am-no s n es Lc ponto thr orias muito extranhas .
1° Segundo Hegel, no começo elo tudo, ha o entennda; não é o nada e não ó o ente. O philosopho allemão o chama -.o, f ieri. Este ente-nada, co mo nada
na sua primeira phasc, é o Padre; como ente na sua
segunda phasc, ó o Fi lho, e ó nesta segunda phase
que produziu o mundo material ou a natureza. Em
segu ida, o ente-nada, depois elo t er produzido o mundo,
r ctrahiu-se sobre si mesmo, e procurou fi car consc iente
da sua existcncia. Ora, r rco nhecendo-se a s i m esmo,
e affirmando a iclonticlade do finito e do infinito, compleLu-~ c e \'Um a sc·r, nest a t orc r iru phas<', o espírito
humano ou a humanidade : ó o Espirita Santo . Assim
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cialmente são identicos com Deus, por ém, são essencialmente clistinctos de Deus, visto qu e t êm um poder
limitado, emquanto Deus po ssuo um podrr infinito.
O systcma de Lamennais não ó mai s a TJ·indacle catholica, porque não achamo s ncllc nem substancia,
n em personalidade divina s.
De t odas essas th eorias tanto antigas como modernas sobre a Trindade, concluamos que este dogma
t em a sua raíz numa rev elação primitiva que, mais
ou menos alt erad a, se transmittiu entre os diversos
povos ; cm vão o espirita humano pro curaria comprehendcr ou explicar es te mystcrio ; afinal o partido
mais fa cil e mais racional, é admittir, a resp eito da
Trindade, antes o ensino catholico do qu e os devaneios dos philosophos.

CAPITULO III

A Creação.
Exposição da crença catholica. -

Divisão deste capitulo.
'I

E ' do modo segu inte qu e ~Ioy sés encet a a narraç:üo
do Génesis: « No prin cipio Deus creou o céu e a t erra. »
Sempr r, cm nos sos Livro s santo s, o titulo de crettdor
é r eservado ao Deu s todo poderoso e et erno, e o sentido des ta palavra crear é invariavelmente o mesmo .
Significa : tirar elo nada, não por um acto penoso, mas
por uma palavra ou um acto da vontade: « Deus disse,
e todas as cousas foram feitas ; mandou e tudo foi
creado. » (Ps. cxLvTTr.)
O concilio do Vaticano, tratando, contra os erros
moderno s, da ques tão da Creação, resume nestes t ermos a crença catholi ca :
« A santa Igrc·ja catholi ca, apostolica, romana, cr ê
e confrs sa qu e ha um Deu s v crdacl"iro e vivo, creador
e Senhor do céu e da t erra ... o qual, sendo uma sub:
stancia espiritual, unica, absolutamente simples e immutavcl, deve ser prega do co mo r ealment e e por
csscncia distincto el o munil.o, frlicissimo cm si e de
si, indizivrlmcntc elevado acima de tudo o que é e se
póde conceber fór a dPll e.
« Estr unico e vrrdaclriro Dc11 s, por sua bondade
e virtude todo poder osa, não para augmcntar a s ua
feli cidade, nem para adquirir a sua p( r feição, mas
para manifestal-a pl'los bens qur distribuo ás cr catnra,;, r por sua vontade plenamente livr e, creou de
nada, desde o co meço do t empo, uma e outra cr eatura,
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a espiritual e a corporal, isto é, a angelica e a mundana, e em segu ida a creatura humana, formada, como
sendo commum, de um espirit0 e de um corpo. ))
(Cap. De Deo, citando o rv 0 concili o de Latrão, cap. r,
Finniter.)
Depois o santo concilio resume em diversos cânon es ou decretos, os erros modernos que pretende especialmente condemnar :
« Si alguom negar um só verdadeiro Deus, creador
e senhor das eousas tanto visiveis como invisiveis,
que seja anáthoma.
« Si alguem não se envergonhar de aíTirmar que
nada existe fóra da materia, que seja anáthema.
tt Si alguem disser que não ha mais que uma só e
mesma substancia ou essoncia de Deus e de todas as
cousas, que soja anáthema.
tt Si alguem disser que as cousas finita s, quer corporaes, quer espirituaes, ou pelo menos as espirituaes,
sã0 emanadas da substancia divina ; ou que a divina
essencia, pela·manifestação ou evolução de si mosma,
se transforma em todas as cousas ·; ou emfim que
Deus é o Ser universal e indefinido que, determinandose a si m esmo, constitue a universalidade das cousas
em gêneros, ospecies e individuas, que soja anáthema.
<1 Si alguem não . confessar que o mundo e todas
as cousas que nelle estão contidas, tanto espirituaes
como materiaes, foram, quanto á sua substancia, produzidas do nada por Dous; ou disser que Dous creou,
não por sua vontade livre de qualquer necessidade,
mas tão necessariamente como necessariamente ama
a si mesmo ; ou negar que o mundo tenha sido feito
para a gloria do Deus, que se ja a.náth oma . ))
(Can. I-V.)
Resulta dessa definição dogmatica e do todos ossos
anáthemas : 1° quo o Deus creador fez o mundo de
nada : é o proprio mysterio da Creação, e vamos, no
primeiro artigo, estabelecer a sua verdade ; 2º que
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não se póde explicar tudo, como o querem os materialistas, pela hypóthes e de um mundo sem Deus, isto
é, da materia eterna; que o Deus creador é distincto
da sua creação, e, por consrguintc, que o mundoDeus dos pantheistas é um erro e, ao m esmo tempo,
um abs urdo ; que nem tão pouco ha um Deus e
um mundo coexistindo com Deus, o que deixaria a
suppôr dois ser es eternos : no segundo artigo refutaremos todos esses ei.;ros condemnados pelo conc ilio ;
3° afinal esses anáthemas fer em dircctamente uma
theoria nova q,ue, supprimindo toda a idéa de Deus e
de crcação, toda a distincção que ha entr e o espirita e a
materia, substitue, em lugar disto, sob o nome de monismo, um systema materialista que pretende explicar o
mundo e os phenómenos da natureza. Consagraremos o
terceiro artigo á exposiç:ão summaria deste systema
com pretensão sciontifica.

ARTIGO I

A razão perante o mysterio da Creação.
A Crração é um mysterio. Todavia 1° a razão não póde levantar
1·ontra este mysterio nenhuma objecção seria; 2° a sciencia nem
tão pouco pódc obj ectar cousa alguma contra elle.

Quando o homem lança um olhar ao redor de si, a
primeira pergunta quo lho occorre ao espirita, dove
ser esta : <1 Donde vem o mundo? )) A esta pergunta
responde a doutrina catho lica : <t Deus o creou, isto
é, o fez de nada, simplesmente pela efficacia da sua palavra : Dixit, et facta sunt. ))
Ora, chamamo s mysterio a este acto maravilhoso da
Creação; isto é, não receamos proclamar a sua incomprehensibilidade. Portanto, da Cr eação como ela Trindade, não tentaremos explicar o dogma na sua esseneia. Acrescentamos pQrém : tt A Creação é um facto
certo, apesar de ficar um facto i11compre.h ensivel. ))
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Como é que começou a rxisLir aquillo que não exisLia?
Como se effectuou a passagrm do nada para o ser, do
possivel para o r eal i> Como nasceu o mundo? E uma
vez cr eado o mundo, qual é a sua relação com Deus?
Que relação ha enLrc o Ll'mpo e a eternidade, entre
o rspaço e a immensidarle? i\lysLerio tudo isso! Comtudo não ha co u sn mais certa do que a ex isLcnc ia do mundo, e é rwc t·ssario accPitarmos a neccssirludc ela Creação s i n;\o quizC'rmos admitLir ouLras
h ypó Lheses mai s inconc<'b ivc is e absurdas cm s uas
co nscqu cncias. Dizemos porém mysterio, não conlrn<licçào, e pretendemos dcmonsLrar que, havendo incomprehensibilicl acle no farLo da Creação, não ha
impossibilidade, e a inda m enos 1ibsardo.
Com eITeito, que se pórle o ppôr á no ssa cr ença?
])uas objecçõ cs que rc•soh·c·remos facilmente. Ora, si
a cllas respondermos vicLor.iosamcnLe, pcrma1wce o
dogma da Creaç:iin, incompr r h Pnsi,·d, mas rPal.
1° O primeiro argumcnLo é assim formulado em
JJOmc da razão humana : << O nncla, dizem alguns, não
pódo vir a ser, e o clogma cat lwl ico vem quebran Lar-se
contra o axioma philosophico : De nada não se faz
nada : ex nihilo nilút /it . » A mais, as rnathemaLicas
Yêm ainda fortal c.cer a pJtilosophia dizendo : « Zero
rnulLiplicaclo por zero scrú C'Lcrnamente ;:,era. >>
R.-Não perLenclrmos ]Jl'U\'ar o contrario.Pois, qurm
dP nós se atrewu jamais a dizc·r e affirmar que o nacla
seja a causa e a razão do ser? Por certo, de nada não
se faz nada, e eis porque o mundo, que não existia n ão
se frz dr si mesmo. J\las D<• us, que exisLia, não podia
acLuar sobre o nada (' arranjar-se para que aqu ili a que
não existia, vicsS(' a Lt ·r r·x.i:;Lt:ncia? Por acaso nüo
co nR rgu<' o homrm , h ('m qu <' ct P modo irnperfeiLo, a
erear nlguma couR:t d< • 11adn, quando iiJYr•11la 111na
idéa ou um sysLi;ma, Y. uunJo produz o mo 1·i1w·nLü,
quando faz uma obra prima ? Donde vêm o systema,
o movimento, a obra prima t' Do nada, mas sob

a influencia de uma causa existenLe ; e fi cariamos
admirados en tão que o poder infiniLo de Deu s tirasse o
mundo do nada, ex nihilo /
Sabemos muiLo bem que o nada, 11).ulLipli cando o
nada, não pódc g,•rar sinão o nada, ass im como zero,
multiplicado por zero, ha de igualar sempre ;:,era. i\Ias
si á esquerda dC'sLe zero, qu e era o nada, collo carm os
um algarismo, o ZNO acha-se ele repenLe elevado ao
valor de sLe numero . Do mesmo modo, si, ao lado do
nada, col loemmos a omnipotencia l!livina, veremos surgir o mund o !
2° Objecta-sc, cm nome da sciencia: « Si o mundo
é tirado do nada, v em accrescentar-se á substancia do
Ser creador, e constitue um accréscimo do infinito ;
rnathema Licamrnte falando, ser ia o infiniLo mais alguma co usa . Ora, co mo co nceber que a crC'ação accrescenLe qua lquer cousa ao infiniLo que preexisLra á
creaçüo? NesLe caso não seria mais o infiniLo. Por
conseguinLe não ha creação elo nada, ou n ão ha m ais
infinito 110 creador ! ))
R. -Essa objccr,\ão é baseada numa ignoranc ia profunda, que considcra o S2r infinito o o srr finito como
duas- quanLicladcs accroscontando-se uma á ouLra.
E', cm rnetaphysica, urna no ção clemenLar que todo
o valor de um cffrito produzido ex isLc na sua cau sa
ele modo rminrnLr e superior; por co ns('guintr, no
poder cr caclOJ', qur é infinito, subsiste o ser dr toda
a creaL ura, e os La nada lhe pócle accrcscenLar ou diminuir. - J\ aucLoriclade plena e absolu La de um principe n0m 1wrd r mm ganha quando, abaixo dr si, cl le
establ'lccc aucLo ri daclcs subaJtcrnas. O arLisLa qu e creo u
uma obra 1n·ima, n ão augrnentou n em diminuiu, porqur Lnda s as s 11 as olwas rs tayam no sr u grnio nntes
d0 apfl:tl'< r·1 r· no mundo. I~' assim q1 1P o ar.Lo crendor
não consL iluc• mm uma augrnentação do ser, nem um
accré~cimo do infiniLo. Portanto a objcc~:ão é sem valor o não aLLingc em narla o dogma ela Crraç5o.
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ARTIGO II

lnanidade dos SYJltemas inventados para explicar o mundo fóra
da Creação.
Exame ele tres systemas : I 0 Jwr,óthcsc mnterialisla ele um munelo
sem Deus; 2° hypóthese pcmthei.,ta rio mundo-Deus; 3° h ypót hese
thei ota ou intermediaria de um mund o coexis Lintl o co m Deu s .

Assim co mo <l i ~sr 1rn•s r pl'ovnmos, fl Cri <>r;ào fi ca
um mysLrrio se m co nlrad ic\·ào 11!'m absurdo .
\"r jamos agora a so lu ção q11< • os adY(·rsarios do
dogma christào prouuram dar a l'SLP prob lPma da
2xist encia do mund o. Fóra da inLPrprcLa.ção ca LhoJica, não se póde co ncebe;r ma is que uma ou outra
das tres hypóthcsrs srgu iutes avrnLadas pPla sciC'ncia
racionalista : um mundo sem Deus, ou wn mundoD eus, ou afinal um 111 undo coexistinrto com Deiis. Examinemol- as cada uma por sua Yez.
1° Jlypót/icse materialista de um l!lun!lo sem l>cus.
- Nesta thcoria, cm nada noYa, - pois ac ha-sP r m
gcrmem no s escriptos dC' "\ri sló Lc' lrs <' foi propago.da
por Epicuro, - os elementos da rnaLrria são cLr rnos;
os átomos arrebatados por um mov imento cégo, sr
agai~ram r unem ele modo a formar s u ccc~s iY ame nL r
a t erra, os a:o<tros, o mundo, as plnnLas, Lodo s os S( rrs
r· o propri o homl'm. Sel'ú isso uma so lu ~'üo :• Não, po1·<]_U C conhecer o mund o suppõe, aJ\Lc>s d\' Lud o, cs la s l1' t' S
·cousas : saber a sua ori gem, a sua naLurPza, o sr n
fim. Emquanto o rlogma catholi co responde adm ir avelmente a essas tre s qu cs Lões, dizrndo-no s: c1 !·:' l k 11 s
que o cr eo u para manifcs lar a wa gluri a; n mtmdo ó
cnn tin gcntc e prre<w rlouro; a (Tf'a l11ra inLl' lli gP nLr
não Lem ou tro fim a niio ser lJl'us >1, ci~ o qw' n ll u:or ia maLerialista achou a rcspciLo da provPniPncia dn
u nin•rso : << DC' parLf' a lguma procede o llllJJHlo ; niiu
tom origem, nem Lau pou co fadu Jll'inll'iru; {•uma cor-
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rente qne não possur o prim,,iro r io, l' um r fTeito sem
causa. >1 Acaso ser á isso uma expli cação 1
A esta pergunta : 1c Para onde se' rncam inha o mundo? Qual é o seu dos Lin o? 11 O a Llw ismo responde :
« Não sei ! » O mundo , falLo de origc•m, é t ~mbc m
falto de alvo, falto do fim, sem sahida; é para si mesmo
co mo é por si mesmo . PorLanto, no s doi s extremos ,
não avistamos mai s qu e a noite. Mas que ó o mundo
em sua natureza, cm si proprio ? O ma trrialismo rt'sponde : c1 Uma harmonia ! 11 - - Sim, mas uma harmonia fortuita, cas ual. EnLrr mi lhões e bilhõ2s de
probabilidades, para que as cousas fossem co mo süo,
havia uma só : o mund o ó l·sta probabilidade. Eis
toda a expli cação do maLÚiafümo r do athciiimo :
será clla satisfactoria, e um c•spiriLo sr rio pó<le-sr verdadeiramente content ar com cll a:
2° I!ypóthese pantheisla de wn mwuto-Dcus. - O
abs urdo do materiali smo kz co m qu e os inimi gos da
verdade christã pro curasse m oulra solução, não menos
absurda; para illudir o my st crio ela Crca~:ão, inventaram o nwndo-Deus . O panlhc-i smo póde variar nos
seus matizes, mas o fund o <la sua tlt' or.ia r a confu são
do mundo co m Deus : Deus ó Lud o, r tudo ó Deus. O
mundo que vemos, ó o pr oprio infinilo qu e se movr
por um · progresso co nLinuo cuj o limite é imposs ivd det erminar. Des te modo, esse infiniLo no co m r · ~\O
foi tão impcrfl'ito e diminuLo q ua nLo pass ive] : crPsceu e se desenvolveu, pcrmarnc:c nclo por ém se mpre
identico a si mesmo; cm pr im ' iro lugar, foi fluido , rm
seguida, solido, min er a l, vcgc Lal , a nima l, fin almnntc
homem, e é esLa forma humana a mais pcrkiLa que ulle
teve até hoje.
Tal é a hypóthcse panLhr ista que su pprime a Crração : v erdadeira e pur a hypótlir'se qu e seus adcplos
não t entam proYar, mas que afnrmam co mo si fosse
um axioma.
Visto qu e essa theoria não r esponde de modo algum
e.

DE INSTRVC. RELIO. T.
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ás perguntas :. « Qual é a origem do mundo? qual
é o seu fim ? qual é a sua natureza? l> podemos affirmar que é perfeitamente absurda.
1o Absurda no SPU ponto de partida: porque um infinito que cresce, por menor que fosse no principio, teve
uma origem. Qual foi o auctor dellc ? Si foi outr oquc
ello proprio, não é mais o infinito. Si foi oll o mesmo,
como é que pouclo dar-se a exi~tencia antes de existir ?
2° .Absurda nos sous principios : porque aquollr
ser infinito que cresce o se dC'senvolve no mundo, tem
como attributo necessario' a extensão. Ora, si a substancia divina é extensa, é commensuravol, divi sivd; desde então não é mais infinita, pois que trm
dimensões; r si Deus não é infinito, deixa de existir.
3° Absurda nas suas consrqucncias: porque a vcrda<lcira formula do panLheismo é a união elo finito
e do infinilo, ou a unidade de substancia; é a conft:sãc do pcrfrilo e elo impcrfrito, do invisivcl e do visivcl, do cspirilo e da .matrria, da alma e do corpo,
tu elo isso em uma mesma substancia universal, onde
se reunem o eu e o nâo-eu. Em verdade, não será mais
facil e mais logico aclmittir um Deus creador de que
st melhante creação do pensamento humano?
A hypóthcse pantheista é portanto absurda nfí.o
pode ser aclmitticla .
:l 0 Hypóthese inlermerliaria de um niundo coexistindo com Deus. - Terceira thcoria antichristã co lJo ca-se entre o materialismo athcu o o panthcismo :
não quer nem o mundo sun Deus, nem o mundoDc-us; acredita coexistirem simultaneamente o mundo
e Deus, clistinctos um do outro, porém não admillc
que o mundo tenha sido tirado do nada pelo poder
de Deus : é a thGoria theista, professando << a coeternid ade de um universo sempre mutavel e de um Deus
sempre immutavcl. n (Em. Saisset.)
E~:::a pretensa soluçiio não resolve cou~Q f\lg11rn11 :
_porque.si o mundo existe fóra de Deus, é preciso, como

e
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na opm1ao do materialismo e do atheismo, explic11r a
sua existencia. Donde vem? quem lhe deu a sua fórma
p as suas leis? - Si achar cm si mesmo a razão da sua
existcncia, teremos o dualismo ela divindade, a partilha
dos attributos divinos, a divinisação elo mundo e a
dccadcncia de Deus. Esta thcoria ou supprime Deus, ou
o duplica: o que vem a ser tambem a supprimil- o : ó o
alheismo. - Pretender que a substancia deriva de
Deus, não por creação, mas por uma espccie ele escoamento ou emanação, como a flôr sahe da haste, rquivale a dizer que esta substancia participa da natureza
dr Deus e recahimos no pantheismo.
Por mais que se quéira escapar a essa conscq11cncia, dizendo com a philosophia thcista : « Toda a substancia é causa, e Deus, que é substancia, não pócle
drixar de ser causa, e, por conseguinte, não se comprehcnde Deus sem o mundo >l, isto equivale a dizer que
Deus teve necessidade de produzir o mundo. Ora, si
o mundo fôr o dcsinvolvimento inevitavel do ser divino e uma cspecie de appondice do Deus, chegaremos
indubitavelmente ao pantheismo ... Para evitar tal
absurdo, não será mais simples dizer com a Igreja catholica: <1 Creio cm Deus, crcaclor do céu e da terra? >i

AR'I'IGO III

Theorias novas : Monismo. Evolução.
I. Exposição do systema monista tlc Haeckel. espontanea e evolur,ão.

II. Geração

I. A' crença tanto philosophica como religiosa cm
um Deus creador de todas as cousas, creador do universo inorganico e ele todos os seres, oppõe-se hoje
um systcma que tomaria o lugar de Deus na origem
de tudo.
Em 1880, Dubois-Raymond, um materialista dos
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quatro costados, pronunciou cm Berlim um discurso
famoso no qual indicava sete enigmas insoluvcis para
a scicncia, entre os quaes a cxistcncia da materia e
da força, a origem do movimento e da vida. Hacck cl,
biologista célebre, professor na universidade de lena,
levantou a luva e pretendeu dar a isso soluções scicntificas. Achamol-as num livro que cll c publicou cm
1901. : Os enigmas do Universo, cm que se resume t oda
a philosophia monistica sobre o universo considerado
no seu conj uncto. N elle desinvolvc, entre outras proposições, as theorias seguintes : <t O espaço occupado
pelo universo é infinitament e grande e sem limites ;
cm pa;rte alguma r eina o vacuo, pelo conLrario, tudo
está occupado pela substancia. -A duração do universo é igualmente infinita e illimitada ; não tem
começo nem fim ; durou a eternidade. -A substancia
se acha em toda a parte e sempre num estado de mudança e movimento ininterruptos ... O movimento de
conjuncto da substancia no espaço constituo um cyc lo
et erno com estados de evolu ção que se repetem periodicamente, etc.
Por ahi se vê que o monismo de Haeckcl é inteiramente materialista; segundo clle, um só principio
governa todas as cousas, é a lei ela substancia, eterna
e infinita, materia e força, ench endo o universo, soffrcndo transformações, sem perder comtudo cousa
alguma da sua energia e da sua quantidade.
Com mais formula s sc icntificas, o systema de
Haeckcl volta ás hypóthcses materialistas por nós
prcccdcntcmcnte apontadas e refutadas. Aos átomos
de Epicuro, substitu o a mónern; é mais scientifico e
só. Que cousa é esta móncra·? E' a subsLancia em dose
infinitesimal, de que o universo está cheio, a qual veremos reapparecer com qualidades activas na origem
dos mundos (1), com propriedàdcs vitaes, quando, no

capitulo consagrado á Biologia (1),cstudaremos o principio da vida. O grande apostolo do monismo é um
efJoliicionista transcendente qu e, para escorar o seu systema, chama em se u soccorro os ensinamentos e dados
da physica, da chimica e das scirncia s naturacs, systema que afinal não passa el e uma hypothcsc indemonstravel tanto nos seus principias como no s factos
por clle enunciados.
O systema monista excluo Deus e a crcação. Si
co nseguiu seduzir alguns adeptos das novidades antireligiosas, ainda não foi reconhecido p elo alto ensino
scientifico. Basta, para a nossa causa, oppôr á thcoria
ele Haeckel a opinião de outro sab ia, athcu notorio,
o senhor Le Dantcc, encarr egado de cursos na Sorbonna, o qual professa qu e « a sc i.cncia sendo relativa, é
incapaz de elucidar a origem e a natureza das co usas,
e que portanto se eleve deixar ás religiões o cuidado
de ensinar esta natureza e esta origem ás pcssôas a
quem isto pode interessar )) (2).

(1) Mais adiante, II• parte, A Sciencia e a lNi, cap. preliminar,
pagina 194.

II. Antes de acabar est e cap itulo consagrado á
Creação, mencionaremos apenas outra thcoria que,
cm tempos passados, prcoccupou os sab ias : a da
geração espontanea, sem germens preexistentes, e pelo
unico effeito das forças physicas e chimi cas inherentcs
á materia. Este systema, não se relacionando clirectamente éom a origem da mataria, achará lugar mais
opportuno e mais logico no est udo que consagraremos á Biologia. Lá tambcm será exposta e discutida
a questão ela evolução ou ela transformação das cspccies .
Por emquanto, é sufficicntc assignalar aqui uma
observação importante. No tocante ao dogma da Crcação, a fé será ou deixará de ser atacada p ela s thco(1) Ibid., cap. m, pagina 254.
(2) Segundo o jornal a Acção. Maio de 1908.
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rias ou hypótheses scientificas, conforme cllas, na
origem, negarem ou rrconhrcc·rrm a inLPrvcnçi\o de
Deus, cama primeira, autor do S<'r e da vida, crrador
da lri que rege a natureza. Si a materia ou o ser primitivo tira a sua origrm de Deus, a rrcação subsisLc,
não directa para· cada ser, mas no principio de tudo.
Nesse caso tambero, no pont.o inicial, encontram-se o
mysterio e o milagre, e cm lu gar de rGvelar o seu poclrr
num acto directo, Deus manifcsLa a sua sabedori a por
meio ele leis providcnciacs e por series de Lransforma
çõrs maravilhosas.
nesta-nos concluir que o mundo é um mysterio
inrxplicavel fóra do uogma caLholico. Em lugar de
procurar hypóthcses que não chegam a resolver csLc
problema, não será mais razoawl e simples admiLLir
a creação ex nihilo pelo Ser infiniLo e todo poderoso?
Por mais que se diga r supponha, ficará eternamente verdadeiro que os cfTciLos não pódem ser suprriorrs ás suas cansas, e qur. nenhuma hypoüicsc
poderia, sem um desatino monsLruuso, 11 fazer provir
o movimento da inércia, a srnsibili<lade da insens ibilidade, a vida da morLe (1) ».
Portanto, no berço ele todos os organismos pcnrtraclos pelo sopro da viela, assim romo na origem dr
todos os movimentos que arrl'bat am os mundos e os
ó.Lemos pelo espaço sem limiLes, achamos a acção immediata, dir€Cta, pessoal, de uma vida e de um motor
supc ri ores a todas as forças e a Lodos os clemcnLos da
naLureza : No ponto ini cial, encontramos a mão poderosa e bemdita de um Deus creador.
(t )

Flourens, Curso de p11ysiologia.

CAPITULO lV

Do peccado original e da sua transmissão.
Estado da questão.

Divisão deste capitulo.

Drpois de ter cslutlado o mysLcrio que rPsumr o
conhccimenLo de Deus, a Trindade, e o mystnio que
synthetisa o conhecimenLo do mundo, a Creaçào, achamo-nos cm face elo terceiro mystcrio que nos dá a verdadeira scionc ia do homem : é o mystcrio ela Queda,
ou o dogma elo peccaclo orig1:nal e da sua lransnússâo.
Este dogma cathol ico, co m0 os ou Lros mysLcrios,
desagrada ao racionalismo moderno, que pretende
<1 que
a simples exposição do pcccado original é já
uma refutação clclle. >> Nós, pelo conLrario, affümamos que o dogma do pcccado original acha a mais
completa justificação na sua 0xposição, o que a razão
nelle não póde descobrir contradicção.
Para chegar a esta conclu são, vamos, rm primriro
lugar, restiLuir á formula caLho li ca o seu verdadeiro
sentido e dizer : 1° qual é, ncsLe pçmlo, a nossa crença ;
2° collo carcmos a razão em frcn Lo elo mysterio e na
presença de cada uma das nfnrmaçõcs da Jgrcja, para
convoncol-a de que o mysLc'rÍo do pcccado original não
é nem impossivd, nem desarrazoado ; 3° chPgarc-mos
a mostrar a utilidadr deste mysLrrio para dar ao homem a YrrdadPira noção dr sua propria naLureza que.
de outro modo, ficaria inox plica vcl.
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ARTIGO l

Exposição do dogma catholico.
I. Os fundamentos da nossa fé : 1° no Antigo Tes tamento ; 2° no

Novo Testamento ; 3° na Tradição. -

que decorrem deste ens ino.

II. Verdades dogmaticas

I. A narrativa da queda do primeiro homom achaso no primeiro livro de Moysés. Deus, dopais do croar
o homem, o collocou num paraíso do deli cias o lho dou
o s<'guinte mandamento : « Como do fructo do todas
as nrvores deste jardim, mas não comas do fru cto
da an·ore da sciencia do bem o do mal, porque, no
dia om que doll o co mer es, morrer ás do morto. » (Gen.,
II , 16-17 .)
Por ém nossos primeiro s paos não r espeitaram esse
mandamento de tão facil obs ervancia. Prestaram ouvi<los ao ospirito t entador ; comeram do fructo proh ibido, o cahiram no desagrado de Dous. Em conse quoncia, o homem cuja fidelidade o Sonhar r osolvora r ocomp onsar cm toda a sua posteridade, foi fe rid o, por
causa da sua dcsobediencia, não só na sua pcss ôa,
mas ainda em todos os sous descendentes. Dosdc
0nLão a nossa raça fi ca maldita ; no sso nascimento está
infecc ionada na sua propria fonto. E' uma lei goraJ :
um pac n ão póde mer ecer o desfavor do seu soberano
sem qu e a sua infelicidade r ecahia om parte sobre
a sua familia; não póde perder a sua herança sem a
pordcr ao mesmo tempo para os sous fi lhos ; não so
pódn dcshonrar sem do alguma sort e deshonrar os
sous.
Tal é a nossa crença, e é fundada : 1° sobre a narr at iva sagrada quo acabamos do lembrar. Não somente Moysés r ela ta o pr eceito do Deus, a dcsobodi rnc ia r o caRtigo dP noRROS primeiros pars, mas
ainda nos mostra toda a raça humana, so fü rndo
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desde aquolle dia, as tristes consoqu cncia s ela sua
queda . Essa crença, sah id a do Edon, deu a vo lta ao
mundo ; achamol-a cm particu lar neste t ost omunho
d e Job : « Que cousa será capaz de purificar o homem
nascido do um sangue cu lp ado? >> ( Cap. xrv, 4. ) A
vorsão dos S2t enta e a antiga Vulgáta dizem : (( Ninguem fica isento de mancha, nem mesmo o menino
que não _teria passado mais de um dia sobre a t erra. »
David, penetrado da mesma idéia, exclama : cc Fui
gerado na iniquidade, e minha mãe mo concebeu no
peccado. » (Ps. L, 7.)
2° No Novo Test amento, são Paulo fala, de modo
ainda mai s claro, do dogma elo peccaclo original e da
sua transmissão. « Como o pcccado entrou no mundo
por um só homem, diz ellc, e a morto pelo p occado ;
assim a mort e penetrou om todos os homens, todos
tendo p eccad o em um só. » (Ep . aos Romanos, v, 12.)
E accrescenta : cc Como é polo pcccaclo de um só qu e
to dos os homens cahir am na condomnação da morte ;
do mesmo modo é pela justiça de um só quo todos
os homens r ecebem a justdicação da vida. » (lb .,
18-19.) Não se podia anunciar mais claramente o facto
da nossa decadoncia commum om Adão, o o fa cto ela
nossa r ehabilitação co mmum cm J cs us Chri sto .
3° A tradição cathol íca inteira co nservou est e ensino des de a origem elo Chrjstianismo. E' provado
que, desde o v 0 secul o, a tradi ção é univer sal sobre o
pcccado original ; r emonta olla, porém, certamente aos
scculos pr ecedentes. Para demonstrai-o não precisamos de outra prova sinão est e t estemunho elo grande
bispo da Africa, sant o Agostinho : cc A fé catholica,
diz cll e, não tem nenhuma duvida a resp eito do pcc cado original : o qu e ensina esta fé foi defendido não
só pola plebe ign orante, ma s pelas p ossôas instruídas
o graves, assim co mo pelos Do utoras . » (Opus imperf.
contra Julianum, eap. C.\\\VT.)
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II. Baseando-se na auctoridacle da sagrada Escri µLura e na cren ça <los seculos chr istãos, o conc ilio de
Trento definiu como outros LanLos dogmas os pontos
seguintes :
1° Desobedecendo a Deys, Adão pcrd<'u a justiça
<' a santidade original na qual fôra creado ; por isso,
incorr eu na indignação e cólera divina, mer eceu a
morte, e o seu corpo e· a sua a lma experimentaram,
pela desobed iencia, uma mudança funesLa.
2° Por seu peccaclo, Adão perdeu, não só para si
mesmo, mas ainda para todos os seus doscrndentos, a
santidade, a justiça or iginal ; para a sua posteridade,
transmiLtiu, não só a morte e as penas do corpo, mas
tambem o proprio poccado.
:1° Este peccado original, assim transmitLido, é proprio e inher onte a cada homem, o n ão pócto ser apagado sinão pelos merecimentos de Jesus ChrisLo. (Cônc.
Trid. , Sess. V, can. 1-3.)
Tal é o dogma definido p ela JgTeja, e taes são as
a ffirmaçõrs na presença das quaos vamos pôr a razão
e a sciencia.

E' só depois de ter determinado nitidamrnte cada um
desLPs pontos qur será pass ivei examinar si a razão
humana acha qualquer conLradicção na affirmaçüo
ca Lholj ca.

ARTIGO II

A razão humana em frente do peccado original.
A razão humana não aclut ctimculdalle alguma, nem co ntradicção nestes tres dados cathol icos : 1ºestado dô homem antes da que-

ua ; 2° consequencias da queda ; 3° transmissão dessas consequen cias.

Para so faz er uma ideia exacLa do mysterio do pcccado original, e julgar si está cm contradi cção rom a
razão, imp or La cnLr ndcr b em cs Las ires co usas : 1° o
ponto de parLida da qurda, ou o estado do homem antes
do peccado ; 2° a qiierlrt mesma e as suas consequencias ;
::io a r rprl'<rnssão ou consequencia desta queda, ou a
propagação elo peccaclo original na posteridade de Adão.

I. Estado do homem cmt.es clct sua qiwcla. - Foi o
homem creado no estado puramente natural , isLo é,
mais ou m enos nas condi ções cm qu e no s achamos?
Ou fo i estab elec ido no mundo num esLado sobrenatural, isto é, com vantagens superiores á qu ellas de
que gozamos?
No ponto de vista da simples po ssibilidade, p erguntáram certos : Poude Deu s, sem derogar á sua sabedoria e á sua bondade, crear o homem tal qual appar cco hoj e, com as Lrovas da intoll igencia, os arrebatamentos do coração, as fraqu ezas da vontade o todos
os so ffrimonto s da vida presente? l\[uiLo s philosophos
hcsiLaram em acred ital-o, e, á luz da c•xperiencia e
da razão, opinaram por uma decadoncia primiLi va .
Todavia, esta demonstração d o uma queda or igina l
não poderia ser rigoro sa, e outros philosophos n ão a
acceiLaram; acreditam, portanto , na poss ibilidade ele
um esLado primitivo semelhante ao no sso. Diver sos
julgam que est e es tado é o uni co r eal ; ni sto afasLa mse do dogma ca Lholi co . Comtudo, podemos conceder
que semelhante estado de cr eação primit.i va fosse ll1eorica o absoliitamente poss ível.
Comtudo,não é nem absurdo, nem desarrazoado pretender que assim não so deu . Qu em se atrevpria a
negar a Deus o poder e o direito de faz er mais por s ua
croatur a? Aos dotes naturaes concedidos ao homem ,
não poude D eus, num designio de amor, accrcsePnLar graLuita o liv1·em ento dons sobren aLurac•s qu e niio
lhe devia: luz mais viva, belleza mais r rs plandcccn Le,
dons mais eminentes? Sim, sem duvida, tal co n crssão
é possível a Deus. Mas , n a r ealida de, Deus a terá fo i Lo?
Sim, nos responde a fé, D eus elevou a natureza hu-
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mana a um gráu superior; co mmunicou-lhe a sua propria vida, a grctça sanctificante, com os privilegias a
ella ligados por sou amor, isLo é, a justiça e a santidade original, com o dom da immortalidado sobro a
terra o o direito á posso do Deus no céu; depois, como
complemento a esses favores , enobreceu igualmente a
natureza humana, isentando o corpo do qualquer enfermidade o sofirimcnto, e aperfeiçoando na alma, a
intelligencia, a vontade, o amor, de modo que o homem ora muito fel iz ·o muito santo.
Perguntamos: cm que cousa seria a razão offenclicla
por osso procedimento de Dqus ? Não o acha, pelo contrario, absolutamente conforme á ideia qu e nos fazemos da bondade ele Deus? Assim a razão humana
nada póde objectar contra ossos cuidados attenciosos
de Dous para com as suas creaturas privil egiadas. Ora,
formulados est es preliminares sobre o estado primitivo do homem, vejamos qual foi a queda e quaes foram suas conscquencias para os culp ados.

faculdades inhorentos á sua natureza, mas dos privilegias da graça. E' um ser despojado o dccah ido.
2° Adão sofireu as consequcncias desse despojo e
dessa docadcncia, e porque, no plano divino, a integridade o a harmonia da natureza eram subordinadas á pcrmancncia de seu privil egio sobrenatural,
r esultou que, espoliado sobrenaturalmente, fica ferido
naturalmente, não de uma ferida absoluta que lhe corrompa a natureza, mas do uma ferida relativa á saúde plena e perfeita de que gosava antes da sua queda.
Donde so segue qu e : 1° na siw alma, as suas faculdades foram r eduzidas : a intelligcncia se escureceu ;
a vontade ou livre arbítrio, ficou enfraquecida ; a
concupisconcia, ou inclinação ao mal, r evelou-se; 2° no
seu corpo, sofireu igualmente a conscqucncia do peccaclo ; dora avante, a concupi sccncia acha pod eroso~
cúmplices nos sentidos ; a mais, o trabalho penoso,
os soffrimentos, a doença o finalmente a mcrtc, precipitaram-se como outro tant.os flagellos sobre o homem culp ado.
3° Adão dcsherclaclo, transformado para Deus cm
um objecto ele ira, porque se desviára do seu fim, perdeu todo o direito á visão e á posse sobr enatural ele
Deus no fim ela viela presente. Esta privação ·constitu e
oxactamentc o que a Igrcj a chama repro()ação eterna ou
morte ela alma.
!~ 0 Afinal, como ultimo resultado, Adão transmitte,
a seus descendentes, todas as conscquencias da sua
culpa, e é o que constituo para nós o peccaclo original,
cuja transmissãó vamos estudar.
Ora, o peccaclo original, assim entendido e examinado em Adão, não t em nada que não seja justo e razoavel. Por que motivo a raz ão humana teria o cliroito ele o rcpcllir? Cumulado com os don s gratuitos
de Deus, por um acto voluntario e pessoal, nosso primeiro pae se tornou indigno dellcs. Será então inadmissivel e surprohendcntc que Deus o castigue des~
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II. A queda original e suas consequencirr,s. - Dous,
tendo feito livremente ao homem um dom sobrenatural, podia imp ôr, para a conservação deste <lom, as
condições que lho apraziam, por conseguinte, sub mett.or a sua croatura a uma prova. Pouco importa
o caracter desta prova cm si mesma ; o que Deus queria, era um acto de obcclioncia, e a esta submissão
voluntaria da sua creatura intclligento o livre, ligava
a manutenção o a permancncia de seus dons extraordinarios. Ora, sabemos que o homem SQ recusou a
obedecer o a submottor-se á condição imposta por
Deus. Qual foi o r esultado dessa denegação? Eil-o do
modo muito conciso :
1° Adão perdeu a justiça original, a graça sanclif icante, a bolleza sobrenatural ele sua alma o o resplendor celestial com cp10 a honrlarll' divina n ornúra gratuitamente. Foi despojado, por isso mesmo, não elas
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pojando-o das prcrogativas outorgadas? Será impossível ou desarrazoado que desta espoliação resulte
para a natureza humana uma ferida, que não corrompa a substancia da alma, mas lhe deixe, ao mesmo
tempo, uma nódoa e uma lastimavel fraqueza? Nisto
onde está a inju stiça? onde está a falta de razão? Mas,
por acaso, haverá mais falta de razão na transmissão
do peccado originl?
III. A transmissâo elo peccado original. - Come o
peccado de Adão .era para elle actual e pessoal, concebe-se facilmente que elle soffresse as consequencias
e o castigo de sua culpa. Mas o que se explica menos é a responsabilidade da sua raça, ou a transmissâo
do seu peccado. Aqui a razão pergunta-se : << 1° Como
é que seres que não existiam puderam tornar-se cúmplices de uma culpa commettida antes do seu nascimento? 2° Como, portanto, os homens, ao nascerem
já possuem uma mancha na alma . uma corrupção
no corpo pelo unico facto da sua descendencia adamica? 3° Como, emfim, se ha de conciliar com a justiça
de Deus a pena da reprovação eterna que recahe fatalmente sobre as creanças mortas sem baptismo ? >>
Estas difficu Idades desapparecerão facilmente perante a exposição precisa da doutrina catholica nesses
diversos pontos.
1° A Igreja nunca definiu como dogma a nossa
cumplicidade actual no peccado de Adão. Delle somos
victimas e não cúmplices, e si são Pa,ulo poude dizer
que eramos << constituídos peccadores em Adão )),
(Rom., v, 18.), é no sentido que, sendo ligados como
filhos a nosso pae commum, somos moralmente unidos
a ello na solidariedade da mesma culpa e do mesmo
castigo. .
2° Nunca a Igreja ensinou, que o homem, ao nascr.r , traga uma natureza essencialmente corrupta :
até condemna semelhante doutrina como heretica.

A

RAZIO E

O PECCADO ORIGINAL

63

(Concilio àe Trento, Sessão VI, cap. 5) .. Diz unicamente, pela vóz do concilio de Trento, que o homem
traz a nódoa- e a mácula do peccado original : reatum
originalis peccali. Mas será uma mácula positiva, uma
nódoa material? Nada nos obriga em accreditar tal
cousa, e os t ermos de nódoa e mácula acham-se sufficisntemente legitimados pelo que chamamos espoliaçâo, isto é, a privação dos dons sobrenaturaes e
das vantagens naturaes que o homem devia. ter no
dosignio primitivo da Providencia. << Podemos, portanto, definir o peccado original, quanto á sua essencia, a privação da graça primordial, concedida á natureza humana na pessôa de Adão; quanto ás suas
consequencias directas, a suppressão dos privilcgios
de integridade resultando da penetração da graça,
e, por conseguinte, a volta de todo o nosso ser á natureza pura (1) )).
Será absurda essa transmissão da indigencia paterna para os filhos? Não,' porque é da ordem geral dos
seres que elles gerem seres semelhantes a si proprios, e
transmitta.m as degndações assim como os privilegios
ela paternidade. Por acas·o, achamos extraordinario que
um funccionario exonerado não transmitta á sua posteridade o emprêgo ou o cargo perdido? Não vêmos,
cada dia, filhos a herdarem do pae os vícios da natureza e do sangue? Não nos mostra a. historia pecca.dos originaes de nações, ra.ça.s ou familias? Si é innegavel a solidariedade que liga os filhos aos paes na
ordem physica, porque não acceitariamos a mesma
solidariedade na. ordem moral (2)?
3° Afinal nunca definiu a Igreja. que as crianças
mortas sem baptismo são condemna.das a.o inferno,
só por causa do peccado original. Não vão para o céu,
(1) P. l\fonsabré, Conf., 1877 .
(2) P. l<'elix, 5• Conf. de 1863 ; M. Bougaud, le Ghristianisme ei
! es temps présmts, t. III.
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o Evangelho nol-o diz. l\Ias, cm rigor de justiça, qu e
direito póclem ter a esta felicidade sobrenatural? Todavia a reprMação de que são o objccLo não será sufficicntemente explicada pela privação da felicidade de
vêr a Deus e possuil-o eternamente? « As almas das
crianças m0rtas sem baptismo, diz santo Thomaz,
não são privadas do conhecimento natural que convém ás almas separadas ; mas porque não ouviram
a predicação, nem receberam o sacramento da fé,
são desprovidas ele todo o conhecimento sobrenatural... A beatitude consiste na posse do bem perfeito ;
mas as almas daquellas crianças, ignorando que lhes
falta tão grande bem, não experimentam nenhuma
clôr desta privação e gozam cm paz do bem da natureza. >> (De Afolo, qurest. 5, art. 3.) Não só a Igreja
admitte essa interpretação, mas illustrcs Lhcologo s,
com santo Agostinho e santo Thomaz de Aquino, não
trepidam em affirmar que a existcncia daquellcs meninos recolhidos num lugar chamado limbos, é ainda
preferível á não existencia, e clles experimentam mesmo ccr'ta felicidade natural.
Ora, esse ensino, perfeitamente admissivcl, concilia-se admiravelmente com a idéa que temos da justiça de Deus, o qual não póde conceder igual felicidade
á criança morta sem baptismo e á alma regenerada ;
e concilia-se tambem de modo muito perfeito co m a
misoricordia divina que concede áquclles meninos, bem
que separados delle quanto á união que constitue a
gloria, corta participação aos b ens naLuraes, o que é
uma felicidade para elles. Deste modo a razão nada de
serio póde objcctar contra o dogma da tn:msmissão
do · pcccado original.
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ARTIGO III

Utilidade do mysterio do peccado original.

o peccado original só póde explicar estes dois Cactos : 1 ° o problema da -natureza humana ; 2° a tradição universal de uma decadencla primitiva.
Longe de trazer comsigo urna contradicção, a revelação positiva elo mystorio do peccado original é, pelo
contrario, a explicação muito racional de dois factos
que, sem este dogma, seriam incxplicavcis. O primeiro d1?stes factos é o probl ema ele nossa natureza
humana; o segundo é a existoncia de uma tradição
universal a rPspeito da dccadencia primitiva. Ora, o
dogma catholico projecta uma claridade luminosa sobre estas duas questões importantes.

1° O peccado original esclarece o homem sobre as
contradicções de sua natureza. - Ás vezes. a razão fica
escandalizada por descobrir no homem uma mistura
de paixões baixas e v ergonhosas e de aspirações cclestiaes, de amor ó. virtude e de tcndcncias ao vicio. Como explicar este enigma, que já prendeu a attenção
dos sabias do paganismo ?
Nitimur in çetitum ...

escrevia Horacio ; e o po eta Ovidio ficava espantado
ao achar cm si mesmo oslc oulro mystcrio :·
1

... Video meliora, proboque,
Deteriora sequor.

·\
Esta lucta todos a exp erimentam; a graça a deixa
subsistir mesmo no Christianismo, e são Paulo dclla
não era isento. (Rom., m.) Racine, interpretando o
Apostolo, descreveu ad miravelmente Pstc combate interior :
C, DE INSTRUC, RELIG. T. IV,
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Meu Deus, que combate terrivel I
Percebo dois homens em mim :
Um quer que, cheio de amor por ti,
Meu coração te seja fiel ;
Outro, rebelde á tua vontade ,
Revolta-se contra tua lei.

Cada um de nós póde dizer como Luiz XIV, quando
ouviu aquclles versos tão cheios ele verdade : << Esses
dois homens, conheço-os muito bem ! >> Sim, ha cm
nós duas naturezas : a bôa, que quer o bem, e a má,
inclinada para o mal.
Afim de explicar esse mystcrio, certos sabios da antiguidade proclamaram que, no principio, o homem
não estava dilacerado por essas contradicçõcs, e que o
seu estado presente era uma expiação. 1< Os erros e as
calamidades da viela humana, escreve Cícero, fizeram
dizer aos antigos adivinhos, ou intérpretes encarregados de explicar os mysterios divinos aos iniciados, que nascemos neste estado ele miseria para
expiar algum grande crime. >> (Horlensio.) Vendo as
humilhantes contradicções que, muitas vezes, paralyzam as suas melhores inspirações, as grandes almas
gemem e protestam. Não, o homem não é mais o edificio magnifico cujas bases foram collocadas por Deus.
« Contemplai-o, exclama Bossuet, vereis nclle traços
indeleveis da mão divina ; mas a desigualdade elo
trabalho vos fará logo reconhecer que o peccado alli
exerceu a sua acção dclcteria (1). >> E que peccado
poderá ser sinão o que é transmitticlo pela geração, inficiona e avilta a natureza humana? Sim, é preciso reconhecer um vicio original, ou então será necessario
accusar a justiça e a bondade divinas. 1< Esta ultima
ideia é tão revoltante que a philosophia só, a philosophia pagã, adivinhou o peccado original. >> Exaggeranclo essa demonstração, a antiguidade chegou a
imaginar dois principias : o elo bem e o do mal.
(1 ) Pratica sobre a morte.
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Ora, eis que a religião vem auxiliar a razão desnorteada, e podemos dizer com Pascal : <( O nó ele nossa
triste condição possue suas voltas e dobras no abysmo
elo peccaclo original ; de modo que o homem é mais
inconcebivel sem esse mysterio, do que esse mysterio
é inconcebivel sem o homem. n (Pensamentos.)
Portanto , o problema fica assim resolvido. 1< Ao esplendor divino elo dogma, contemplo e vou me explicando o terrivel e pungente mysterio de nossos infortunios e de nossos crimes. >> (Padre Monsabré,
Conf. 1877.)
2° O mysterio do peccado original explica a unirersal tradição de uma decadencia primitira. - Não é
somente na relação ele Moysés e nas tradições juclaices e christãs que se encontrou o ensino ele um estado
primitivo de innocencia logo seguido pela queda. Com
effeito, todas as nações r econheceram que o primeiro
homem sahira santo e puro elas mãos ele Deus, e gozava, na sua origem, de uma felicidade completa. Todos os povos têm a sua lenda paraclisiaca : é a ·idade
aurea dos Gregos e elos Romanos. Os Persas nos representam a terra rsenta elo mal sob o reinado feliz ele
lima, filho ele Viranghrat. Entre os Hinclús, é o monte
Merú, com o seu jardim frequentado. pelos espiritos
bemaventuraclos ; entre os Chinezes, ha tambem a
tradição ele um jardim, onde, por quatro rios, jorra
a fonte da immortaliclacle.
·
Este periodo ele felicidade nota-se igualmente entre
os Egypcios, os Germanos e os Mexicanos. Em toda
a parte, encontra-se tambem a lenda ele uma arvore
ele viela ou ele morte, e a intervenção ele uma serpente
infernal : é o Ahriman elos Persas, o Typhon dos Egypcios, o Tchi-eu elos Chinezes, o filho de Loke dos Escandinavos, o Python elos Grego~. Vem depois o acto
prevaricador, a clesobediencia culpada. Sob formas
diversas, esta tradição é, em toda a parte, a mesma.
Por uma fatal desordem, a raça humana mereceu o
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desfavor divino ; eis porque os homrns rxpiam na

idade f errea.
Na mythologia grega, o culpado é Prometheii, roubando o fogo do céu; é Pandora, mulhrr virgem desse
grande culpado, levantando a tampa da caixa que
encerra todos os males . Na China, na Amcrica, na
Oc canía, ha lendas analogas, onde se pódc notar qu e
é geralmente pela mulher quo começa a cu lpabilidado.
Voltaire o confessou : cc A queda do homem degenerado, diz elle, é a base da theologia de todas as
nações antigas (1) ».
Com efieito, entro todos os povo s ant igos, encontramos ritos expiatorios para purificar o menino á
sua entrada na vida. Entre os Romanos, para as meninas, a ceremonia se realizava no oitavo dia e, para
os meninos, novo dias depois do nascimento. Chamava-se lustricus, porque nell a se fazia uso de agua
lustral. Os Egypcios, os Persas e os Gregos tinham
ritos analogps, o os Hcspanhoes acharam os mesmos
usos na America, entre os Mexicanos. Em outros paizes,
acc cndia-se uma grande fogueira e fingia-se fazer passar
a criança pelas chammas, com intento de purificai-a.
Sócrates lembra a seus discípulos que« os ·homens
quo estabeleceram os mysterios ou cercmonias santas, as quaes, diz ell e, não são- para desdenhar, ensinavam que todo aquollo que morre sem ser purificado , fi ca nos infernos, mergulhado na lama ; e que
aquollc que foi purificado, mora com os deuses (2) 1> .
Não será cm virtude ela mesma crença quo Virgílio, na
entrada dos sombrios e tristes reinos, r epresenta-nos,
chorando e soltando scnLiclos gemidos, os meninos
do peito ceifados antes ele ter provado a viela?
Portanto, encontram-se cm toda a parte, vestigios
da tradição que diz respeito á queda elo homem. Ora,
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donde provêm essas crenças unanimcs, univcrsaes,
identicas? A r evelação chri stã nol-as explica ; porém,.
extranhas, inrxpli caveis se-riam todas som o mysLcrio
do pcccado original. Portanto, mrlhor do qu e PlaLão
que ensinava cc que a natureza e as faculdad es do
homem foram corrompidas cm sou chefe desde o
seu nascimento )) ; melhor do que Cícero que julgava
cc que nascemos num estado do miscria para expiar
algum crime enorme n, a fé nos desvenda o porque
do estado actual das cousas e nos diz :
O homem é um deus cahido que se lembra dos céus

!

Permitte-nos synthetizar toda a philosophia nesta
formu la, a uni ca que soja absolutamente verdadrira :
cc O homem é um enigma do qual a primeira palavra
é dada pela queda original, o a ultima pela Redempcúo. n Mas antes de chegar a esse mysterio reparador,
doYemos tratar daquelle da Incarnacão.

(1) Philosophia da historia.

(2) Phedon, de Platão.
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ARTIGO I

Exposição do dogma catholico da Incarnação.

CAPlTlJLO V

Do mysterio da Incarnação.
Connexão logica. -

mvisão~deste

capitulo.

Nos capitulas precedentes estudamos na creação o
mysterio que nos inicia ao conhecimento do mundo ;
na Trindade o mysterio que nos leva ao conhecimento
de Deus; depois vimos o mysterio que, do meio das
trevas que nos cercam, esclarece mais a scicmcia do homem: o peccado original ou mysterio de nossa queda.
Resta-nos agora oxpôr o dogma mysterioso da r eparação. Ora, o homem dccahido foi restabelecido na
santidade primitiva pela Incarnação do Verbo o pela
Redempção. Mas, para cada um do nós, esta reparação
da queda original se realiza por meio da Graça e dos
sacramentos, e, de modo mais particular, pelo mysterio da E11charistiai que é ur.na como extensão da I ncarnação e da Redempção.
Estudaremos successivamento esses quatro mysterios da nossa rehabilitação por Nosso Senhor Jesus
Christo, e cm primeiro lugar a Incarnação.
Assim como fizemos até agora, daremos : 1° a exposição do mysterio, com as provas sobre as quacs se
baseia a nossa fé ; 2° collocaremos a razão humana
em frente do dogma catholico, para mostrar que elle
não encerra nada de impossivel e nada de contradictorio ; 3° indo mais longe, reconheceremos a conrenienria da Incarnação; 'Íº enumeraremos as vantagens que resultam para nós da fé neste mystfrio.

I. Definição geral dos nossos symbolos. - II. Verdades dogmaticas que delles decorrem : 1 ° divindade da pessôa de Jesus Christo ;
2° sua natureza humana ; 3° unidade de pessôa ; 4° distincção das
duas naturezas; 5° distincção identica das duas vontades e das duas
operações .

I. A Incarnaçêío é o mysterio do Filho de Deus feito
homem, ou, em outros termos mais concisos e segundo
a formula theologica : cc E' a união da natureza divina
e da natureza humana na unica pessôa do Filho de
Deus, Jesus Christo, distincta e indivisivelmente, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. ''
O apostolo são João indica-nos claramente este
grande mystcrio no primeiro capitulo do seu Evangelho quando, depois de nos ter mostrado o Verbo,
eterno como seu pae, creando tudo conjunctamente
com elle, e Deus como elle, acCNSCE)nta : cc E o Verbo
se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua gloria, que é a do Filho unico de Deus. '' (Cap. r, 14.)
O symbolo dos Apostolos contém este dogma mysterioso cm substancia, quando nos faz dizer: cc Creio
em Jesus Christo, Filho unico do Padre, que nasceu
da Virgem Maria. '' O symbolo de Nicêa, mais explicito, mostra-nos o Filho de Deus consubstancial com
o Padre, e accrescenta: cc Incarnou-se pela oparação do
Espirito Santo, da Virgem Maria, e fez-se homem. ''
Vê-se portanto que a fé na Incarnação é o Christianismo todo inteiro, e a mesma importancia desta verdade nos explica porque, desde a origem, foi alvo de
mais contradicçõcs do que todos os outros dogmas.
No meio de todos os erros accumulados contra este
mystcrio, eis como o symbolo de santo Athanasio
synthetiza a fé catholica em termos do uma admira-
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vel concisão : « A verdadeira fé catholica qu er que
acr editemos e professemos que J osus Christo ó ao
mesmo tempo Deus e homem; Deus, gprado da substancia do Padre antes de todo s os temp os ; homem,
nascido da substancia de sua miie, no tempo ; Deus
perfeito e homem perfeito, trndo uma ca rne humana
o uma alma razoavel. Bom quo se ja homom o Dous,
não é dois, mas um só Christo ; um, não pola transformação ela divindade na carne, mas pda assumpção
ela humanidade em Deus; um, não pela confusão ele
substancia, mas pela unidade da pessôa, porqu e do
mesmo modo que a alma razo avcl e a carne não constituem mais qu e um só homem, Dous o o homem não
constituem sin ão um só Christo. »
II. O mystcrio da Incarnação é por demais fundamental, e as verdades clogmaticas que clcllo decorrem
são por demais ünp 9rtantes, para qu o deixemo s ele
r elatar aqui todos os pormenores, est canclo cada uma
das a ffirmaçõcs caLholicas co m as provas Lheolugicas
e tradicionacs sobre as quao s dr sc ansa a :nossa fó. Em
seguida, ser-nos- á mai s facil rPbatrr as pretensões elo
racionalismo moderno .
O dogma ela Incarnação implica es tas cin co verdades: 1° natureza di(Ji na ele Jesus Chri sto; 2° sua
natureza humana ; 3° unidade de pessôa cm J es us
Christo ; 4° comtuclo di stincção essencial das duas
naturezas; o 5° distincção idcntica das duas 11ontades
e das duas operações.
1° Natureza di(Jinet de J es us C/1risto. - Não nos
alargaremos sobro esta verdade, pois que j á tivemos
a occasião de tratar della prece dentemente (1). Bastanos lembrar a solemne affirmação de são João : « No
prin cipio c~ava o Vuho, e o Verbo era Deus. - E
(1) Vêr o nosso Lomo 1°, Religião-christã, cap. II, Jesus Chris Lo,
verdadeiro Messias.
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o Verbo so fez carne, e habitou entro nós. >> A mais,
Jesus Christo disse de si mesmo que er a Filho de Deus,
igual a seu Fac, e o provo11 por suas obras. << Si não
crêdes na minha pa lavra, dizia <'li<', aos que co ntestavam a sua divindade, prlo menos acre ditai nas
minhas obras. '' (S . J oão, x, 38.) E á sua palavra, os
paralyticos andavam, os surd os ouviam, os mudos
falavam e os morto s resusciLavam. Ello mesmo
res uscitou a si proprio como o predi sséra aos Judeus .
O principal contr adictor da divindade ele J esus
Christo, nos t empo s antigos, foi Ario, sacerdote da
Igre ja de Al exandria. Seu erro derivava de uma falsa
interpretação da Trindado. Segundo cllc, o Verbo incarnado não é igual , consubstancial co m o Padre, et erno
e verdadeiro Deus co mo ellc : é uma cr eatura tirada
do nada, que Dous o Padre produziu antes dos s€culos,
e da qual se serviu om seguida para cr oar o mundo.
Donde resulta que, ao in carnar-se', este Verbo inferior a Deus não podia ser Deus. O co ncil io de Nicêa,
reunido em 325 e composto do 318 bispos, a maior
parte confessores da fé durante as perseguições, sanccionou a verdadeira fé na divindade de J esus Ghristo
pela palavra consubstancial in serta na formula catholica : « Creio em J esus Christo, filho uni co de Deus,
nascido do Padre, antes dr tod os os scculo s, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, h1z de luz, gerado,
não creado, consubstancial co m o Padr e por qu em tudo
foi frito. >> Ario r ecusou submoLL<'r- sr e morreu miseravelment e num triumpho que seus partidarios lhe
tinham preparado em Constantinopla. A lguns de se us
adeptos, qu erendo evitar a condemnação .do concilio,
bem que conservando o fundo da heresia de Ario, sob
termos ambíguos, r ej eitaram a palavra cons ubstancial
(6µ.cúcr!cç), á qual sub stitu iram a expressão semelhante
em substancia ~:J.c!c:;c~c;. Chamaram so semi-arianos :
a sua seita, por muito t empo patrocinada pelos
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impcradorrs do Constantinopla, só dcsapparcccu no
vnº seculo.
2° A nature;:,a humana de Jesus Christo. - Ao mesmo tempo que é Deus, J'rsus ChrisLo é homem; tomou a nossa natureza inteira, corpo o alma; é portanto vcrdadriro homem como é verdadeiro Deus.
Cousa rxLranha ! os primr>iros h crrges tinham de
Jesus ChrisLo uma ideia tão cle:vada que, a p1·incipio,
não nrgaram a sua divindad(', mas a sua humanidade. Logo no primeiro srculo apparcco a heresia
dos Docetas ou phantasiaslas. DaYam este nome do
Docetas (do grego ooY.Sw, assemelho-mo, pareço)° a
soctarios que, cm seguida a Simão o Magico, Monandro, Saturnino, Basilidio, Valentino o outros illuminados conhecidos pela designação de Gnosticos (do
l'IWatç, sciencia), pretendiam que J osus Ch.risto
não tinha mais que uma carne apparontr, um corpo
ficticio e, por consequoncia, o seu nascimento, os
sous sofTrimontos, a sua morLP, niio passavam de uma
apparcncia (qi=<'IOC(a[C(). Nrgavam portanto a natureza
humana do Nosso Senhor. O apostolo são João, no
seu Evangelho, tomou a peito combater esta heresia
nascente o põe em igual evidencia a natureza humana
de Jesus Christo o a s'ua natureza divina.
Do erro dos Docetas, c rto .. tpollinario, bispo do
Laodicêa,no rv 0 soculo, tirou um erro mixto, que attribuia a J osus Christo uma alma apenas sensitiva, sem
razão nc-m entendimento, a divindade occi.ipando nolle,
conformo pretendia o heresiarca, o lugar da alma racional, do 'loüç do Platão, o qual é o apanagio da natureza
humana. O erro dos Apollinaristas foi condomnado polo
concilio do Alexandria (362) e polo segundo concilio
geral do Constantinopla (381).
A VC'rdadc catholica é que Jesus Ch.risto teve um
corpo humano o uma alma racional ; não um corpo
phanta!'<I irn rnrno prPtrníl inm nf\ DoP-rtaf\, maf\ rral
como o nosso. Nelle a divindade não preenchia o lu0
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gar da alma humana, segundo a th. 0 oria dos Apollinaristas; mas rra somente unida á sua alma humana,
de modo a formar com olla uma só pcssôa. Emfim
a natureza humana de Jesus ChrisLo não diITcria da
nossa sinão pela sua origem milagrosa. Como homem,
Jesus ChrisLo Levo mãe, mas não teve outro pac que
Dous, e o seu nascimento devo ser attribuido á unica
operação do EspiriLo Santo.
Todas essas vrrdadcs decorrem do Evangelho :
acham-se expressas nos symbolos da nossa fé, e a
Igreja, com razão, mantém a sua doutrina. Com effeito :
a) Jesus Christo teve um corpo semelhante ao nosso, palpavel, real, capaz ele sofTrer e morrer. O Evangelho nol-o mostra nascendo cm Belém, trabalhando
cm N azarcth, tendo fome e sêclc no poço de Jacob,
padecendo o eh.orando no jardim das Oliveiras, morrendo na cruz, depositado no sepulcro; depois, quando
rcapparecc glorioso e resuscitado, fazendo-se ainda
tocar e palpar por seus discipulos. Ora, tudo isso não
podia acontecer si elle niio tiwssc um corpo real.
b) Jesus Christo tinha uma alma semelhante á nossa
e clistincta da divindade. E' por isso que o symbolo
de santo Athanasio afnrma que si Nosso Senhor é
igual ao Padre pela divindade, fica-lhe inferior pela
humanidade. Aliás, como pudéra, sem alma humana,
experimentar a tristeza, o temor, a clôr? ... A natureza
divina é impassivd. Como, sem alma, pucléra cumprir
a obra da nossa Rcdempção? Precisava da natureza
do homem para se constituir victima cm nome ela
humanidade, e expiar os nossos crimes depois de assumir o fardo dcllcs. Ora, Jesus Chsisto não teria sido
r ealmente o salvador da humanidade si não tivesse
Lomado a nossa natureza no que ella tem de essencial o melhor, si nao tivesse Lido, por consoquenr i;'.l, uma a.lma racional.
•
e) São José é algumas vezes eh.amado pae ele J esiis,
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mas é na accepção mais lata desta expressão : é porque
elle teve, com effeito, em relação a Nosso Sonhar, a
ternura o a dedicação de um pac. O Evangelho da
Annunciação (S . Lucas, I, 26-38), mosLra claramente
que o nascimento de Jesus est eve fóra das leis ordinaria s : foi . concebido do Espirito Santo e nasceu de
uma Virgem que, ao dal-o á luz, nada perdeu da sua
integridade.
Por cGnseguinte Nosso Senhor Leve toda a nossa
natureza humana, com excepção do pc ccado. Teve
da nossa humanidade todas as tristezas e todas as
clôres, mas della teve tambem toda a intC'lligC'ncia,
toda a Yontade, toda a sensibilidade, e o seu coração
conheceu todas as solli citudes e todas as ternuras
ela amizade, da dedicação e do patriotismo mais
puro.
3° Unidade de pessôa em Jesus Chrislo. - O Verbo
incarnado é, ao mesmo tempo, Deus e homem; é o
Christo, não dois, mas um só. Como expli ca muito
clarament e o symbolo de santo J\thanas io, (( do mesmo modo que em nós a alma racional e a carne são
um só homem, assim, em J esus Christo, Deus e o homem são um só Christo ; é um, não pela conve1·são
da sua divindade em nossa carn0 mortal, mas pela
elevação da nossa humanidade até a sua propria diYindadP ; é um, não pela confusão de subsLancia, inas
pC'la unidade de pe ssôa. >> Essa doutrina acha o seu
fundamento na sagrada Escriptura qut' no s mostra
constantemente em Jesus Christo um só e mesmo
individuo, o qual sondo já Dous cc se foz homem »,
como diz são João. Eis porque o Evangelho o chama
ora cc Filho de Deus », ora c1 Filho do homem >>, designando sempre a mesma pessôa, etcrnamenLe nasc ida
do Padl'e, a qual se fez no t empo semelhante a nós.
Não ha pois, na realidade, doi s J esus Clll'istos : 0 o
mrsmo rrue na,ceu, soITrru, fr·z mil::igrrs, morrru , e
resuscitou : e aquella que foi sua mãe, póde e deve ser
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chamada (( Mãe de Drus »,pois que seu filho se.gunrlo
a natureza era ver{ladeiramcntc Deus.
No vº seculo, Nestorio, elrito paLriarca de Constantinopla cm li.28, atreveu-se a contestar essa verdade.
Combatera denodamentc as doutrinas de Ario ; mas
·cahiu em outro erro e pretendeu que cm Jesus Christo
a divindade e a humanidade não subsistiam cm uma
pessôa unica. Segundo cllc, o Verbo ou a pcssôa divina não se achava unida á pessôa humana sinão de
modo espiritual e moral, como a união que ex iste
entra o Espirita Santo e a alma justa. J\tlmittia, por
conseguinte, duas pessôas cm Jesus Christn, e a sua conclusão era que Maria, mãe <la pcssôa humana, não o
era da p'.lssô a divina e não devia sei chamada (< M:ã'.l
de Deus », Deipetra ou OwtóY.oç. O concilio geral dcEphêso, em 431, condcmnou Ncstorio e os seus erros
e declarou solcmncmente que rm J esus Christo a natur eza. divir:.a e a natureza humana, cm virtude da.
união hypostetticet ou substetnci(l.l, não formavam mais
que um ser, uma pcssôa, e que a expressão , e( Mãe de
Deus » devia ser conservada e applicada á Virgem
Maria. Ncstorio rrcusou submetter-se e morreu miseravelmente, no Egypto, onde o seu erro se manteve
por muito tempo entre os monges . Acham-se ainda
alguns vestigios de!Je nas l nclias, na costa elo · Malabar, entre seitas que co nservaram o nome de christãos

de santo Thomé.
4° Disúncçâo das duas nrtlurews em J esus Christo. -A unidade de pessôa não acarreta a uni dado de naturezas. O symbolo de santo Athanasio, pelo contrario, reconhece e proclama que esta unidade de possôa não
deve trazer a confu são de substancia. PorLanto, Nosso
Senhor, em sua pcssôa unica, possuiu juntamente a
natureza divina e a natureza humana. Este ensino
decorre do que dissemos já das duas naturezas cliCJina
e humana, r <lo far.tn rlr .T rRus \.hristo ter-se cleclarado ora Deus, ora lunnem, r<'ivindicando alternada-
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mente os direitos da sua divindade e os direitos da
sua humanidade, faz endo-se adorar por sous apóstolos
e lembrando-lhes a necessidade dos seus soJTrimcntos
para entrar na gloria, indagando de Pedro . o que se
dizia do Filho do homem, e, no tribunal de Caipház,
proclamando-se o Filho de Deus que virá sobre as
nuvens do céu para julgar o mundo.
Esta verdade caLholica teve o seu contradictor na
pcssôa de Eutyches, abbadc de um mosteiro de Constantinopla, que assim deu origem á seita dos . Eutychúinos ou Jllonopliz1sitas (1J.óvoç, só; qnícrtç, natureza),
parLidarios da unidade de natureza cm J esus Christo.
Aqucll c monge se oppuzéra fortemente aos erros de
Ncstorio, e o seu zelo cm combatel-os precipitou-o num
excesso contrario . Pretendeu que em Jseus ClU'isto
a natureza humana fôra absorta pela natureza divina,
como uma gott.a pelo oceano, e concluía pela unidade
de natureza. Tal opinião destruía o mysterio da
Redcmpção dos homens, porque si Jesus Christo não
teve mais que uma natureza, e si nellc a humanidade
é identificada com a divindade, não é Filho do homem, não poudc tomar sobre si, em toda a verdade,
os peccados da raça humana, nem soJTrer, nem morrer
para resgatal-os.
Eutyches alistou muitos partidarios nos mosteiros
gregos, mesmo nas fileiras do episcopado, até na côrte
ele Theodosio o J oven. Um synoclo convocado em
Constantinopla, em 4.48, o condemnára. Mas Eutyches oppoz a elle um conciliabulo dos seus partidarios,
reunido com o favor da imperatriz Eudoxia, e esta
asscmbléa tumultuosa foi infamada na historia com o
nome de latrocínio de Ephêso. Para acabar com isso,
reuniu-se, em 451, um concilio geral em Chalcedonia,
onde a heresia de Eutychcs foi solemnementc condemnada, e os Padres do concilio déram esta definição :
<< Em J csus Christo ha duas naturezas distinctas, sem
confusão n'em mistura, até depois da união hyposta•

tica, >> dr tal modo que cada natureza conserva as
suas propriedades numa pcssôa unica.
_
Até o fim do v 0 seculo, essas questões susciLaram
gra:vcs desordens no Egypto e no Oriente. Dessas
luctas sahiu outra fórma de heresia, conhecida sob o
nome de Jl f onothelismo (f1.6voç, só ; 6frr,crtç, vontade.)
5° Distincção das duas rontades e das duas operações em Jesus Christo. - Pois que J esus Christo teve
as duas natur ezas, dirinii e humana, sem confusão
nem mistura, e cada uma conservou os seus attributos esscnciacs, segue-se que Nosso Senhor t eve duas
vontades, uma divina, outra humana, e, do mesmo
modo, d~as operações, isto é, actos provenientes quer
da natureza divina, quer da natur eza humana. Sem duvida, cm Jesus Christo, as duas vontades não se achaYam t m lucta nem tão pouco cm contradicção : a vontade humana submettia-sc á vontade divina. O Evangelho nos mostra essas duas vontades, especialmente na
oração de Jrsus no jardim das Oliveiras : cc lVIcu pae,
dizia cllr, faça-se a vossa vontade e não a minha ! >>
(São Lucas, xx1r, :12.) Como Deus, Nosso Senhor não
podia ter vontade diffcrcnte da de seu Pae : era portanto a vontade humana qu e apparecia distincta da
vontade divina, e acabava por submctt cr-sc a ella.
Do mesmo modo, cm J osus Christo, as operações
ou actos da natureza humana, foram sempre cnnobrcciclos p ela natureza divina; mas nrm por isso deixavam de ser distinctos e de se manifestar com evidencia. A operação divina se mostrava pelos milagres,
pela Transfiguração, pela H.rsurreição e prla Ascensão ; a operação humana apparrcia nos actos que
pertencem rsscncialmentc á nossa natureza, e ele que
seria incapaz a natureza divina, taes como o comer,
o beber, o dormir, o experimentar a fadiga, a tristeza,
o soffrimento, a morte.
O ensino catholico que acabamos de lembrar, a
respeito da existencia de duas rontades e ele duas ope-
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rações cm Jesus Christo foi luminosamente manifestado pelo terceiro concilio grral de Constantinopla,
convocado cm 680, contra os Monothelitas e Sergio,
patriarca eleito em 610 que patrocinára esta heresia
ele modo todo especial. Já dissemos que para escapar
á conclomnação proferida pelo conci lio de Cl~a l c 0do
nia contra Eutyches e os i\fonophysitas, formára-se
um novo partido que, admiLLindo duas natur ezas cm
Jesus Christo, as suppunha unidas de tal sorte que,
na realidade, não havia mais que uma só vontado ou
uma só operação, chamada deiviril ou theandrica (Os6ç
Deus, !J.•rfip, t7.'1op6ç, homem). O conci lio , ao condemnar
Psses erros, proclamou como um dogma de fó que
ha cm Jrsus Christo << duas vontades e duas operações
naLuracs, inseparavcis, mas sem mistura nem confu são. ii
Agora que conhecemos o verdadeiro ensino catholi co a respeito da l ncarnação do Nosso Srnhor J esus
Christo, podemos mais fac ilmente defendei-o contra
as pretensões orgulhosas do racionalismo mo ele rno.

vestidas. Com effeito, não é este mysterio o centro de
todo o Christianismo? Ora, si J csus Christo não fôr o
Filho de Dous foito homem, revestido da nossa natureza para nos resgatai·, e pcrmanocondo Deus para ins;truir e sanctificar o mundo, é toda a religião que caroce
de base e ruo completamente.
Eis como, cm nome da razão humana, o racionalismo moderno formula a sua opposição.
<< E' impossível e contradi ctorio que a essencia perfeita e infinita do Deus venha circumscreYer-se na
essencia imperfeita e finita, ou aniquilar-se na humanidade. >i E accrescenta : « Fundir duas personalidades
Deus e o homem, numa só pessôa, é affirmar uma contradicção, um contr asenso absoluto. ii
A oxposiçii.o quo acabamos do fazf'r do dogma catholico já rrspond<' victorio samcntr á affümação da
sciencia antichristã, a qual descansa compl.ctanwnte
sobre a ignorancia ou a má fé. Com effeito :
1° A Igreja não ensina de modo algum que a essoncia infinita de Deus venha a circumscrovcr-se e encerrar-se na essencia finita do homem; ainda menos que
nesta se aniquile, ou que a humanid ade sova prrder na
divindade. Ario nrgou a divindade de J csus Christo
o o sou erro foi condemnado pC'la Jgrrja no concilio
de Nicêa. Os Apollinaristas negaram a humanidade
do Verbo, e o concilio de ConstanLinopla infamou
a doutrina dellcs como um grave erro. Por conseguinLe, a Igreja não quor nem amesquinhar a divindadt•, nem supprimir a humanidade cm Jesus Christo,
e o argumento racionalista erra o alvo.
2° A fó catholi ca não pretende que em J esus Christo
ha duas pessôas reunidas numa só. NesLorio ensinava
esta dualidade das pessôas e o seu rrro foi condemnado
prlo concili o ele Ephêso, que mantém o dogma da
uniducle de pessôa nas duas naturezas divintt e humana.
Outro herctico, Eutyches, quiz confundir estas duas
naturezas numa só, e a Igreja co ndemnou esta no vi-

ARTIGO II

A razão humana perante o mysterio da Incarnação.
I. Objecção racionalista : resposta directa.- II. A razão humana
concebe o mysterio da Incarnação. - III. Analogias : 'l 0 na propria
natureza do homem ; 2° na palavra humana.

1. Outrora o crr~ que atacava a Incarnação, não
aLting ia o fundo mesmo elo mystorio : contentava-se,
assim como acabamos de vcl-o, em variar a formula.
cathol ica e alterar a pessôa augusta do Y erbo incarnado. Hoje é o proprio mystrrio que ó acommcttido
pelo racionalismo contomporanco. Mas não ó para
admirar que a Incarnação .seja o objecto das suas in·
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dado no concilio de Chalccdonia, assim como, mais
tarde, no 3° concilio dr Constantinop la, anathrmaLizo u Sergio e os MonoLhrlitas, que não queriam
ver em J esus Christo mais que uma só vontade, uma
só liberdade, uma só operação thcandrica ou deiviri l.
Já se vê, pgrtanto, que a Igreja catholic a não confunde duas personalidadrs numa só : afirma sim duas
®turozas distinctas cm uma possôa unica ; onde está
a contradicção? onde está o contrascnso absoluto?

eterno, do absoluto ; mas essas idéas nos provêm de
uma realidade que é Dous, e por ellas a nossa intclligencia fica unida ao infinito de Dous. O mesmo se dá
com o nosso coração : ama o bem, o bcBo, o verdadeiro;
mas o bom immuLavcl, o bcllo e o verdadeiro eterno,
ist o é o Infinito. Que são o genio , a santidade, o cxtase,
sinão a união do nosso ser limitado com o ideal infinito ?
E' portanLo um facto real, o finito e o infiríüo não se
excluem ; até se poderia dizer que se attrahem mutuamente.
2° l\las pócle csla união chegar até a união pessoal,
e fazer com que duas naturezas não constituam mais
que uma só pessôa? Sr ria clifTicil definir r&ta união
pessoa l, si nós m<•srnos não fossnmos uma pPssôa e
uma espocic de incarnação elo espirito na carne. Tentemos penetrar um pouco neste mysterio ela nossa
natureza, ahi poderemos entrever a ideia da personalidade divina Pm Jesus Christo .
cc Considerada cm sua noção mais gora i, a lncarnação, disso um eloq uente apologi sta da nossa época, é a
assumpção de um ser inferior por um ser superior.
O espirita, por exemplo, se precipita sobre o corpo, o
arrebata, o despoja da sua indiviclualiclacle, apossa-se
dclle, o faz seu, e, dos dois reunidos, constituo um ser
novo : o homem (1). >> Eis na verdade o que se passa
quando a a lma vem apoderar-se elo ser ainda imporfrito que ha· de tornar-se um homem. Mas Deus não
se poderia assenhorear elo homem, do mesmo modo
qu e a alma se apossa do corpo, e uniJ-o a si om unidade de possôa? Porque não? Na realidade, não ha
entro nossa alma r nosso corpo, entre o <'sp irito e a
rnatl ria, um abysmo mais vasto do q uo entre Dous e
a alma humana, es piritas ambos? Si não são igu aos, são
drt mesma ordc•m, s<io sc•Jn<c!lhantcs. Por consPgu int o,

11. Voltemos agora ú vcrdadrira noção catho Ji ca
da lncarnação, r co ll ocarí'mos a razão humana cm
frente do dogma . .A lgl'c·ja, arnrmando a lncarna~~ào,
cliz que o Filho do Dous, o Vrrbo etrrno, srguncla
possôa da santissima Trincladr., Lomou a nossa natureza humana, formada de um corpo e de uma alma ;
elevou esta natureza humana aLé a honra da sua personalidade, de modo que os actos desta natureza humana, e cm particular os seus sofTrimcntos, os seus
sacrificios e a sua morte, se tornaram actos divinos .
communicando-lhes o Verbo a sua dignidade e os mcrec.i mcnto da sua pcssôa. Haverá rm t udo isso alguma
impo ssibilidad e ou alguma contradicção?
'.I 0 Antes de tudo será possivcl a união pessoal
de Deus e elo homem? O finito o o infinito poderão
coexistir no mesmo ser? Sim; cm toda a parto o infinito acha-se unido ao finito. 1 ~' sfio Paulo que nos diz
c1 que em Deus temos o s1 r, o movimento e a vida >>.
(Act. Apost., xvn, 28.) O infinito é o sustentacu lo do
nosso ser ; é o principio do nosso movimento, ou,
como diz Aristóteles, o motor infinito dos nossos movimentos finitos ; é o alimento da nossa vida : essas
afirmações não são dl'l Lhro!ogia ou da fé revelad a,
mas aprnas o ensino da phi loRophia f•lemPntar; pm'('m ,
subamos mais. Digamos com Hossuet e com Fé1w lon
que a nossa intel!igencia finita póde unir-se ao infinito; com effeito, ell a têm a idéa do immutave l, do

(l )
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assim corno o espírito se arr oja sobre a mataria o a
uno pêss oalmento a si, do mesmo modo Dous so apodera
da natureza humana r a uno a si proprio : havia du as
naturezas, não h aver á mais que uma só p essôa, o co mo
a mais nobre t em prioridade sobre a menos digna,
essa pcssôa será a do Verbo incarnado.
3° Depois da uni ão do corpo o da alma om uma
só p er sorfalidade, o homrm consrrva todos os attributo s essenciaes da sua dupla n atureza espiritual e
corpor al. Todavia, por sua união com a alma, o
corpo fi ca elevado acima do si mesmo e, por assim
dizer, espiritualizado. Do mesmo modo subsistem em
J esu s Christo as duas naturezas humana o divina;
mas a alma e o corpo são do algum modo divini sado s.
E' a inda nma alma huma,na; são ainda acções humanas ; mas a alma as n 'a li sa divinamentr, dandolhos a dignidade ela su a possôa e os sou s morilo s
infinito s. Nisso nada de rxtraordinario. Não co mmunica tambem o homem a so us actos a sua propria
dignidade o o morito <la sua natureza intolligonto o
livro?
11° Emfim, no homem a natureza espiritual o a natureza material , mystcriosamente unidas b om quo
perfeitamente distinctas, estão, por assim dizer, ligadas por um laço invisível, por ém real, qu o é o eu
individual e r esponsavol dos actôs das duas naLurc zas. E' a esse principio que so r efer em as operações,
11ucr ela ordem ospirilual, quer da ordem material ,
e 1liz-so do mesmo iwlivi duu : Nasceu, pensa, so ffr c,
uma, morro. Será o corpo ou u alma que cumpro
cada um desses aclos? Não examinamo s tal ; mas
a.ttribuimol-os ao individuo, isto é, á pessôa. Será pois
mais surprdirndrntc qur, fa lando ele Jrsus Chrislo,
ao rnosmo tempo Dous e homem, digamo s dollo :
« NusGCll, amou -nu ;;, ;;u ffn•u pur nó;;. rei:;u;;GiLou mor1
t ni:;; mnrrr11 Pll P mr smu P rPw scilou-se a si proprio '1 ''
E' a mesma linguagem, expressão da mesma verdade ;
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a urnao de duas naturezas em urna só pessôa, um só

eu individual !
Ora, todos esses factos que acabamos do verificar
no homem, compo st o mysterioso do espirita o carne,
parecem-nos não só possíveis, mas r cacs; nell os nada
ve mos de contradictorio ; longe disso, julgamos todo
esse conjuncto harmonio so e razcavel ; achamo s muito
admiravel que cm nós uma só pcssôa governo uma
du pla natureza, a dupla substancia espiritual o material do quo somos formados . Pois bem, si todos osscs
fac tos são possíveis em nós, si são r eaes, sem nenhuma
contraclic ção, co mo nos atrevemos a r ecusar a Dous
a faculdade do se apresentar como a personalidade
rcgrnclo simultaneamente cm J csus duas naturezas
distinctas, bom que maravilhosamente unidas : a nat ur eza divina e a natureza humana ?
Não r esulta, do todas as considerações que pr ecedem, que o rnyst erio da Incarnação soja explicado,
esclarecido ou diminuído. A incarnação humana escapa a toda a investigação do espirita ; quanto ma is a
inc<Jrnação divina! O quo acabamos do dizer, embora
deixe mystcrio so o como das cousas, por indu cção nos
leva a considerar cada uma das affirma çõos catholicas nem como impo ssivol, nem como contradictoria,
e é justamente o quo procisavamos demonstrar. Concluamos, portanto, quo a razão, lo nge do estar
em opposição co m o mysterio da Incarnação, dcll e
concebe o admiravol desígnio e a evidente possibilidade. Accrescentemos que Deus collocou na natureza SUl'prchenclontos analogia s qu e vão tornarnos perfeitamente crivo! este grande mystcrio christão.
III. Tudo quanto di ssemos do homem e da sua
dupla natureza constituindo uma só personalidade,
nos dispensa de rxaminar drtidamrnto rsta primeira
analogia : a união do corpo e da alma om nossa natu-
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reza é uma imagem surpr<'hendl'JJL<' da un iúo ck
Deu s com o homem na Incarnação .
Os Padres e Doutores da l greja notaram que, ao
crear o homem, a Sabedoria omnipotente csboçaYa
o Homem-Deus . J\ cr cação do primeir o não era sin ão
o bosqu ejo do segundo . Na cr eação, a união elo espir ito e do corpo preludiava á inefTavel união de Deu s
e elo homem no Verbo incarnado. I~ do mesm o modo
que a p essôa humana é uni ca cm duas subsLancias
ou naturezas toLalmente di sLinctas qu e conservam
cada uma as suas propri r clacles, assim, na unica pessôa
ele J esus Christ o, a natureza divina e a natureza humana, sem se con fundir em , formari am a união hypostatica cm v irtude ela qual a humanidade do Salvador poderia so fTr er e expiar, emquanto a sua divindade daria a todos os seu s ac t os um preço infinito.
Portanto , o homem é como o Lypo v ivo e antecipado
elo Homem-D eu s : a união n ão é mais difficil de se conceb er n o segundo caso do qu e no primeiro. Comtudo,
p erm anece um m yst erio, co m um aspecto tenebroso
para provar n ossa fé, m as tambem co m outro aspec t o
cheio de luz, capaz de sati sfazer a razão mai s exigente.
Outra analogia não meno s surpreh endente é a da
palavra humana . Uma comparação facil , já feita por
santo Agostinho, nos m osLrar á como se póde co nceb er a incarnação elo Verb o de Deus.
cc Emquanto os m eus p en sam entos es tão n o meu rsp irito, escr eve esse gr ande dou Lor, sãc clles uma cousa inteiramente espiritu al, muiLo clifTerenLe ela pal avr a e do
som da minha vóz. Quando qu erem m anifestar-se externamente, procuram um vchiculo nos sons ; unem-se ele
algum m odo á vóz, incarnam -se nrll a. Eis o primeiro
prodigio do v erbo humano. Não é tudo. Ao passar
no vosso espiri to, os m eu s pc11samenLos não sr separam
do m eu espírito. Antes que eu falass e, eu tinha esses
p ensamentos e não os possuíeis; eu vol-os dei e nada
p erdi : é o segundo prodigio do verbo humano. Eis
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o t er cPiro : fa lo<' nwu s p1 'nsame nln s são LranRmiLtido s
a t odos; m as r pou co q1w os t c nh niH Lodos, cada um os
póssue inteiros. Niio passamos ele pobrrs e m0 squinhas
cr eaturas, comLudo eis ah i o qu e fazemos !
cc Ora, prosrgue santo Agostinho, esses Lres m ysteri os do verbo humano são imagen s surpreh endent es
e vivas representações \lo Verbo incarnado. Sim, qu rr encl o dar-se a conhcc!'r ao hom0m, o Verbo divino
incarnou-se, fez-se h omc'm . J\[a s, assim mesm o, n ão se
separou da inLcll igen cia su prema da qual é a essencia,
permaneceu cm Deu s, e ]) pu s como pil e. Afinal, o Verbo
divino, uma wz in carnado , permanece infinito e inclivisivel ; é possu ido por cada um e por todos, Lodo inteiro, sem d iminui ção n em dc sfa ll Pc imento. i1
Conclu amos pois com um dos nossos sahi os apo logistas : <e Anlrs tl<' nw perguntar co mo Dr u s se fez
homem, explica i-mo co mo o p0nsamenLo se muda
em palavra. Exp li cai-me co mo c'ssc' pcn samt•nto, co n cep ção inteiramP nte espiritual , St' Lra nsmiLLC' ao rs pirito pela lingna, iw lo so m, pela nsc ill ação do ar, pelas
orelhas, cou sas matrriaPs b scnsivPis. Expli cai-me como esse pensam ento spria ouv id o pela Lerra inteir a
si a minha vó z a pudesse per correr. Expli cai-me como
os mil e tantos 111ilhôes de homens que povôam es t e
globo, si m e pucless('m ouvir, r ccl'bt'ri am o m eu p ensamenLo intPiro, sc'm a lLrração n em parti lh a. Porque
blasphcmais co ntra o myst erio el o Verbo dP Deu s,
emquanto acpiLai s, sem o comprch endcr m elhor, o
mysterio do vt'rbo do homem ? Ah ! antes deixai
elevar-me ela co nLempl ação elos m yst erios do homem,
para a contemplação m ais f'lcvacla. dos mystrrio s do
Deu s (1) ... i1

(!)

Monsenhor Bcsson, 3' co nrerencia sobre o H omem-D eus.
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ARTIGO III

Conveniencias e harmonias da Incarnação.
I. Conveniencias : 1° do lado do homem; 2° do lado de Deus. II. Harmonias : 1° nelle Deus acha a sua gloria ; 2° nelle o homem
acha a sua salvação.

I. A Incarnação é roais do que uma cousa absolutamente possivel : é uma cousa soberanamente conveniente, e, ao mesmo tempo, este roysterio harmoniza de modo admiravel os direitos de Deus e os direitos do h:omem.
Em primeiro lugar, dizemos que a Incarnação se
adapta, responde ás confJeniencias do homem e até ás

confJeniencias de Deus.
1° ConfJeniencias do lado do homem. -Quando alguero
estuda a natureza do homem, fica admirado de uma
disposição universal, de um movimento instinctivo e
profundo que, por toda a parte, se manifesta : a necessidade de Deus. O peccaclo original, que r ebaixou a nossa
alma, não conseguiu quebrar essa tendencia divina. Ora,
o Deus que a humanidade procura, não é o Invi sivel.
E' de um Deus que fale, ele um Deus que se mostre,
que a nossa alma precisa. Com effeito, por m ais que
se remonte no passado, oro toda a parte se encontra,
não só entro os Judeus, mas ainda no meio dos povos
pagãos, uma iromensa precisão de ouvir a Deus. E' a
hurna"nidade inteira que exclaroava coro Samuel e ·
com a esposa dos Canticos : << Falai, Senhor, falai, que
a vossa vóz retumbe aos nossos ouvidos ! n Esse estado prolongou-se por quatro mil annos, até que são
Jo ão pudesse escrever : « Já o ouvimo s ! >> Sim, na
pessôa do Verbo incarnado, Deus falou ao mundo
coroo jamais horoem algum o tinha feito.

CONYENIENCIAS DA INCARNAÇÃO
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Ao lad o des"ta aspiração, podemos notar outra entre
os povos que precederam a vinda elo Salvador. Não
só anciavam por ouvir a Deus, mas queriam vel-o,
para conhecol-o m elhor e assim amal-o mais. A humanidade dizia com David : « Senhor, mostrai-nos a
vossa face e ser emos salvos. >> Não sómente o povo
judaico acalentava esse desejo, mas os proprios Gentios aspiravam á m esma felicidade. Eis uma prova
fri sante disso. As na.ções infieis, não se podendo contentar com um Deus espiritu al e invisível, crearam ainda
idolo s : por meio de imagens de madeira, pedra e metal,
que divini zar am de algum modo, afim de poder adoralas, julgaram possuir Deus junto a si. Era um sonho,
uma chiméra, mas uma chiméra que denota uma vehemente aspiração que, só pela Incarnação, podia ser
realizada; é o qu e aconteceu quando são João poudc
exclamar : « J á o vimos ! »
Mas não basta ouvir e ver; os homens, com as s uas
mãos, queriam tambem tocar a Deus, assim como desejamos apertar cm nossos braço s o ser amado, o pae
e a mãe de quem estivemos separados. O apostolo são
Jo ão viu osso desejo satisfeito, e escreve : « Não só
o ouvimos e vimos, mas o tocámos com as nossas
mãos! n
I sso tudo mostra com evidencia que a Inc amação
satisfazia as aspirações da huroanidade a qual queria
ouvir, ver e tocar a Deus ! « Como então se atrever a
dizer que a Incarnação é um dogma muito extranho !
Comtudo foi esperado com a mais anciosa expectat iva,
idealizado, presentido, desejado p ela humanidade inteira, e desejado com tanto ardor, que, si, por iropossivel,
o homem tivesse sido capaz de creal-o, o teria realizado (1). n
2° CoMeniencias do laclo de Deus. - Disseroos que
(1) Monsenhor Bougaud, le Christianisme et les temps présents,
tomo III, page 334.
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ARTIGO III

Conveniencias e harmonias da Incarnação.
I. Conveniencias : 1° do lado do homem ; 2° do lado de Deus. II. Harmonias : 1 • nelle Deus acha a sua gloria; 2° nelle o homem
acha a sua salvação.

J. A Incarnação é mais do que uma cousa absolutamente possível : é uma cousa soberanamente conveniente, e, ao mesmo t empo, este mysterio harmoniza de modo admiravel os direitos de Deus e os direitos do homem.
Em primeiro lugar, dizemos que a Incarnação se
adapta, responde ás conreniencias do homem e até ás

conreniencias de Deus.
1° Conreniencias do lado do homem.-Quando algu em
estuda a natureza do homem, fica admirado de uma
disposição universal, de um movimento instinctivo e
profundo que, por toda a parte, se manifesta: a necessidade de Deus. O p eccado original, que rebaixou a nossa
alma, não con seguiu quebrar essa tendencia divina. Ora,
o Deus que a humanidade procura, não é o Invisível.
E' de um Deus que fale, de um Deus que se mostre ,
que a nossa alma precisa. Com effeito, por mais que
se remonte no passado, em toda a parte se encontra,
nã.o só entre os Judeus, mas ainda no meio dos povos
pagãos, uma immensa precisão de ouvir a Deus. E' a
humanidade inteira qne exclamava com Samuel e ·
com a es posa dos Canticos : << Falai, Senhor, falai, que
. a vossa vóz r etumbe aos nossos ouvidos ! >> Esse estado prolongou-se por quatro mil annos, até que são
João pudesse escrever : « Já o ouvimos ! >> Sim, na
pessôa do Verbo incarnado, Deus falou ao mundo
como jamais homem algum o tinha feito.
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Ao lado dcs'ta aspiração, podemos notar outra entre
os povos que pr ccrxleram a vinda do Salvador. Não
só anciavam por ouvir a Dons, mas queriam vcl-o,
para conheccl-o melhor e assim amai-o mais. A humanidade dizia com David : « Senhor, mostra i-nos a
vossa face e ser emos salvos. n Não sómente o povo
judaico acalentava esse drsejo, mas os proprios Gentios aspiravam á m esma fe licida de. Eis uma prova
frisant e disso. As nações inficis, não se podendo contentar com um Deus espiritual o invisível , crcaram ainda
ídolos: por m eio de imagens elo m adeira, pedra o m etal,
que divinizar am ele algum modo, afim de poder adoralas, julgaram possuir Dous jlmto a si. Era um sonho,
uma chiméra, mas uma chiméra que denota uma vchemente aspiração que, só pela Incarnação, podia ser
reali zada; é o que aconLeccu quando são João poudc
exclamar : « Já o vimo s ! >>
Mas não basta ouvir e ver; os homens, com as suas
mãos, queriam tambem tocar a Deus, assim como desejamos aportar rm nossos braços o ser amado, o pae
e a mãe de quem estivemos separados. O apostolo são
João V'iu esse desejo sat isfeito, o escrevo : « Não só
o ouvimos e vimos, mas o tocámos com as nossas
mãos! >>
Is so tudo mostra com eviden cia que a Incarnação
satisfazia as aspirações da humanidade a qual queria
ouvir , ver o tocar a Deus ! « Como então se atrever a
di zer qu e a Incarnação é um dogma muito extranho !
Comtudo foi esperado com a mais anciosa expectativa,
idealizado, prcsentido, desejado p ela humanidade inteira, e desejado com tanto ardor, que, si, por impossivol,
o homem tivesse sid o capaz de cr eal-o, o teria realizado (1) . >>
2º ConPeniencias do lnclo ele Deus. - Dissemos que
O) Monsenhor Bougaud, !e Christianisme et tes temps prtlsents,
tomo III, page 334.
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no princ1p10 Deus fez ao · homem um·a cornmunicação da si.la propria vida pelo dom da graça e da justiça original. Mas, abusando da sua lib erdade, o homem desmanchou o plano divino ; e, uma vez cahido,
não podia elevar- se ao estad o de que cahira. Ora,
Deus é amor e bondade ; mais ainda, é um amor omnipotent e, uma bondad e sem limites ; neste cas o não
p arece que para ell e havia urna soberana convenioncia
em se approximar do homom, pois qu o o amava, e em
r eparar o mal , pois qne o podia? E é, diz santo Thomaz, o que ell e fez pela Incarnação .
Sem duvida, nad a ordenava a Deus essa reparação,
nom a sua sabedoria, nem a sua bondade, nem mesmo
o sou amor : a Incarnação não era de modo algum
n~ cessaria ; foi um dum essencialmente gratuito.
Comtudo, Dous podendo conceder-nos esta prova elo
bondade o amor, nossa r azão e no ss o coí'ação nos
dizem que convinha que o seu amor todo-poderoso
chegasse a este extremo. Além disso, somos autorizados
a reconhecer que si a humanidade desoj ava a Incarnação, havia alguern que a desejava mais, e ora
Dous. Porque? Porque no s ama com um amor infinito
e seu amor é todo -podoroso.
Sendo admittidas essas duas verdades, a Incarnação vem a ser do uma convoniencia perfeita ela parto
de Deus. Ora, como no s affirma são João, « Deus é
amor e caridade ))' e o proprio do amor é communicarse, e o proprio de um amor infinito é comrnunicar-se
infinitamente, até a união pessoal e hypostatida si ella
fôr po ssivel e realizavel : é o quo foi feito pelo amor infinito ele Deus na Incarnação, isto é, na união hypostati ca el e sua divind ade com a humanidade a quem
ama. Que isso seja uma obra ele poder e de milagre,
pouco importa !
O autor da lmita çâo disse com muita verdade :
« O amor faz grandes cou sas: é intr epiclo, impetuoso,
invencivel ; desmancha todos os obstaculos, exp e-
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rimenta o impossível (1) )). E Bossuet accrescenta :
<(
A que extremos o amor da gloria não impello as
almas corajosas; o amor elas riqueza8, as almas mais
vulgar es; e a todos, o que leva o nome ele amor ! Nada
cu sta, nem perigos, nem trabalhos, nom penas; ois
os procligios de quo é capaz o homem. Pois, si o homem, tão fraco, t enta o impossivel, Deus, para satisfazer o seu amor, não emprehenderá cousa alguma?
Digamo s, portanto, co rno unica razão, em todo s os
mysterio s : Dous amou tanto o mundo (2) ! )) Sim,
Dous amou a humanid ade e não se precisa dizer mai s
cousa al guma . Por conse quencia, não ha mais objecções possiveis contra a Incarnação, pois que Deus é
infinito no sou poder co rno no seu amor. Portanto,
este mysteri o, longe ele offencler a razão humana, satisfaz justamente as aspirações elo homem o as inclinações do coração elo Dous.
II. Vamos mais para diante, o mo stremo s que a
Incarnação, não é unicament e uma conveniencia;
constitue tamb em uma maravilhosa harmonia, porque contribue ao mesmo tempo á gloria de Deus e á
salvaçâo elo homem.
No seio da humanidade culpada, Deus não achava
a sua gloria. « A adoração em espirito e verdade da
divindade invisivcl, di sse Leibnitz, é o cume de toda
a r eligião. )) Ora, Deus não r eceb ia nem est e culto, nem
esta adoração ela parto elos pagãos, entr o os quaes
os idolos usurpav am-lhe o lugar, nom mesmo elos
Jud eus, entre os quaes, muitas vezes, as sombras e as
figuras absorviam a realid ade. Não so mente Deus não
era adorado de modo conveniente : até nem era conhe- ·
ciclo. A antiguidade tinha certa idéa ele Deus ; delle
porém, n ão po ssuía o conhecimento exacto, e o altar
Imi1ação , livro III, cap. v.
(2) Bossuet , Oração funebre ele Anna ele Gonzaga.

(l)
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dos Athcnienses, com a sua inscripção : << Ao Deus
desconhecido ll, revela por demais o estado geral do
mundo. É portanto verdadeiro affirmar que o Deus
creador não achava sua gloria, nem na crcação material, incapaz ele lh9 prestar uma homenagem refle cticla, nem tão pouco na humanidade, intelligentc
e livre, porque esta se achava ao mesmo tempo fraca,
limitada e culpada. Além disso, que são todas as creaturas, tomadas em conjuncto, e postas na presença
do ser infinito de Deus? Havia pois, entre Deus e a
sua creação, um vacuo immenso, que todas as adorações e todos os sacrificios não podiam encher. Pa.ra
honrar dignamente a Deus era preciso um ser tão
grande como o proprio Deus~ no mesmo tempo, porém, era necessario que o Deus que prestasse honra
se fizesse inferior para tributar homenagem.
Ora, pela Inc arnação tudo se acha admiravelmente
conciliado. Com eITeito, si o mediador tivesse tomado apénas a natureza angelica, Deus não teria recebido gloria sinão da natur eza celeste ; si o mediador
tivesse tomado apenas uma alma humana, Deus não
teria auferido gloria sinão da natureza espiritual ;
si o mediador tivesse unido a si apenas o corpo humano, Deus não t eria sido honrado sinão pela natureza corporal.
Mas, incarnando-se e fazendo -se homem, o Filho
de Deus, de algum modo, reuniu em si a creação 'inteira, e consagrando-a em seu todo, tornou-a absolutament e digna da gloria do seu auctor.
O homem synth<Jtizava cm si a materia sensivel e
espiritual; composto de uma alma e de um corpo, já
representava a ordem material elevada á ordem espiritual. Pela incarnação do Filho de Deus, a ordem
material e espiritual acha-se elevada á ordem divina;
e graças a esta união pessoal da natureza divina e da
natureza humana, o Homem-Deus torna-se o mediador absoluto entre a natureza espiritual __e a natureza
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divina.« Sob o véu da nossa humanidade, o Verbo incarnado conservou a santidade, os merecimrntos, os dir eitos, a dignidade de Filho de Deus. Mas, verdadeiramente homem, poderá rezar, adorar, soITrcr, morrer como qualquer homem ; verdadeiramente Deus,
ha de dar ás suas adorações, aos se~s sofirimentos, á
sua morte, o valor, o merito infinito das acções de
Deus mesmo. E' assim que, por cima do abysmo cavado pela natureza entre o finito e o infinito, alargado pela peccado, entre Deus irritado e o homem
culpado, Deus e o homem se encontram em J osus
Christo, e afinal se dão um mutuo abraço (1). A Incarnação dá gloria a Deus : assegura tambem a salvação do homem, porque esses dois fins não se separam.
Mas como podia o homem, sem a Incarnação, alc::mçar o sou fim, co nhecer o Deus invisivcl, ao mesmo
tempo que inacccssivel, vêl-o e glorificai-o, servil-o
e imital-o ? Longe de Deus, tinha do seu auctor uma
idéa grosseira, e o rebaixava a seu proprio nível,
adaptando-lhe uma fórma humana e as paixõ os humanas : era a idolatria. l\1as ao fazer-se homem, Dous
nos auctorizou a represental-o como homem, a contomplal-o nos diversos estados da sua vida, humilde, pobre, trabalhando, soffrendo o morrendo. Tornou-se visível, srnsivrl o humano : tal é o modelo dora
avante proposto á humanidade. ·
Com os olhos fixados sobre este exemplar regenerado do homem primitivo, o mundo apprende a rcgonerar-se a si mesmo. Por se us ensinam0nLos, seus
exemplos, sua graça, o Verbo incarnado tornou-se o
principio, o fundamento, e o senhor da nossa salvação. E' o que são Paulo exprimia de modo admiravel
ao cscrov<'r aos Colosscns(~S : « O Christo, imag0m do
Dous invisível; primogenito de toda a creatura , reuuindu L'Hl sua pessôa a plenitude universal , rccouci(1)

Monsenhor Besson, l' Homme-Dieu, 3" conferencia.
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liou todas as cousas, pacificando pelo sangue da sua
cruz aquillo que está sobr o a Lerra e a quillo que está
no céu. '' (Colos.s., 1, 15-20.)

carnado que no s v al e u e proporcionou o co nhec imento
do verdadeiro D r u s na sua natur<'za, na sua Trindade o na sua vida intima. Que cousa sab eriama s do
Deu s, si Jesu s ChrisLo não n os tÍ'\'C~sso ins Lruid o a est e
r espeito? cc Nenhum cunh cce o Padre, disso Nosso
Senhor, s iniio o Filho o a q uolle a quem o Fi lho o r<'vola. >> (São Jllathens, xr, 27.) Ninguem Lão pouco co nhecr·ria o Es pirito SanLo., s i o Filho d r ]) pus não n os
tivesse r cvdado a sua p r rsonalidacl«, co m o sou papel
illuminaclor r san c tifi eador.

ARTIGO IV

Vantagens do mysterio da Incarnação.
A Incarnação projecta vivissim a luz sobre a tripla sciencia : 1 ° de
Deus; 2° do mundo ; 3° do homem.

Si os mysterios t êm um lado escuro que deixa ú fé
Lod o o sou m erito, têm igu a lmr nLo um la do luminoso
qu e a lJumia a razão
a .faz p on oLrar num mundo
nuYo. A Trindade illumina a scienci<:i de Deus; a
Croação no s dá a scien cia do mundo ; o myst cri'o do
prccado original nos dá maior conh ecimento do h om em. i\la s o mystcrio da 1ncarnação, p or si, esclarece
toda s as scicncias. E' como o sol suspenso no firmam Pnto : projccta sobro Lodas as cousas maravilho so
brilho. D ou s, o mundo o o h om em recebem um parLicu lar e luminoso resplendor d esse m ys t erio.
1° A 1ncarnaçüo nos f a; co 11/tecer a Deus. -- A Tr indadc nol-o mostrava na sua n a Lmcza intima, unico
rm substancia o triplo C'm p('SRôas. Mas a Incarnação
fui u ;:nanifosLação YisivPJ, 'pussoal e su b s tancial de
D e us. Segundo o annuncio de u.m prophcLa, cc D eu s
foi v is to sobre a t erra e conversou com os homen s. >>
(Baruch., m , 38.) No seu Y L'rbo, revelou-se co mo o
Deu s da miscricordia e da caridade, muito mais do
qu e o ])cu s da justi ça e do podl'r . cc Vimo s a Rua g loria, )) <'scn·vcu são J oão ; n:sp landccia e!Ja 1ws sum;
obras e nos seus milagr <'s; co.mLucl o pudemo s p a rLi c11larmcnLe contempla r u <'Sj)i'c Lae ulo de sua infi niLa bondade, e, a esta vista, o m esmo apostolo cxclamol1 : cc Deus é caridade! '' E' este m esmo Verbo in·

o

2° A lnrnmaçâo nos <tcí a verdadeira expliraçüo do
mundo. -- Com Pfl'PiLo, J es us ChrisLo, co m o Yerho de
Deus, cxprimP a int<'lli gc•n cia divina e Lr az em si o
typo ideal de Locla s as crraLuras; n ão só Lraz cm s i
esse typo, mas o r ea liza, porq ue c1 é pM cll <', diz são
João , qu e tudo foi fciLo, e nada do qw foi feiLo, foi
feito sem cllo. '' (Cap. 1, 3.) Assim fi ca r efut ad o o materialismo qu e at Lribu c ao mundo sen sível uma ex istoncia r.Lcrna ; assim est á condPmnado o panLheismo,
este erro mocl<·rno que co nfunde o mundo e D eu s, o
finito e o infinito. J es us Christo, porém, Deu s o hom em ao m esmo t emp o, une esses doi s t ermo s infinitamente separ ad os, e manLém todav ia a s ua dis Lincção e separação. Nunca o di scípulo do D uus incam a do
ha de confundir D eu s e o mundo : comtudo vê cm seu
mediador o tra ç.o de união entre D c uR o a humanidade. Com c ffoiLu, d o mP smo modo que Lodo s os sC'r cs
ela cr cação, desde o mais infimo , Yinham , elevando- se
gracluahnente, concentr ar- se no homrm, assim , cm
J esus Christo, a natureza humana co nfina co m a
natureza divina; e o Vrrbo feito homem é o ponLo
ccntral dr ssa m aravillto sa união, como a l n carna~.ã o
é o centro da R eli gião e ele toda a Llw olog ia catho li ca.
-3° Emfim, é pvr J es us Cliristv iiicanwdo <[Lte conhecemos o homem. -"- A sciencia do h omrm pódo ser
encarada sob o tríplice aspecto physiotogico, psycho·
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logico, historico. Ora, n esses tres pontos de vista, o
myst erio da Incarnação é para nós uma luz.
1° Physiologicamente, este myst rrio consagra a unidade da nossa especic, en sinando-no s que somos todos
salvos no Christo, porque todo s os homens cahiram
em Adão. « Do mesmo modo, escr eve são Paulo, que,
pela culpa de um só, a condemnação foriu a todos
os homens, assim, p ela ju stiça de um só, todo s os homens r eceb erão a justifi.cação e a vida. >> (Epístola
aos Romanos, v, 18.) Não sr pódc affümar co m mais
clarez a a exist encia de uma só familia humana do
irmãos descmdentos elo mesmo Lronco, r esgatados
pelo m esmo Salvador.
2° Psychologicamente, o mystcrio da Incarnação nos
rcvPla a no ssa vrrdadeira natureza : affirma sob eranamente a doutrina da alma espiritual, immOl'tal e
liYre. Com efTcito, a Incarnação n ão é so mente o Vrrbo
tomando a nossa carne : é o Verbo tomando tamb om
lima alma humana e elevando assim uma e outra até
a sua personalidade div ina. O espiritualismo, ou crença
na alma immaterial, é a consequoncia o o fru c to da
no ssa fé na Incarnação. Nunca o materiali smo ha de
prevalecer naquelle que crê no Verbo incarn ado, v indo á t erra para salvar as almas depois de tomar uma
alma semelhante á no ssa.
Jo Historicamente, o mysterio da Incarnação é ainda um facho que illumina todos os caminho s percor1·ido s pela humanidade . Co m effeiLo, muito b em o dem onstrou 13ossud, a historia universul não se con cebe
l' n ão se explica sin ão por J cs us ChrisLo: qu atro mil
annos o preparam ; qu a tro grandes imperio s se succedem para .lhe desbraYar o ca.minho ; sem clle, o povo
h r braico Lorna-se in expl icaYel; tudo, no s sccu los anLeriores, connrge para o Christo, e, desde a snn vinda,
w.llla se explic<i 8in ãu p or r>ll e. Como se h a de conceb er
a fundação d o chri stianismo, este facto hi storico por
excellenc1a, sem o Verbo incarnado ? A d erro La elo
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mundo pagão, o cstalwl rc imento da Igreja, a historia desta desde cl ezoi Lo scculos, as suas lu cLns, seus
Lriumphos, S<' ll S cffeitos no homem indiv idu al, na
familia, na sociedade, Ludo iss o não Lcm sentido nem
razão, siniío p ela fé nes Le dogma ca Lholi co : << Creio
em J esu s Christo, Filho de Deus fciLo h omem )), iRto
é : Creio n a lncarna(;ão, dogma em incntcmen Lc illuminad or , e Lambem principio neccssario e fund am cntnl da no ssa Redempçâo.

!: . OE JN STR lJC , HEl.IO. T, JV,
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CAPITULO VI

Do mysterio da Redempção.
Noção geral. -

Divisão des te capitulo.

O mysterio da Redempçâo ou do resgate da humanidade por J esus Christo é a co nscquencia naturalíssima do mysterio da Incarnação . Na v erdade, alguns
dou tores e Lheologos pensaram qu<', mesmo sC'm a
queda original a Incarnação trr-sr.-ia rcalizflclo , Deus
qurrc·ndo estabelecer pol' csLr mystc-rio lima Ji gaçii.o
entre o homem e a divindadr, e dar á nos sa humani dade um typo ideal de perfei ção. E' a opinião da escola theologica de Scot; este douto", val endo-se do s texto s de são Paulo, ensina que a Incarnação já se achava
impli cada no proprio facto ela Crcação, e qu e J esus
Christo foi o ch efr, o principio e o iclea l de iodo o se r
creado. A escola de santo Thomaz, r- mbora n ão srja por
um consentimento unanime, mantém, pelo contr a rio,
que Nosso Senhor não se t eria incarnado si o homem
culpado não precisasse de um Hedcmptor: portanto,
a sua Yinda é um remédio, um excesso ela miseri corclia de Deus; tomou um corpo para poder realizar
a nossa rcdrmpção. Deixando de lado essas opin iões,
o que r. cer to, é que o p cccarlo e a q11 r da de 1\d ii.o deram á Incarnação o caracter de um grande r r medio
uppli cado a um grande ma l, e que ti H1'd<'mp<,::iu ú u
t;U mpl emenlu da Incarn at;ãó.
E', com cffeito, rn b o titulo de .!:ialCJador e H.edemptvr,

gg

que o Mes sias foi promcttido ao mundo, figurado e
prophetizado. A humanidade esper ava por cll e : p erdida p elo p eccado, implorava um Deus para tomar
o lugar do homt m e sati sfazer á justiça divina; tresmalhada no erro e na supersti ção, ch amava por Deus
para que fo sse a sua luz; degr adada pelo vicio, necessitava de Deus para fazcl-a voltar ás lições e aos exemplo s da virtude. Ora, J esus Chri sto vciu p ara attrndcr
a essa supplica da humaniclac!P, e o fez de modo sobroeminente pela H.cdcmp ção.
E' est e mystcrio qu<' Yam os agora es tud ar na sua
noção exacLa e nas suas co nsequencias. Para isto :
1° daremos o expo sto do my st crio <la Redompção com
as suas proyas thcologicas; 20 coll ocar r m os a r azão
humana em frente da H.edomp ção, o veremos qu e não
se encontra mela que fa~:a o ppu ~ i çã u a esse mysterio ; 3° mo strar emo s, p(•lo conlrario, a co1wenicncia da
Red emp ção, e L1 0 afinal n oLarPmo s as suas precio sas
Yantagens.
ARTIGO I

Exposição do dogma catholico da Redempção.
I. Em que consiste a Redempção; seus maravilhosos en'citos

libertação ; 2° reconciliação . - II. Qualidad es da Rcdempção;
foi : i 0 real ; 2° livre ; 3° supera bund ante ; 1, 0 universal.
i

0

I. Em que consistt', de modo prec iso, o rny8tcriu
da Hcdcmp ção ? -- Com o santu con cilio de Trento
(Sess. VI, De refonn., c. r-rn); a theologia nos diz :
1< O myst<:rio da R rdc mpção co nsiste no facto de
Jesus Chri sto, Fi lho de Deus foito homem, t er assumido as no ssas iniquidadeH, e, mrn'l'< ndo na cruz, ter
satisfc ilo por nós á justiça divina ; r esgatou-nos do
peet;a du e du i11J'<r11u , L' 11u • rr c(' t1 -Jtll ~ <• Yid.a ctr rnc1 ; de
modu que a s ua c xpi a~: ão, igual á uffcma, e offer ecida
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por Lo tlos os h om ens, pcrmittc a todos os h omens salvarem -se, comtanto que n ão ponham obstacul o á sua
sah ·ação . >> Dc>ssa definição dogmaLica d eduzem-se
cert as verdades d e fé, expr essas ali ás em termos claros e posiLi-rns nas sagradas EscripLuras, e contidas
impli ciLamcntc nas palavras seguintes elo symbolo de
Nicêa : cc E' para nós, hom ens, e p ara nosRa salvação qul' J esu s Christo , Fi lho de Deu s, baixou do céu
cm Lcrr a e se in carnou ; é t ambcm para n ós que soffr cu sob Poncio Pilatos, foi cruci fi cad o e morr eu. »
São Paulo, es pecialmente, cles involveu de modo
magnifi co essa doutrina nas su as ep ist olas, e, co m ellc,
podemos verifi car dois maravilhosos e ffcitos da R cdem p<;ão : 1° uma liber t ação; 2º urna r eco nciliação.
1° P or sua morte, J esus Chri sto nos livr ou do peccad o : cc Fez-nos v iver de novo co m cl Ir, di sse o J\ postolo ,
perdoando-nos os nosso s p rccado s; annu ll ou o d ecr et o d e condcmnação que fôra lavr ado contra nós . »
(Coloss., n , 13-1Lt.) São J oão exprime o m esmo pensamcnLo : cc J esus Christo, di sse eJl c, purificou-nos
dos n ossos pcccad os com o seu san gue. Foi v ictima
ele prop iciação por nossos p rccados e por aquclles do
mund o. >1 (l S. Joâo, n , 2; Apoc., 1, Ci. ) Mas,no mesmo
tempo, o Salvador n os lib t>rtou d o poder do demoni o
de qu r o peccacto nos cons tituia os escravos, e da
pena d o inferno, que fôra o justo sa lari o el as nossas
culp as.
2° Por su a morte, J es us ChrisLo r eco nciliou-nos
co m Deu s . Depois elo pcccado, << or amos por natureza,
diz são Paulo, fil hos de co lcra ... l\las fomos r econcil iados pela m orLc do F il ho de Dn1 s. J\ prouvc a Deu s
rl'co11ci lia r todn D as co usas por J esu s ChrisLo, purif(cando, 1w l o sangue da s ua cr uz, Lud o quanLo ha so bn•
a terra e no cé u. >' (Ep!z., u; Hom., vr; Culoss ., II.}
A conscqurncia dest a reconciliaç·ão é qu e Deus no8
rest ituiu tod<is <is su as am izad.rs (' os no ssos dir eito s ao cé u, sanctu ari o fec hado 1c ocr\p agora esper a-·
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mos cnLrar pelos m 0 recimcntos clr J esus Chri sLo ,,, d iz
a ind a o aposto lo são Paulo. (Hebr., x, 10. )

IJ . Acab em os ele dar a conh ecer a Reclempção, mostrando que r euniu quatro qualidades ou condi ções que
to rnaram a r ep ar ação adequada, ist o é, pcr fcitam ontr
igual á offcnsa.
1° Foi real. - A expi ação offerta por J es us Cltristo
n ão foi so m ente imaginaria e imputativa. Nosso
Senhor tomou r ealmente a nossa naLureza; co ll ocouse cm no sso lugar ; p ago u o nosso r esgate e Deus o
acceitou verdad eiramente. e< O nosso r esga Le, diz o
a postolo são P edr o, n ão foi cons tituido co m dinh ~ir o,
mas co m o prec ioso sangue elo Cordeiro immacul aclo
que é J csus ChrisLo. >> (1 S . Pedro, 1, 18.) E são Paul o
accr csccnta : << A assign a tur a do decr et o Jawado contra nós foi ap agad a. >> (Colo ss., n , H.)
2° Da parte do n osso m ediad or , a Hcdr mp çfi.o foi
h(Jre, cspontanca, voluntari a. - 1c O ffcr ecru -sc porque qu iz. n (Is., urr, 7.) e< Ninguem, diz e ll c m~smo
no Evangelho, m e t ira a viela; é por minha propr ia
Yontade qu e a deixo, porque t enho o poder d e a largar e tamb em de a r eassumir. >> (S. Joâo, x, 17.) Os
so ffrimcntos. a p a ixão e a m orte ele Nosso Senhor são
portanto uma obra ele am or e r eclamam outro amor.
3° A R edcmp ção offer ec id a por J esus Chri sLo foi superabundttnte. - Não era necessario que o Sa h·aclor
so ffressc tanto p ara nos r esgatar. Uma pa lavra, um
suspiro, uma lagri ma, u m acto qua lqu rr da sua parte
era sufficicntc par a efiectuar o no sso r esga t o. Com
c ffeito, as suas obras div in as t inham um m ~r ec i mc nto
infinito ; o m en or dos seus ac tos co nstitui a uma r eparação su tncicnte e c'omplcta. Qu iz, porém, soffr0r
Ludo, srr flag;;ll aclo, cru cificad o, derramar Lodo o
sangue, soffn.:r a morte mais cru el e mai s ig nominiosa, para pres tar maior gloria a Deus, saLi:,fazur
melhor á sua justiça, e assim mostrar-no s, de m odo
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mais evident e, o seu amor e a sua bondade. Podemos
pois dizer com são Paulo : cc Onde abundava o peccado, trasbordou a graça. » (Rom., v, 20.)
4° Emfim a Redempção é unií>ersril. - O ITer eceu- a
J esus Christo por todos os homens, e é applicavel a
todos, cm toda a extensão elas suas iniquidades e dos
seus crimes. Existe tanto para o chri stão que della se
aproveita, como para o peccador que a rrgciLa; existe
para o Judeu que fez morrer o Salvador como para o
infiel qu e o ignora; para o hcretico que a nega ou clclla
abusa como para o impio que contra clla blasphcma
e desconhece o b en eficio divino . Existe para todos ! E
para que todo s dell a se aproveitem, que convém fazer?
Basta que o homem não ponha obstaculo á sua cfficacia, e que, conhecendo os meio s para della se tornar participante, a elles r ecorra co m f é e submissão.

prime a Redempção. Com eifeito, na sua. hypothese,
Jesus Christo, não sendo mais elo que um homem, por
maior, por mais sabio e mais perfeito que se queira
sup pôl-o ou acceital- o, não paudc srr m -:diador e r cdemptor no sentid o catholico, si não passar de um
homem. Por conseguinte, não se póde admittir que a
humanidad e inteira se ja resgatada por ell c, nem que
esta R edemp ção, igual á oílcnsa restitua ao homem
os seus direitos primitivos.
Mas todo esse J'aciocinio não tem b ase : sufficientemente respondemos a essa negação provando que a
Incarnação não somente era possível, mas ainda se
realizou eifectivamént c na pessôa de J esus Christo,
Filho de Deus feito homem. Por conseguinte, a Redempção , r ealmente impossível sem a Jncarnaç,ão ,
vem a ser, com esta, uma con sc quencia tão racionál
como necessaria.

ARTIGO II

A razão em frente do m.ysterio da Redempção.
I. Falso juizo do racionalismo. objecções contra a Redempção.

II. Resposta ás suas pretensas

r. No artigo seguinte examinaremo s si a r azão humana, longe de contradizer as verdades que acabamo s de cxpôr, não as r eclama antes como uma conc;eniencia admiravel. Por emquanto, queremos prim:i iro
fazer dosapparecer as trevas desta falsa e prctcnciosa
r azão que orgulhosamente se intitul a scicnc ia ; e, depois de resolver as obj ecç ões e difficuldades que clla
julga encontrar em nosso dogma, mostrar-lhe-emo s
co mo a v erdadeira e lumino sa razão conceb e e admira
a economia da Redempção .
Antes de tudo, a sciencia antichr ist i'i, que nega a
Incarnação do Filho de Deus, por isso mesmo sup-

II. Mas, contra a propria Redcmp ção, o racionalismo allega outras pretensas impo ssibilidades ás quaes
é facil r esponder.
1° cc Si fôr já impossível qu e Dêu s se in carne, é ainda
mais impossível que um Deus soifra e morra.A razão
humana é abso lutamente opposta a sem elhante dogma, e r epell e a R edemp çõ.o. >>
R. Sem duvida Deus, co mo Deus, nõ.o pócle nem
so fTr er n em morrer : é contr ario á sua qualidade ele
Ser perfeito e infiniLo. Por isso, r econhecemos que
a Redemp ção divina n ão era possivel sinão a uma
condição, o é precisamente essa co ndição que se realizou : cm virtude de uma escolha voluntaria e livre,
Deus uniu-se á no ssa natur eza humana, de modo a não
fazer, na pessôa ele J esus Christo, m ais do que uma
p cssôa formada elas duas naturezas diCJina e humana.
Ora, por esta união, a natureza humana não perdia
a po ssibilidade de soifrcr e m orrer ; m as, p or outra
parte, a natureza divina lhe communi cava a sua digni-
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dade e os seus Ínerit os in finitos, e as acções de J osus
Christ o, p erten cendo ao Ycrho, tornaYam-so r ealm ent e as acções de um Dous. Drsta maneira, J rsus
Christo so ffri a e morria, não como Deus, mas co mo
h omem, e, n o mesmo tempo, a naLur eza d iv ina co mmunicava aos seus sofTriment os e á sua m orto um
valor infinito. E ' assim qu e a nossa a lma. , op er ando
com o soccorro e por meio do n osso corpo, faz dos ac tos
dest e acto s humano s, qu e particip am juntamente da
n a tureza corporal e da dignidade da alma, o esses
act os são os act os da nossa p orson aliclado. Ora, a
r a zão, n ão podendo deixar do admittir esses fact os
do ordem human a, não tom motivos para r opollir
este fac t o analogo, m as de ordem div ina : a Hodomp ção
da humanidade p elos so fTrimonLos o a m orLo do um
f) eus- H omem.
2° « Si J esus Chri st o, ao m orr r r, r emiu todos os
h omen s, celJi ssima é a n ossa salvação : porLa nLo
n ossas obras são inutois. >>
H. E ssa theoria é o erro pr otest ante elo Lu Lhoro
o de Calvino, expressamente condomnacl o polo co ncili o de Trento . Seni du vid a, é univer sal e, ao mesm o
t emp o, complet a, a sati sfacção o ffcrecicla p or J esus
Chri sto. Applica- se a todos, disso-nos são P aul o, o o
santo co ncili o nos faz a mesma a í11rmaç.ão ; por ém, co m
r azão, observ a : '' Bem que J esus Christo morresse
p or t od os, n em to dos recebem o benefi cio da su a m ort e, m as só aquell os a qu em é commu n icaclo o merec im ento el a s ua paixão . » (Sess. VI , De Justific., cap. m.)
Co m oITeito, elo mesmo modo qu e os homen s n ão
n asceriam injusto s si não recobossom a su a origem
do Adão, assim tambom nunca seriam justifi cado s si
n ão r en asces sem om J osu s Christ o. Ora, como alhures
explica o con cili o do Trento, osso ronascimenLo espiri t u al n ão se efToctua sinão polos meios instiLu idos por
J esus Chri sto : os sacr amentos. Além disso , para que
a morte do Salv ador n os soj,a proveitosa, é pr eciso

que nos appliqu cmos os mcl'itos cloll u por nossas b ôas
obras o propr ias saLisfacções, as quacs, todavia, não
t êm valor algum sirnfo p ela mortr o polos mer ecimentos do J esus Christo, sem a graça elo qu al não n os po cleriam os salvar.
3° <e Si a mor to de J es us Cliri sto é uma re p ar açã o
co mplet a, co mo so faz qu e so ITr amos ainda as ·consoquencias elo poccacl o, as m iscri as da alma e do corp o,
a in clinação par a o mal, assim co m o as clôr es e a
morto? »
R. E' verdade qu e a Redomp ção restituind o-nos a
gr aç a, dou-nos o direito de esper ar p ela salvação e
fo rneceu-nos os meios elo alcança.1- a : por outro lado,
deixa-nos sujeitos ás consc qu oncias el o peccado, á
ign or anc ia, á inclinação p ara o m al, ás doenças o á
morto. Haver á ni sso alguma contr adi cção? Não, certamente. Qu antas ve zes n ão acontece, n a ordem
material, qu e uma doença es teja cur ::tcl a e ainda
deixe a lgum sign. al ? Qu anto s males r epar ado s que
(L;ixam v cs tigios indos tructiveis ! O mesmo so dá com
a Ilcdomp ção : o mal foi r ep ar ado bom qu e n ão fo sse m
tirados tod os os fun es tos offeiLos do poccado em nó s.
_\Jém di sso, n ão n os es qu rçamos elo qu e, p or p arto de
Deus, o b eneficio da Reclompção foi co mpl et amente
gratuito. Não ~c rnos po is motiYo p ar a nos qu eixar si
elle d eixou cm n ossa a lma u ma Jom br ança o signacs
da n ossa dccaclenc ia . _\f in al, accr oscenLcm os qu e, gr aças á Rodcmpção, as proprias co n. s o qu onc i a~ d o p oc cacl o, n os closign.ios ela Providencia, fornecem-n os uma
occ asião do exp iar n ossas cu lp as, augm ontar nos sos
mer ecimento s e n oss a r eco mp ensa, um meio, por conseguinte, elo n os aprove itar molhor o com mais abundan cia el os fru cto s da n ossa Rcclomp ção . Não ha ni ss o
nada que offcnd a a r azão ; tu do, polo co ntr ario, a
satisfaz pl ona mcnt o.

r
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ARTIGO III

Conveniencias e harmonias da Redempção.
I. Um principio racional. ~ II. Esforcas da razão humana
para descobrir um meio de reparacão e verificações historicas.
- III. Harmonias entre o ideal e a realidade da Redempção.

J. Notemos primeiro que , de modo algum, nenhuma
co usa impunha a Deus a Rcdcmpção como lhe aprouve
o!Tcrcccl-a a nós na pessôa de Jesus Christo sofTrendo e
morrendo por nós. Todavia esta Rcdcmpção, - si não
era necessaria, geralmente falando, no caso em que
Deus tivesse consentido cm rehabilitar o homem cahido sem uma satisfacção igual á o!Tcnsa, - corr esponde pelo menos ás convcnicncias exigidas pela justiça e pela razão.
· Com cficito, de um lado, a gravidade de uma injuria se mede principalmente pela condição da pessôa
ofTendida cm relação á baixeza da pcssôa que pratica
o ultraj e ; cm outros termos tanto mais grave será a
injuria, quanto mais acima do offcnsor ficar a pcssôa
offendida. E' por essa razão que as leis humanas e as
penalidades por cllas estabelecidas fazem uma diffcrcnça entre o ultraje commetticlo contr a um simpl es
cidadão, um magistrado, um chefe ele Estado. Por
outro lado, o valor ele uma r epa.ração provém principalmente da condição da pcs-sôa que satisfaz, e augmenta cm proporção da sua dignidade. Assim, a
mediação de um ministro ou de um filho de rei será
mais cfficaz e mais agradavel que a de um homem do
povo e particularmente de um culp ado. Segundo esses
principias, é manifesto que a injuria feita á majestade de Deus pelo peccado do homem, tinha alguma
cousa de infinito, em razão do Ser offendido. Mas a
simples creatura, por mais pura e prrfeita que fossr,
estava na impossibilidade de ofl'erecer a Deus uma
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satisfacção igu al á o fTrnsa. Com effcito, esrn homenagem r eparad ora permane cia. o acto de uma crratma
finita · e limitada. E quanto menos efficaz ainda havia
ele ser ·a r eparação offcr ccida por um homem decahido
e culpado ! A humanidadr, pois, tinha que resolver
este difficil problema; achar, entre o céu e a Lcrra,
um mediador su ffi cient cment e santo e grande para
expiar o crime da terra e aplacar o céu. Ora, examinemos como a razão humana e a philosophia dos sabias julgavam alcançar esse fim.

II. Esforços da razão humana e comprof!ações historicas. - A razão humana. e philosophica comprch.cnclc que o peccaclo o!Tcndcra, irritára Deus. Ora,
Deus é a justiça infinita : vê o mal e eleve castigal-o.
Como a humanidade tinha pccc ado , era preciso que
fosse castigada, fóra o caso cm que desarmasse a justiça
infinita por uma exp iação cm r elação com a culpa.
Ora, Deus, qu e é a justi ça, é tambem a misericordia, e
si a primeira dessas perfeições exige um cast igo para
o peccado, a segunda, incapaz de desarmar a :justiça,
póclc permittir a Deus uma combinação cm que a jusLiça e a miscricordia serão satisfeitas : por exemplo, o
cu lpado, derramando Yoluntariamentc algumas gotLas
<lo sangue, poderá escapar á morte. A justiça queria
o castigo ; a misericorclia inventou a expiação.
Mas onde achar esta expiação? - O peccado era
duplamente universal , porque todos tinham pcccaclo
cm seu pae commum, e todos tamhem tinham pcccado
pessoalmente. A justiça exigia uma expiação universal ; mas a misericorclia podia permittir uma expiação oíTerecida por um só cm nome de todos. Por acaso,
poderia a razão l!umana oppôr-se a esta acceitação
elo sacrificiü" de um só para alcançar a salvação de
todos? Não deve antes admirar mais esta conciliação
da :justiça e el a miscricordia?
Mas esse unico, onde achal-o? Devia preencher cor-
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Las condições. Em primeiro lugar era preciso quq esta
victima unica fos::;e humana tanto quanto passivei; e
contivesse, de a lgum modo, a humanidade inteira,
de modo que ao fori l-a, a justiça pudesse exclamar :
Eis o homem culpado. Era igualmente rtecessario, r
esta condição parecia um prob lema insoluvel, que esse
homem foss e ao mesmo tempo crimin oso e innocentc :
criminoso, para que fosse c~stigado sem injustiça ; innocente, para que o castigo se transformasse cm expiação.
Convinha ainda que a vicLima, além de ser um ente pessoal, distincto de todos os mai s, tivesse alguma cousa
de universal, pudesse extend cr a sua acção a todos os
homens , e espargir o seu sangue r eparador cm todos
os pontos do espaço e do tempo. Afinal, para que ·a
reparação fosso igu al á offensa, não chegava a mais
excel lentc, a mais perfeita creatura : porque o finito,
por maior que o supponhamos, comparado com o infi.
nito, não é nada. << Nestr caso, Deus não podia fi car
sat isfeito por satisfacção alguma a não ser por aquella
de uma pessôa divina (1). » Ora, só a infinita mis ericordia podia fazer o que r eclamava a justiça infiniLa.
Só Deus podia satisfazer a Deus. Eis ahi a ultima conciliação da justiça co m a misrricordia .
Por acaso, a razão humana não achará admiravcl
todo esse plano divino o todas essas invonçõ os do
amor? Em lu gar do castigo que clcstróe, a expia ção
que levanta; em lugar ela expiação impossível a todos,
a expiação voluntaria de um só, sendo este, ao m asmo
tempo, Deus e homem, tendo em si mesmo toda a
innoc encia por natureza e todos os crimes por adop ção, extendenclo a sua bemclita influencia a todos os
tempos e a todos os lugares, a todos os homens e a
Lodos os peccaclos ; não é isso o ideal da r r paração?
i\Ias não passará isso de um soriho da sabedoria humana ? Será prec iso fortal ecer esses dados philosophiO) Maleb1·anchc, Conversalions chrétiennes! 5° Entretit>J"\.
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cos com 1Jerificações historiras? Essa vicLima
rxigi°da pela justiça de Deus e pelos pcccados do homem, a antiguiclad<• pagã a foi procurando por toda
a parte e não a poufle rncontrar. Julgou , r rn primeiro
lugar, que a pxpia<;ii.o não se podia fa zer sinii.o ppJa
cfiusão do sangu<', e o derr amou sobre todos os nlLarcs. Por todos os lados, deba ixo da abobada dos Lrrnplos de ~frrnpliis e de Babylonia, assim como sobr o o
altar de Jcrusalcm, cm Roma cumo cm Athenas, nas
flore stas da GPrm'lnia e sobre os dolmcns dos druidas
da Gallia, jorrou o sangue das victimas. l\las, o qu e se
encontra rntrc Lodos os povos, é a idéa da substituição de uma victima. Em toda a parte, ao homem culp2-do substituo-se urna victima innocente. Esco lhomna tão pura quanto fôr possiYel ; escolhem-na mais
chegada ao homrm : é o ani mal domestico cujo sangue { mais derramado , e a sua carne, aproveitada
como comida, torna-se, de algum modo, o p1·oprio
homem. Comtudo, a reconciliação não se effrctuava.
Os druidas gau lczcs ju lgararn ter achado a razão :
cc Emquanto, dizia o sacerdote, a nodoa d.a nossa raça
cu lpada não estiver lavada no sangue ele um h"mcm,
a cólera dos dcusrs não se acalmará . >> E lançai·am
mão dos sacr ificios humanos. J mitol1-os o mundo pagão, osc i ll ando somrnto entre estas duas a lternativas
igua lmente horrorosas : immolar gra ndes cu 1pados,
criminosos ou prisioneiros de guerr a, como si esse
sa.nguc v iciado, segundo a reflexão ele Platão, pudesse abrandar m elhor a colera divina ; ou então
valer-se elo que havia de mais puro e mais inno ccnte
no mundo, a i.nfancia (' a virgindade , para df'llas fazer
vicLimas exp iaLorias mais cxccllcntes. -- Ahi se detiveram Lo das as L<'nLaLivas da humanidade'; co mL11 d o,
a exp iaç:ão não se• c ffcc Luava. Depois de notar a::; aspiraçõps da h11manidadl' desapontada, co nt<'rnpl emos
agora a realização mais verdadeira elo s so us desejos
e das suas r.sporanças.
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III. Harmonias entre o ideal e a realidade da Redempção. - Deus resolveu o problema insoluvel para
o homem ; e aqui verificamos as mais sublimes harmonias da razão e da fé. No cume do Calvaria apparece a victima procurada e esperada por tantos seculàs. Aquelle suppliciado do Gólgotha é o homem de
quem são João Baptisia dizia : « Eis o Cordeiro de
Deus, eis aquelle que apaga os pcccados do mundo ! >>
Ao entrar no mundo, Jesus disse a .seu Pae: « Senhor,
os holocaustos e os sacrifícios não vos agradaram ;
vós me destes, porém, um corpo e eu disse : Eis me
aqui! >> (llebr., x, 11.)
Procurava-se uma victima que fosse ao mesmo tempo innocente e criminosa; innocE:nte p ara poder falar
a Deus com mais efficacia; criminosa para que, carregando com a r esponsabilidade de todas as ofiensas,
fosse castigada com toda a justiça e pudesse satisfazer
á justiça etrrna. Ora, J csus Christo é, com cffcito, a victima mai s innoccnte; tão innoccnte que poude dizer aos
Judeus : (( Quem de vós me convencuá de peccado? »
E' santo, innoccnto, immaculado, apartado dos peccadoros, escreveu são Paulo; porém, no mesmo tempo,
. o Apostolo nol-o mostra_ esmagado sob as maldições
ele Deus, porque se acha ca.rregaclo de pcccados. Tomou sobre si as nossas o!Ionsas, e aquelle que não
conhecia o pcccaclo tornou-sr, de' algum modo, por
nós e por causa ele nós, pcccador e ·maldito. Portanto,justiça divina o pócle ferir.
Nlas não basta iota. Já reconhecemos que (( a gravidade da injuria se mede pela dignidade elo offenclido. »
Por outro lado : (( O valor ela reparação provém ela
dignidade claquelle que a ofürcc8. ;>Visto quo o pec caclo tinha uma malicia infinita, por causa da dignidade do offmcliclo, era portanto preciso, que a reparação
LiVlsso um valor infinito pela dignidade daquclle qu r;
a uffu·ccLSsl'. Nãu 'ra ti ulliri"'nte qu~· u reparadm· fu::;w
santo, Lra mc ::: ssario que fosse lJE.us, porém, Deus e ho-
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mem ao mesmo t empo : homem para soffrer e morrer,
pois que a morte é o castigo do pcccado ; Deus para
communicar um valor infinito aos seus soffrimentos e
á sua morte. Ora, Jesus Christo é juntamente Deus e
homem ; a victima tem portanto todos os caracteres
e todas as condições que lhe permittem ser immolada
e ofierecer uma reparaç'ão tão infinita como a ofiensa.
Afinal, a .victima é v crcladoiramento sacrificada :
precisava-se de sangu0 para a cxp iaç:ão : (( Sem effusão de sangue, escreve u são Paulo, não ha Reclempção. » (Hebr., IX, 22.) Pois bem, a victima dará
o seu sangue até a ultima gotta ; os pés, as mãos, a
cabeça, o coração, por largas feridas derramam o sangue a torrentes, até que a victima exhausta morra
na cruz exclamando : (( Tudo está consummaclo ! >>
Desde esse momento, a expiação fica igual á ofiensa
e abrange toda a humanidade e todos os seculos ;
porque, si Dous estava no Clu'isto, nós tambem nos
achavamos todos nelle, e elle fez da sua morte e da
nossa morte, elos seus so ffrimontos e elos nossos soffrimentos, uma só immolação, effectuando assim para
sempre a reconciliação de todos os homens .
Eis a Rcdempção , o sacrificio que acaba com todos
os outros, e enche o abysmo cavada pelo peccaclo
entre Deus (' o homem. Tinhamos portanto toda a
razão em dizu' que, por esse acto, a :justiça de Deus
fica satisfeita, sua miscricordia e sua bondade acham
o mais completo exercicio, e nossa liberdade permanece intacta, pois que o homem decahiclo pócle
2.cct:itar on recusar o meio de effectuar sua reconcilic:.ção com Deus.
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ARTIGO IV

Vantagens do mysterio da Redempção.
l. 8ste myslcrio é para nós cheio ele ensi nament os : 1° idéa da
honelade e da jus liça de Deus ; 2° elignidaclc do homem e valor ele
s ua alma; 3° lição ele ca riclacle e paciencia. - II. Conscquencias
tlcsLc myslcrio : l 0 vanlagcns inelivicluacs; 2° van lagcns socíacs.

A Rodempção cuja doutrina e maravilhosos efioito s
aca bam os do expôr, é o dogma precio so por oxcollencia. Com ofioito, csLe myst erio. alumia a nossa razão,
o nos fornece ensinnmentos muito utois ; além disso ,
é infinitament e proveitoso par a as almas pelas rantitgens individuacs e sociaes que dcllc decorrem.

T. As signalcmos, cm primeiro lugar, os ensinamentos
uLois que o mysterio ela Rcdempção ministra á nossa
razão e á nossa fé.
1° Este mystcrio d á-nos uma alta icléa da justiçct
e ela misericordia ele Deus, o ofTor eco-no s uma aclmiravol conci liação desses dois aLLributos divinos que
d evem sub sistir sem se destruir. A justiça divina se
manifesta do modo terrivel; porque, ferindo o seu
proprio Filho, bom que inno centc e santo , uni camente
porque se revestiu d as nossas iniquidades, Dous r eve la a grandeza da SLLa santiclacl<', o cdio suprem o
que o anima contra o poccaclo, o o ri gor dos so us castigos para com o poccador. Si trata o innoccnte deste
m odo como ha de pro ceder co m o cu lpado ? - Mas, no
mesmo tempo, intervém a mi sericord ia, o a bondade
div i11a se manifesta nesLa subsL iLu ição de uma só
v icL ima cm lugar da mu lLidão culpacla du todos os filho s
de "\dão . O j11 sLo morre' polo impio, e a misericonlia S<'
cont enLa com esta oxpiaç:ão em vis La da qual pcrclôa a
t od os os culp ados.
2° O mysLcrio da Hudumpt,;ào nos faz aµl'ec; iar a
dignicüute lio homem e o ralor de nossa alma. -- Sim, é
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tão gr ande o homem, mesmo depois da sua docadeucia, que um Deus nüo receia enLrogar- so a si proprio
como rrsgate para o salvar. 1\Lé depoi8 ela queda,
a alma é tão preciosa, que, no estado elo ab jccção o
fraqueza a que estava reduzida, Deus para ella lancou os olhareti : a sua natureza rebaixada a reduziu
~o nada, mas a graça divina a r eergue u, o h oje ainda
póde esperar, n este mundo, a amizade do Dous ; no
céu, a felicidade o as alegrias divinas. << Alma christã, exclama um piedoso doutor, eis o que valos ! n
30 Neste tocante mysterio do nossa Tiedompção,
achamos ainda uma lição ad miravel do paciencia o
caridade. - Jesus Christo podia resgatar-nos som o
soffrimento o sem a morto : a sua divindade ao m enor
dos seus actos dava um valor infinito, capaz do salvar
milhares elo mundos. Comtudo, profrriu Nosso Senhor
.J osus Christo soíTr or, padecer morto afirontosa 'e derramar até a ultima go tta do seu sangue . Era para
melhor nos provar o sou amor. E' a occasião de r epetir com a Igreja : « Quem poderia d eixar do amar
aqucllo que primeiro no s amou t anto ? » Mas tambem,
a seu exemplo, qu em se r ecu saria a tributar amor a
seus irmãos? Quem não t eria, para com Dous e para
com o proximo, esta carid ade d o que J osus Christo
foi o inspiradcr e o modelo? ... Em seguid a, no exercício
do seu incomparavol amor, o Salvador foi o perfeito
exemplo da pacioncia na dôr : a sua r esignação, a sua
coragem, o seu desprezo d a morto, são para os seus
discipulos uma p erp etua lição. E' tamb em pela paciencia, pela uniãc das su ~s dôros co m os so fTrimentos
do Jesus Christo, que todo o christão ha do chegar,
como o sou ch efe, á p erfeição da virtude o aos m er ecimentos da santidade.

II . .Para nós, o mysterio da Rcdempção n ão é somente um ensino : traz-nos ainda immensas rantagens individuaes e sociaes.
C, DE INSTRUC, RELIG. T, IV,
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1o Vantagens indi<,Jicluaes. -- Para aprecial-as perfeitamente, convém lembrar-nos de todos os estragos
feitos no homem pela queda original, na alma e no
corpo . A ordem sobrenatural foi transtornada ; todos os privilegias do estado do innocencia : amizade divina, graça sanctificante, direito á oterna bemaventurança, tudo foi perdido. Até á ordem natural soffreu a repercussão desta queda: a ignorancia, a inclinação para o mal, o trabalho, o soffrimento, a morto e
a reprovação eterna furam o triste salario do peccado.
Ora, a Redempção reparou 1 sinão todas, polo menos
as principaes consequencias da queda original.
1° Na ordem sobrenaL ural, pela morte de Jesus Christo, os direitos e privilegias do estado do innocencia
são restituídos á nossa alma. Fica restabelecida na
am iz ade divina, e, com a graça sanctificantc, fructo
da Redempção, póde alcançar a felicidade eterna para
a qual foi creada.
2° Na ordem natural, ó vcrdadr que a nossa alma
permanece ferida e apouquentada nas suas faculdades,
na sua intelligencia e na sua vontade . Conserva a ignorancia o a inclinação para o mal. Mas a fé e a graça
lhe são dadas como um meio de se levantar, de clevarse psra a luz e tambem para .a virtude e a santidade. O
corp o leva igualmente o ferrete do peccado ; continúa
a soíTrer e morro. Mas a Reclempção transformou os
seus soíTrimentos em merecimentos ; soífre, expia; um
dia, porém, suores, lagrimas e dôres serão o motivo
da sua recompensa. A morte não é mais um castigo,
mas a passagem para uma vida melhor, e o corpo, que
paga o tributo da morte a seu Dous morto por sua
causa, recuperará, no outro mundo, uma viela eterna.
3° Vantct,;ens sociaes. - A Redempção determinou
para o mundo a época elo uma verdadeira transformação social. Mergulhada nas trevas do paganismo,
a antiga sociedade não conhecia a Deus, e não o amava.
) á, na Incarnação, Dous se déra a conhecer ; mas é

pela Redempção que a humanicladr poudo conhecer
e amar melhor a sou Deus. 1\0 saber da morte do
Filho de Dous, morto para salvar a raça culpada elos
filhos do Adão, o mundo sentiu-se o coração palpitar
de amor por Aquclle a quem antes temia como senhor
0 como juiz. A sociedade antiga não conhecia a fraternidade dos homens e dos povos, e menos ainda esta
virtude inteiramente christã, a caridade. ;\ o pé d.a
cruz, os homens puderam appronder que eram irmãos
dccahidos cm Adão, o irmãos resgatados cm Jesus
Christo : foi o signal da volta para a igualdade social
e a verdadeira fraternidade. De um Deus morrendo
por elles, auferiram mais do que uma lição de caridade:
a graça de imitar, pelo menos de longe, semelhante
ex('mplo de abnegação e dedicação. Emfim a antiga
sociedade não conhecia nem a humildade, nem a
penitencia, nem a castidade, nenhuma dessas virtudes heroicas cujo espectaculo encantador anima e
consola. Jesus Christo, morto sobre uma cruz, teve
o privilegio ele suscitar-se, desde dezoito scculos , fiei::
imitadores em todas essas virtudes evangelicas ; legiões de apóstolos, mártyres e virgens attcstam hoje
a fecundidade do sangue por clle espalhado.
Concluamos que o mystc1·io da Reclempção é a
obra prima da sabedoria, do poder, da justiça, especialmente ela misericordia o da bondade do nosso
Deus. A razão humana pódo, por isso, ficar attonita,
mas é constrangida a manifcstcr sua admiração e reverencia, e, em lugar de se queixar e murmurar, tem
só que se curvar para desferir um canto de adoração
e louvor. Com effeito, como, depois do mysterio da qneda, não havemos de ficar deslumbrr.dos com os esplendores da Redempção ! Só resta exclamar com a Igreja,
á imitação ele um grande doutor : <e Venturosa culpa
que nus valeu semelhante Redempção ! O felix culpa
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qu$ f(l.Zem ac tanLum mernit habere fledemplurem !
(Santo Agostinho.)
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CAPITULO VII
Do mysterio da Graça.
Idéa geral. -

Divisão das materias.

Pela Incarnação e a adopção de nossa natur eza,
J esus Christo r est abeleceu o vinculo que o peccado
r ompera entr e o homem e Deus ; por sua Redompção reconciliou a humanidade cu 1pada co m seu pae
ultrajado; a 8Ua mort e, offcrccid a por todós os homens, foi bastante efftcaz e meritoria para os sa lvar
todos. Cornt11clo, é preciso, co mo di ssemos, parLicipar
aos fructos da Incarnação e da Redempção, sem o
que a vida e a morte de Nosso SPnhor de nada nos
serviriam. Ora, o agente dessa communicação dos
meritos de J esus Christo a cada uma das almas, chamase graça, e este nome é cheio elo mysterios. Tentemos
devassar-lh e as profundezas.
Na historia não ha questao que occupe mais lugar
do qu e a das relações de De os co m o homem, e n a theologia nenhum termo volta com mai s frequencia do que
o de graça, pelo qual são explicadas essas r elações .
Mas que será a graça? Como se faz a distribui ção da
graça? Si ell a fôr promettida, e concedida a todos,
como é que uns se salvem e outros se condemnem?
H averá uma predestinação fatal que nos porca ou
salve? Si a graça fôr uma r ealidade, como conciliar a sua r.fficacia com a liberdade humana? Eis ahi
outras tantas questões importantes que se levantam

i17

perante a razão humana e onde esta não percebe
sinão trevas e contr adicçõcs.
Sem pretender penetrar este novo mysterio, podemos comtudo illuminal-o com alguns clarões e mostrar que a r azão o póde acceitar sem contradizer-se.
Para trazer a este ass umpto toda a lucidez passivei,
1° faremos a exposição do dogma catholico da graça ;
2° collocaremos a razão humana em fr ente das mais
surprehendentes afftrmaçõcs da fé a respeito da graça
e resolveremos as difficuldacles que se a presentarem ;
3° resumiremos as rnntagens que resultam para nós
deste dogma mysterioso.

ARTIGO I

Exposição do dogma catholico da Graça.
I. Noção da graça : graça actual e graça habitual. - II. Necessi·
dade da graça. - III. Distribuição ela graça : a sua sul]'iciencia e a
sua el]'icacia. - IV. A predestinação. - V. Coexistencia da graça
eficaz e da liberdade do homem.

l. A palayra graça (do laLim gratüi, fawr) de3igna
em geral um dom gratuit::imrnte concedido, sem nenhum mrrito da nossa parte. No sentido thc0logico
como aqui o tomamos, define-se a graça <r um dom
sobrenatural que Deus nos outorga gratnitament e,
em vista dos merecimentos de Jcsus Christo, p ara
nos fazer alcançar a vida eterna. ))
Bem que a creação, a vida, a saúde, as qualidades
do espirita e do coração no s sejam concedidas por um
puro beneficio de Deus, esses favores , não sendo sinão
da ordem natural, são chamados graças só ele mod o geral. Pelo contrario, quando Deus, depois ele ter creado
o homem e ter favorecido o corp o e a alma da sua
creatura com to<ln~ o;; don;; ela natnreza, deu-lhe
ainda a justiça e a santidade original, foi propriamente
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ma Rraça que lhe déu então : porque esses dons são supc·r ior cs ás exigrncias d.a natu reza humana, têm por fim
levar o homem á posse do céu quo não póde merecer por
si mesmo, con stitmm realmente um favor gratuito e
sobrenatural. Infelizmente, polo pcccado origin al, toda
a raça humana perdeu juntamonto a innoconcia o a
amizade de Deus, a graça quo é a sua verdadeira vida,
o céu que é o seu fim sobrenatural. Como é quo agora
podia recuperar tudo isso, sinão por uma nova graça?
Ora, J esus Christo, por s uas preces, seus so ITrimontos e sua morto, não só pagou a n ossa divida, mas
ain da merteeu para todos os homtms os dons sobrenaturaes que os pód em restabelecer na justiça o r estituir-lhes os direitos ao céu . Em vista desses mer ecimentos de J esus Christo, Deus nos concedo novos
soccorr os e uma nova vida que são o fru cto da Redcmp ção.
A Igreja e os theologos di stinguem du as ospecies
do graças : uma é chamada graça actual, outra graça
habitual. A graça actual, assim como fic a indic ado por
seu nome, é transitoria, passageira ; é um soccorro
momcntanco pelo qual Dc.us nos excita o aj uda na
fuga do mal e na pratica do brm. E sto soccorro diYino, que nos é dado cm t empo opportuno, é uma
luz qu e nos allumia a intelli gcnc ia, uma cxciLação
qu e nos fortalece a vontade, cmfim um bom impulso, quo nos aj uda, mas não faz tudo se m nós : para
alcançar o seu fim, a graça actual precisa da no ssa
cooper ação. Si a ell a correspondermos fielment e, adquirimos um merito ; si, por nossa vontade, a tornarmos incfficaz, somos culp ados. A g1'aça habitual, chamada tambem sanctifiwnte, permanece cm nossa alma
e a torna santa e agradavel a Deus. Não é um soccorro
transitorio, mas uma influencia co nst ante, divinamente cspargida na alma. Eis porque esta graça, na
Escriptura sagrada, é geralmente drsi gnada pelo
nome do rida. E' , com effeito, a vida sobr enatural da

al ma; chamam-se tambcm estado de graça, e ainda
raridade.

l

II. Segundo o quo acabamo s de dizer, a graça é
distincta ela natureza e a c!J a se accrescenta. A doutrina catholi ca es tabelece claramente es ta distincção
entre as duas ordens : natural e sobrenatural, e deixa
o seu caracter a cada uma clellas. Portoncom á ordem
natur al todas as faculdades o potencias que convêm
ao homem segundo a sua constituiçf.io : intolligencia,
memoria, vontade, lib erdade, feli cidade temporal. Da
ordem sobrenatural são todas as vantagens superiores
que vão além das cxigcncias da natureza humana :
amizade de Dous, ju stiça, santidade, luzes da r evelação, preceitos divino s, felicidade et erna e visão de
Deus. Or a, o pcccaclo de Adão, longe elo destruir essa
distincção, não fez mai s do quo amplial-a; a natureza
decahida t endo mesmo a afastar-se do sou fim natural,
0 é, por co nseguinte, cada vez mais incapaz de r econquistar os sous privilcgios o conseguir o sou fim sobrenatural. Eis porqu e dizemos qu e a acção de Dous é
necessaria ao homem. Na ordem natural, prec isa clclla
para evitar o mal e praticar a virtuda, cumprir todos
os preceitos o r es isLir a todo s os vicios. « Necessitamos
dó soccorro de Deus, diz Maine elo l3iran, até nas cousas que estão ou par ecem rs tar r m no sso poder. ''
A nossa razão é demais mesquinha, a no ssa vontade
demais fraca, a nossa inclinação ao mal demais violenta, para quo po ssamos , por nós mesmos, cumprir
todo o bem, evitar todo o mal. E' ela parto ele Dous que
nos é preciso esporar o soccorro neccssario para praticarmos a virtude e alcançarmos a felicidade, mesmo
natural, que ossa virtude nos deve dar.
Esta necessidade do Deus, porém, torna-se muito
mais sensivel e pro fund a qu ando nos elevamos á ordem sobrenatural o á idéa da nossa Yocação christã.
« E' crença da Igreja catholica, apo stolica e romana,
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que Nosso Senhor Jesus Christo, ao resgatar o mundo,
fundou uma nova ordem de mysterios e deveres, coroada por uma gloria e uma felicidade que excedem
a natureza tanto quanto o céu fica acima da terra.
Este gozo perfeito d'Aquolle que para nós é o soberano bem, não é outra cousa sinão o nosso fim sobrenatural. Para este fim é preciso appropriar os meios :
é preciso sobrenaturalizar a razão o a vontade ; é preciso dar azas a esta croatura que Deus attráhe, chama,
impelle a elevar-se até elle, e quer admittir a contemplal-o numa visão nitida e clara, sem nuvem nem sombra, durante os soculos eternos (1). n Ora; esse soccorro divino é a graça, de que a propria razão é obrigada a reconhecer 'l necessidade, quando considera,
no verdadeiro pontv de vista, a situação do homem
e o seu destino.
O antigo paganismo desconheceu a necessidade da
graça, e o orgulhoso estoicismo de Zenão e da sua
escola pretendia possuir em si mesmo as forças suffi-'
cientes para conhecer o praticar o dever. Esse sonho do
orgulho antigo foi resuscitado por Polagio, no vº soculo, numa heresia a que deu seu nome. O pelagianismo
aillrmava que o homem, no sou estado actual, assim
como no seu estado primitivo, acha cm si tudo quanto
precisa para evitar o peccado e merecer o céu. O genio
de santo Agoqtinho soube confundir o err o. No seculo xvr, Socino, o pac elo racionalismo moderno, negou
juntamente a Redempção e a graça, e reduziu J csus
Christo ao papel ,de um simples propheta cuja paixão
e morte são desprovidas de merito o não têm nada que
vêr com a humanidade. O racionalismo contemporaneo, que em Jesus Christo não vê mais do que um
moralista esclarecido, e accommoda o destino do homem á vida presente, ou quanto mais a uma felicidade natural na outra vida, acha que a natureza basta

para attingir um fim tão modesto : para clle a graça
é necessariamente uma illusão.
Mas, contra todos ossos erros e todas essas negações, a Igreja catholica mantém o dogma da necessidade da graça. Repete a palavra elo Jesus Christo :
tt Sem mim, nada podeis fazer. t< (S. João, xv, 5.)
Accrescenta com são Paulo : t< Não somos capazes de
t er, por nós mesmos, nenhum bom -pensamento: é Deus
só que nos dá este poder. )) (II Corinth., m, 5.) Com
o concilio de Orange, reunido contra os Pclagianos,
anathomatiza o erro que pretende que, pelas unicas
forças da natureza, podemos fazer algum bem no
t ocante á salva.ção e á vida eterna. Mantém afinal as
decisões do concilio de Trento : « Sem a graça de Jesus
Christo, o homem não póde ser justificado pelas obras
que cumpre com o auxilio das suas forças naturaes.
A graça divina não somente lhe é concedida como
um soccorro util, mas como um soccorro nocossario.
Som a assistencia do Espirita Santo, o homem seria
incapaz de crêr, esperar, amar, arrepender-se como
é preciso para merecer a sua justificação. )) (Sess. · V I ,
cân. 1-3.) E' toda a doutrina da necessidade da graça,
como santo Agostinho a estabelecia contra Pelagio,
o como o segundo concilio de Orange a mantinha, até
p ara o principio da fé, contra os semi-pelagianos.

(1) Monsenhor Besson, les Sacrements, 1• Conferencia.

III. A Igreja, que ensina a necessidade absoluta
da graça para alcançar o nosso fim sobrenatural, pr oclama tambem como dogma a seguinte verdade :
(( Dous concede a todos os homens os soccorros de
que precisam para alcançar o seu fim. )) Com efToito,
Deus devo a si mesmo, deve á sua sabedoria e á sua
santidade, de não deixar o homem na impossibilidade
de chegar ao fim para o qual foi creado. « Deus não
ordena o que é impossivel, diz o concilio de Trento ;
mas quando manda, avisa-nos ao mesmo tempo de
fazer quanto podemos, e pedir aquillo que excede
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nossas forças, e então ajuda-nos a realizar o que
está acima de nossas forças naturaes. )) (S ess. V!,
cap. xr.) Antes são Paulo cscnvcu : (( Deus quer
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao
conhecimento da verdade. )) (I Tim., II, li.)
Desse principio geral deduzem-se, como outras tantas verdades dogmaticas, as consequoncias seguintes:
1° A todos os justos Dous concedo as graças nccossarias para cumprirem todos os seus mandamentos.
- O concili o do Trento condemna, como um erro, a
opinião que pretendia que certos mandamentos de
Deus são de observancia impossivel até para o homcn
justificado, e em estado de graça. (Sess. VI, cap . xvur.)
2° Deus concede a todos os poccadores, por mais cegos e en durec idos que sejam, as graças que lhes são necessarias, quer para se arrependerem dos peccados commettidos, quer para não commetter em outros. (( P edi
e rec ebereis; buscai e achareis; batei e a porta vos será
aberta, porque todo aqu ell e que pode recebe. >l (S. Lucas, x1, 9. ) Dahi esta palavra de santo Thomaz que resumo todo o ensino da Igreja: « Para aquelle que faz
tudo o que es tá em seu poder, Deus não r ecusa a graça:

Por conscguintr, DGus concede a todos os homens
a graça ncccssaria para que alcancem o seu fim, que é
a salvação eterna. Comtudo nãb distribue seus dons
do modo igual. 1las, depois de ter dado o nocessario
a todos, tem perfeitamente o diroiLc do conceder a
certas almas graças superi ores; e si o faz, não tomos
nenhum motivo de censurar-lho a bondade. Ora, Deus
trihuta rffoctivamente aos homens beneficios des iguaes. « J\ graça foi dada a cada um elo nós segundo
a medida do dom do Jesus Christo. » (Eph. rv, 7.)
Além disso, todas as graças de Dous não produzem
sempre cm nós o ÕfTeito pelo qual ell e nol-as concede,
visto que a nossa rosistencia as torna muitas vezes infructuosas . Dahi esta distincção, estabelecida pdos
theologos, das graças sufficientes e das graças efficazes.
Chamam-se graças sufficientes as que nos dão um
verdadeiro poder do fazer o bom o fugir do mal, mas
que ficam, porém, som resultado, porque a ollas rosisLimos. Por graças efficazes entendem-se as que produzem realmente o seu effeito, e com o soccorro das
quaes evitamos ofTectivamente · o mal e praticamos
verdadeiramente o bem. Ora, é um facLo por demais
notado que certas graças do Dous não obtêm rosulLado. Nosso Senhor reprehendia os Judeus por não
se krom aproveitado ela sua vinda, e ameaçava Juusa··
lcm com os mai s terrivois flagello s por t er dcsco nhccido o tempo da sua visita . « Nós vos exhortamos,
rscrevia são Paulo aos fieis do CorinLho, a não receberdes em vão a graça de Deus . >> (II Cor., vr, 1.)
Outras grnças, pelo contrario, são ccrLamente
efficazes. Não vemes muitos christãos, ajudados
Cl'm as graças do Deus, obsc·rvar os mandamentos
do Dous, ovitar o mal, praticar o hem, o tornar-Si)
dignos da vida eterna? E não escreveu são Paulo :
<( E' Dous que realiza. cm nós o querer o o fazer? >>
(Philip., II, 13.) Don dr vrm rsRa di fTprença rntre a
graça simp lesmente sufficiente e a graça realmente

Facienti quod in se est, Deus non denegat graliam. »
3° A todos os infieis, mesmo áq uelles que não t êm
nenhum conhecimento da fé, Dous concede as graças
su ffi cicntes para poderem effec Luar a sua salvação.
« Deus qner, diz são Paulo, que todos os homens sej am
salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, porque J osus Christo se entregou para r esgatar a tódos. »
(I Tim. , II, LÍ·.) A doutrina contraria, pro fessada polos
.iansenistas, foi expressamente condemnada pelos sob er anos pontifi ccs (1). Santo Thomaz declara que si
esses infieis corresponderem ás primeiras gTaças, antes
do que doiúl-os morrer na infidelidade:, Deus lh~s
mandará até um anjo, si fôr nocossario.
(1) Bulia Unigeniti;s, prop. xxvr, xx1x. -

bro. de 1690.

Decreto de 1 de Dezem.
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emcaz? Ahi está o myslerio ; mas as explicaç ões que
dello dão os thoologos catho licos, se pc dom reduzir
a duas principacs : essa omca_cia da graça póde vir
do consentimento da vo ntade, ou da propria natur eza da graça, que teria -E"m si mesma uma energia
mais influente e de algum medo infallivel, bem quci
r-ospeitando e salvaguardando a nossa lib erdade.
l V. Outro caracter não menos mysterioso ela graça
é aquelle que resulta ela predestinação. -- Chama-se
predestinação a escolha que, ele toda a eternidade,
Deus fez dos eleitos, isto é, claquclles que predestinou
á salvação eterna. Assim, não só a Providencia determina, para cada homem, a duração da vida, a carreira a seguir, o papel a desempenhar, mas resolve,
segundo o mesmo plano, a ordem ela eterna vida. a
medida das graças a conceder e seus efTeitos gloriosos.
E; certo o facto da predrstinação. Por isto mesmo
que a presciencia divina conhece os dons que ha de
departir a um ser racional e livre, predestina-o, e si
a gloria eterna fiz er parte desses dons, de antemão ,
Deus sabe quaes serão os seus eleitos. A predestinação, segundo a definição do doutor da gTaça, santo
Agostinho, é portanto <1 a presciencia e a preparação
de todos os benefi cios de Deus,_ pelos quaes são certamente salvos todos aquclles que o são. ))
E' formal o ens ino d0 são Paulo : « Sabemos, diz
ell e, que tudo coopera para o bem daquelles que amam
a Deus e qu e, segundo o seu decreto, são por elle chamados a ser santos. Aquelles a quem conheceu na
sua pI"esciencia predestinou-os para serem semelhantes á imagem do sou Filho, para que seu Filho fosse
o primogrni.to dentre muitos irmão s. Aquclles a quem
predestinou, olle os chamou; aquelles a quem chamou, elle os justificou; aquellcs a quem justificou, Lambem os glorificou. )) (Rom. ., vm, 28<H.)
Baseando-se nesse texto, os theologos distinguem
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duas especies ele prcdestinaçà!.Js, uma á graça, outra
á gloria . A segunda suppõe a primr·ira, porqn0 ninguem póde ser salvo srm a graça ; porém, a primeira
não acarreta necessariamente a segunda comsigo, porque infelizmente lw. homens que, depois de ter recebido o dom da fé e da justificação, não perseveram
no bem e não morrem na amizade de Deus. Ha portanto predestinados á graça e predestinados á gloria.
Não é somente uma verdade, é um artigo de fé, definido pelos concilias de Orangc e de Trento (1).
Mas quaes são os predestinados á gloria? E' um segredo de Deus e não da Igreja. Ninguem pócle ter
certeza do numero dos eleito s : ninguem pócle saber
osue foram escolhidos por Deus ; ninguem pócle conhecer a sua propria predestinação.
Todavia, por meio elo concilio de Trento, a Igreja
affirma que não ha ninguem predestinado ao peccado
nem tão pouco ao inferno ; os que se perdem, pcrdemse livremente; perdem-se por escolha, por obstinação, por ofTeito de uma perseverança voluntaria no
mal ; perdem-se a despeito ele Deus mesmo que quer
salvai-os e, até o fim, lhes prodigaliza os m'" ios ele
efTcctuar a sua salYação (2) .
V. O ensino catholico, resumido por nós, a resp eito
da graça e, de modo especial, a efficaci.a da graça divina e o dogma da predestinação, dão lugar a um dos
problemas mais arcluos que a razão humana e a theologia tenham de r eso lver : a wnciliaçâo da effecacia

da graça e ela preclestinaçâo com a liberdade do homem.
No artigo seguinte, r esolveremos as objecções mais
minuc iosas . Limitf)mo-nos aqui a enunciar princípios
geraes : são os que a Igreja sempre manteve e professou.
(1) Concilio de Orange, Cânone VIII e conc1t1são. Trento, Sess. VI, cap. I·IV.
(2) Concilio de Trento, Sess. VI, Cân. XII, xvu.
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Em primeiro ·lugar, notemos que no problema 'de
que se trata, cc os dados comparados não são da mesma ordem, não são percebidos por meios idcnticos,
o, depois de os t ermos analysado, falta um termo commum para os unir e julgar juntos, Assim o poder de
Deus é infinito, é a razão que o demonstra ; a liberdade do homem é certa, é a consciencia que o
affirma. Mas os factos de consciencia subtrahem-se
ao dominio da razão; as verdades de razão furtam- se
á consciencia. Que outra cousa poderemos fazer sinão
verificar o poder da graça divina e a liberdade da natureza humana, e reconhecer que sua ligação nos
escapa, Não apouquentemos as perfeições de Deus.
Deus sabe tudo; e o uso que faremos da nossa liberdade não é um segredo para a sua prosciencia. Deus
pódo tudo ; e a acção por ello exercida sobro a nossa
liberdade previne-a, auxilia-a, completa-a, determin"'-a e arrasta-a para o bem. Comtudo, não diminuamos a liberdade do homem : o homem resiste á graça,
mas poderia aceital-a; o homem aceita a graça, ma~ poderia resistir-lho: fica portanto livre. Essas duas verdades são igualmente certas, porém, não percebo a relação
que entre cllas existe, porque a primeira pertence á
ordem immutavel d~ luz infinita, a segunda á ordr m
do tempo que passa e dos phenomenos que se vã<J clUCcedendo (1). >>
Portanto, a Igreja catholica não faz difficuldade em
admittir que alguma cousa mysteriosa ha na ligação
destas duas verdades: a graça é efficaz e o homem é livre. Todavia no mesmo t empo que ensina como dogma
de fé a efficacia da graça, affirma, com não menos energia, o principio da liberdade humana. Ao dogma impio
do paganismo, o fatalismo, ensinado por Homéro e Virgilio, oppõe, desde o principio, a verdade da liberdade
do homem. Si Manés vae buscar entre os Orientaes,

a idéa do s dois princípi os do bem e do mal, igualmente
po derosos, a lgrej a levanta-se contra essa falsa doutr ina, e dá a verdadeira explicação do bom e do mal
no mysterio da graça e da queda original ; condemna
o manicheismo resuscitado pelos Valdenses e os Albigenses ; anathomatiza 'i\Ticlef e João Huss e sua doutrina do ser1Jo arbitrio. Por sua voz Luthero despojou o homem de todo o poder moral : para elle o
homem não é mais do que um j umcnto dirigido com
o auxilio da rédea, ou um tronco, uma pedra, uma
estatua ... Deus, segundo elle, salva-nos e condemna-nos
a seu sabor. Depois de Luthero, Calv.ino repete : e< Ensinamos que nos seculos eternos Deus decretou do
chamar tal ou tal homem á felicidade do céu, o
entregar outro ás penas do inferno (1). >> No concilio
elo Trento a Igreja condemna todos aquelles erros,
e sust enta, mais uma vez, o principio da nossa liberdade : « Si alguem disser que o livro arbítrio do homem, sob a impulsão e a excitação divina, quando
consent e a essa excitação e a esse appelo divino, não
fornece nenhuma cooperação que o dispõe e prepara
a obter a graça da justificação, e não póde recusar,
si quizer, o seu consentimento a essa graça, mas é
então completamente inactivo e puramente passivo,
seme lhante a um ser sem vida., que seja anathema (2). >>
- . e< Si alguem disser que a justificação não é concedida sinão áquelles que são predestinados á vida eterna, e os outros são predestinados ao peccado o ao inferno, qu e seja anathema (3). >>
Afinal os jansenistas tentaram salvar o nome de
liberdade, mesmo quando sustentavam que a graça
decide, clet.ermina o movimento ela vontade, e que o
homem faz o bem ou o mal, segundo nello prevalece a
graça ou a co_ncupiscencia. Os soberanos pontífices,
(1) Institution s, liv. III, cap. xxr.

(1)

Monsenhor Besson, les Sacrements, 3• Conferencia.
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guardas infalliveis da fé da Igrr ja, condcmnaram l'ssa
noYa forma d o erro ou da fa Lalidade (1).
Em resumo, nada podemos sem a gr aça : é prrciso
que clla nos prcYina e acompanhe cm no ssas b ôas
acções até sua consumação; comLudo , ella não opera
essas acç.ões sem nós. Faz tudo em nós, mas tambem
fazemos tudo com ell a e por clla, cooperando á sua
acção. E' a palayra de são Pnulo : « Não sou cu que
faço o bem, mas a gr aça ele Deu s commigo . 11 (I Cor.,
xv. 10.)

ARTIGO II

A razão em frente do mysterio da Graça.
I. Factos que provam a propria existencia da graça e sua neces·
sidade. - II. A distribuição da graça não é nem desarrazoada, nem
injusta. - III. o mysterio da predestinação e a razão humana. IV. Compatibilidad e da graça com a liberdade do homem.

I. Comó o racionalismo tem por principio geral de negar tudo quanto fica acima da natureza . não é para ad mirar que ataque, cm primeiro lugar, a m esma existcncia da graça, que é uma co usa ab5olutamentc sobrenatural. Por isso, para o racionali smo mais moder ado, a
graça é uma lillusão ; e, segundo o juizo do racionalismo m ais .ardente e mai s odio so, clla é um p erigo
quer para o homem quer para toda a ordem social.
Antes <le tudo, notemo s o seguinLe : o racionalismo qµe , no mundo espiriLual e moral, r ejeita ct priori
o invisível, mostra-se facil cm admiLti l- o no mundo
natural e sensivel. Fallcm-lhc num fluido clectrico
ou magnctico espalhado pela natureza e nos corpos,
logo admitte a presença e a efficacia delle. Certamente
t em razão, pois que os efTeitos sen síveis estão ahi. para
(1) Bulias Unioenilus e Auctorem lidei.
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attcstar a prescnya Ü1' uma força escondida e mysteriosa. Mas si, no mundo espiritual e moral, se produzem - effeitos maravilhosos que nada póde explicar, a não ser uma força latente e comtudo real, porque não a dmitLil- a igu almente? No mundo physico,
acreditamos na força de co h esão, na lei da attracção e da gravitação, no principio da p cne Lrabilidade
do s corpos pela luz, pelo calor ou pela clectricidaclc,
porque então deixariam os ele acrecli.tar nessa luz e
nessa força so brenaLural que se chama gTaça? Com
effeito, não percebemos nas a lmas os effr itos ela sua
presença? Quem, pois, cr eou esta r~ça que o antigo
mundo não conhecia, a r aça d os c b.ristãos r e. elos sant os? São Paulo exclam aYa : « E' a c fTu sào da graça
que me fez o que sou. 1> (J Cor., r, 1..) T odos os chri stãos o repetem com cll e. Dcvéras gosam co m ellc de
uma luz que a natureza ignora, e crdem a um poder
que lhes fortalece a vonta<lr ao m esmo t empo que lhes
respeita a liber dade.
A graça illumina a razão : n em a sab edoria antiga,
nem o gen io de Pl a tão, nem a scienda reunida ele
todos os phi losophos puderam fixar , sem mistura de
erro, o cod igo das proprias verdades naLuraes . (( Emqu anto hoje, até o povo ach a-se esclar rc ido e firme nos
pontos sobre os quaes os phil osophos não pudr ram r esponder sinão balbuciando, de modo qu<' um pobre cura
de aldeia, com as suas instrucçõcs familiares, forma
muito mais verdadeiros sabia s do que PlaLão co m
toda a pompa dos seu s discursos (1) . » E' a obra da
graça, dizemos nós; si n ão fôr isto, que o racionalista
nos explique essa maravilha, e nos diga por que secreta inspiração, a razão humana ·elevou-se de r epente
á noção da virtude e do dever, taes qu.acs os prega e
.ordena o Christianismo !
Um facto ainda mais surprehendenb<' do qu e a illu(1) Frayssinous, Conférences.
C, DR INSTRUC, RRLIG, T. IVi
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minação das intelligcncias, é a força accrescentada
á vontade humana. Não foi bastan~e provado que
essa vontade humana era naturalmente incapaz de
executar todo o bom ao qual aspira, e evitar todo
o mal por ella desapprovado? cc O facto da impotencia da razão e da vontade, cm theoria o cm pratica,
é corto e evidente n, diz Bossuct. Mas ois que, de subito, o homem triumphou do seus vicios o se elevou
ás mais sublimes virtudes. Conheceu o praticou estas
virtudes antes desconhecidas : a humildado, a caridade, a castidade, a penitencia. Comparem os santos
do Christianismo com os grandes homens do Plutarco
e expliquem-nos a transformação pela qual passou
a natureza humana. Quanto a nós, dizemos que a humanidade foi transfigurada pela graça; com são Paulo,
affirmamos que si por si mesma a natureza é fraca
e enforma, com a graça, torna-se todo-poderosa
n' Aqucllc que a robustece. e< Vãs imaginações! n exclama
com Paulina o philosopho racionalista. cc Cclcstiaes
verdades! >>responderá, com Polyeucto ( 1), o homem da
graça. Na realidade, o mundo pagão se converteu, os
perseguidores tornaram-se apostolos ; com pasmo, a
historia viu meninos, mulheres, velhos afTrontarem
os cadafalsos e morrerem cantando. Explicai a coragem sobrehumana dos martyres, ou acreditai na graça!
Viram-se justos sepultarem-se em solidões inhóspitas, ricos ambici«narcm como uma gloria a pobreza
vduntaria. Explicai esses desprendimentos, ou acreditai na graça. No seio da sociedade actual que não
quer sabor de Deus e suas mysteriosas influencias,
donde provém, do um lado, tanto hcroismo, tanta virtude, tanta dedic~ção ; o de outro lado, com sub.limes
theorias, tanta baixeza, tanto egoismo o tantos vicios? E' o contrasto surprehendentc da graça e da
natureza, da força divina o da fraqueza humana. Na

verdade, é preciso ser cégo para negar a oxistcncia
da graça e a sua necessidade. Ora, o racionalismo não
quer nem reflcctir, nem comparar, nem vêr, o desiste
da razão afim de escapar ~ fé o negar a graça.

(!)

Polyeucte, tragédie de Corneille., .acte IV, scene m.

II. Mas no modo com que Dous distribue as suas
graças, haverá alguma injustica ou algum: desatino ?
Lembremos primeiro que, segundo o ensino da fé,
Deus dá a todos os homens a graça nccessaria para a ·
salvação : justos e peccadorcs, inficisehereticos, recebem os soccorros indispensavcis para perseverar, converter-se o salvar-se. E' verdade que Deus distribuo
desigualmente os seus favores. Quem lhe negará esse
direito pois que seus dons são sempre gratuitos ? Não
póde dar mais a um e menos a outro? E será preciso
que nossos olhos sejam máus porque Deus é bom?
Mas a desigualdade da graça é um phenómeno
analogo á desigualdade da natureza : é de algum modo
a base do governo do mundo. Não vemos, na ordem
dos bens naturacs, uma repartição desigual da força,
da saúdo, da fortuna, do poder e ela duração da vida?
E nós, por acaso, tratamos todos nossos amigos
com uma igualdade perfeita? Toleremos portanto que
Deus diversifique do mesmo modo os bens sobrcnaturaes e divinos, segundo as regras da sua sabedoria
ou da sua misoricordia. « Todos tendo sufficicntc o
abundantemente o que é neccssario para alcançar a
salvação, que razão, diz são Francisco do Sales, póde
ter um homem do mundo em se queixar, si Deus gasta
de dar as suas graças com mais generosidade a um do
que a outro ? Si alguem perguntasse porque Dous
faz os melões maiores do que os morangos, e os lirios
mais altos do que as violetas, porque o alecrim não
é uma rosa, ou porque o cravo não é um malmequer,
porque o pavão é mais bello do que o morcêgo ou porque o figo é mais clôco que o lim:'io azrdo; todos zomb ariam das suas perguntas e clir-lhe-iam : Ora, homem !
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pois que a belleza do mundo exige ·a varicclaclc, é nccessario que haja diITcrentcs o desiguacs perfciçõcR
das cousas e uma não seja outra. Assim, dá-se o mesmo
com as cousas sobrcnaturaes. <e Cada um recebo do
Dous o seu dom particular, » diz o Espirita Santo. E'
portanto uma impertinencia quer er indagar porqu e
são Paulo não teve a graça de são P edro, nem tão
pouco este a de são Paulo (1). >1
Ill. Mais insondavcl é o mystcrio da predestinação.
Aquellos que Deus predestinou á gloria, serão infallivelmente salvos : esta verdade é do fé . Comtudo, a
predestinação não destróo a liberdade ; isso tamb om é
do fé. - Como conciliar essas duus verdades? Rcpitanos primeiro com Bossuct : Não se devo abandonar
duas verdades igualmente certas, porque não atinamos
com o vinculo que as une. Sunto Thomaz, é verdade,
baseia a predestinação so brc um decr eto antccc dcntc
do Deus; mas si essa opinião não satisfaz um cspirito
exigente o particularmente cioso do privil egio da sua
liberdade, eis a conciliação que lho ofTorocc, depois
de Molina e Suarez, uma thoologia igualmente esclarecida pela razão e pela fé, o pcrfcitamcntc autorizada:
« O dor.reto beatifico ou roprobador não foi lavra.do
sinão cm vista dos merecimentos ou dos desmerecimentos do homem. Dous destina ctcrnamcntc á gloria
os que olle prevê deverem acccitar a graça o conserval-a. Não é a prosciencia divina que determina
a escolha dos homens e fixa a sorte dellcs : é por causa
e cm conso quencia da escolha do homem que se exerce
a presciencia divina, e é por causa o cm conscqucncia
dessa presciencia que Dous lavra o decreto da gloria (2). >1 Assim a predestinação á gloria ou ao castigo seria chronologicamente anterior á fixação ela nossa
(1) Traité de l'amour de Dieu, liv . 11, cap. vr.
(2) Monsenhor Besson, les Sacrements; 2• Conferencia.
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sorte eterna; mas logicamente ser-lhe-ia ulterior, porque
Deus viu os mer ecimentos ou os desmerecimentos do
homem livre antes do prcdestinal-o ao céu ou ao inferno. Sem duvida, o 'decreto providencial t erá necessariamente o seu oITeito, porque Deus, na sua presciencia, não póde ver as cousas sinão como hão de
ser : comtudo, o mesmo decreto não é sinão a conseque~cia das nossas obras.
Que se devo pensar então desta objccção : « Sendo
eu predestinado á gloria., infallivclmentc serei salvo ;
sendo, porém, predestinado ao inferno, infallivelmcnte
serei condemnaclo. Por conseguinte, é inut.il que eu
trabalhe, que eu faça esforços : só me r esta esperar
pela execução da minha pr edestina ção . >1
R. Nada mais falso do que esse raciocinio, o tambem
nada mais absurdo. Nada mais falso, pois que a predestinação, mesmo no sentido cm que a entendem
santo Agostinho o sua escola, em nada destróc a liberdade, mas, pelo contrario, a respeita o suppõe. O céu
é uma recompensa, o infcmo um castigo que nos esperam com certeza. Mas sabemos qual ó, cm relação a
nós, o decreto providencial? Do modo nenhum, nem
o justo, nem o peccador mais obstinado disso têm
conhecimento. Só sabemos que Deus é justo e somos
livres ; que nossas boas obras merecerão o céu, e
nos sos crimes o inferno. A nós compete ganharmos o
céu fazendo, com o soccorro da graça, todo o bem
que está cm nosso alcance; a nós importa trabalharmos
para evitai· o inferno, porque, procedendo desse modo,
estamos certos ·do não sermos do numero dos réprobos.
Não só é falso o raciocinio do fatalista, mas a inda
é absurdo. Com cIToito, não somente Deus previu,
desde toda a etern id ade, o que interessa nossa sorte
na viela futura, mas previu igualmente todos os acontecimentos da vida presento. Sabe quo tal doença
será mortal ou não, que tal omp1'rza drve s1icccder
h em ou mal, que tal trabalho será estcril ou fru ctuoso,
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que fulano será rico e sicrano pobre. Comtudo, por·
causa deste simples raciocinio : « Deus sabe com
toda a certeza o que virá a ser», acontecerá que o doente
repellirá os cuidados do medico 'e o homem de negocio não ha de importar-se com sua empreza ou seu
trabalho? Por certo que não : todos se lembram praticamente da palavra do fabulista : « Ajuda-te, e o
Céu ajudar-te-á ! »e fazem esforços na medida do seu
poder, para chegar ao fim que desejam. Pois é assim
que se deve proceder na ordem da salvação. O christão sabio e prudente cuida sollicitamente em preparar o seu destino, sabendo que D eus o fará tal qual as
suas obras tiverem merecido.
IV. O probl ema do accordo entre a effiwcia da
graça e a liberdade humana, apezar do mysterio que,
muitas vezes, o envolve, não é insoluvel. Com a luz
da eternidade, desapparecerão todas as trevas : neste
mundo, porém, permanecem algumas sombras. Mas
qualquer que seja a opinião theologica adoptada a
respeito da causa r eal da efficacia da gTaça; quer se
admitta uma efficacia provindo da m esma natureza
da graça, quer se p ense que a graça se torna efficaz
pela livre acceitação do homem e o consentimento da
sua vontade, é sempre certíssimo que a liberdade humana permanece inteira em todas as circumstancias e
condições em que a graça pode agir.
Com efTeito, apresentam-se tres estados em que
a alma se acha particularmente sob a acção da graça.
Ora, quer se trate de passar da infidelidade á fé, ou
do peccado ao estado de justiça e santidade, quer se
trate da perseverança da alma justa, a liberdade humana permanece intacta.
O infiel é livre em todos os actos que preparam a sua
conversão ; si acredita na palavra de Deus, si confia
na8 promrnsas <livina8, si éomcça a ficar abrazado
pelo amor divino, si experimenta a contrição, si muda
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de vida, sente que r ealiza todos esses actos livremente. O mesmo se dá com o peccador : não recebe a
justificação sinão por um acolhimento espontaneo
e livre da graça que o previne ; a idéa de voltar a
Deus, o arrependimento, a confissão, a reparação,
são outros tantos actos absolutamente livres. Afinal
a alma justa que persevera, cumpre muito livrem ente todos os actos que augmentam sua santidade
e sua recompensa, embora os faça sob a influencia
da graça. As suas preces, esmolas, os seus actos de
virtude, tudo é livre; e essa alma percebe muito bem
que, por um effeito dessa mesma liberdade, poderia repentinamente, por um só acto, uma palavra, um
pensamento, um desejo, tornar-se rebelde e tudo comprometter.
E' portanto verdade que a conciliação da graça e
da liberdade, bem que ás vezes mysteriosa, não é
uma cousa impossivel nem desarrazoada, e é tudo
quanto precisavamos demonstrar.

ARTIGO III

Vantagens do mysterio da Graça.
I. Salutares ensinos que resultam deste dogma mysterioso : desconfiança de si proprio e confança em Deus. - II. Fructos que a
graça trouxe ao mundo : i 0 luz ; 2° força ; 3° santidade .

I. O homem antigo não confiava sinão em si mesmo, nas luzes de sua razão e nos esforços de sua vontade. Julgava, com as forças proprias, poder criar-se
uma sciencia e uma philosophia, dar-se uma moral
e elevar a natur eza humana até a propria soberania
de Deus. E' ainda a pretenção, explicita ou não, do
racionali smo moderno, pretenção orgulhosa que, no
passado, não conseguiu seu intento, e agora só dá
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resultados infructuosos e estereis. A seita estoica de
Zenão cahiu no descalabro, e suas virtudes mais
ou menos heroicas não são mais do que uma lenda.
Por outro lado, o antigo fatalismo, - sic fata tulerunt, - nada podia sinão desanimar a bôa vontade
do homem que aspira á virtude : os esforços de
que necessita a lucta do bem contra o mal e a verificação da fraqueza humana paralysavam o desejo
de tornar-se melhor. Hoje, como outróra, o homem ·
da natureza, que não confia sinão em sua razão e em
sua vontade, verifica facilmente a impotencia de suas
faculdades. Assim, no seu desespero de chegar jamais
á perfeição do dever e aos cumes da virtude, prefere
declarar isso impossivel, e chega a esta conclusão :
« Alguem fica virtuoso ou vicioso só por temperamento : são as circumstancias ou os meios que explicam as virtudes ou os vicios. )) Com as loucas pretensões do orgulho, nada mais desastroso do que esse
desespero moral.
Entre os dois perigos que acabamos de assignalar,
a doutrina catholica da graça abre um caminho novo,
o unico verdadeiro, o unico animado. Não, o homem
não deve confiar unicamente nas luzes da razão,
nem se firmar sómente nas forças da vontade ' Sem
a graça não conhecerá a verdade, e sem ella nunca
poderá elevar-se ás alturas do dever e ainda menos
conseguir seu destino futuro. Ninguem póde gabar-se
de ficar fiel á graça até o ultimo suspiro da vida ;
e, som uma revelação especial, ninguom póde saber
« si é digno de amor ou de odio. )) (Eccl., 1x, 9.) São
Paulo dava do si mesmo o testemunho que a sua consciencia não lhe exprobrava cousa alguma. Comtudo,
accrescenta: cc Nem por isso estou justificado. )) (I Cor.
1v, 4.) Com effeito, para ser salvo, a persev8rança é
indispensavel ; e della quem é que pód,e responder?
O dogma da graça, impondo essa desconfiança aos
justos mais consummados, preserva-os do orgulho e

os acautela contra todos os perigos e contra todas as
fraquezas.
Mas, por outro lado, a doutrina da graça, da sua
gTatuidade e universalidade, impede os peccadores,
até os mais empedernidos, de cahir no desespero.
Inspira-lhos confiança em Deus, que quer a salvação de todos, e em J esus Christo, Salvador de todas as almas. A graça não illuminou e salvou a Magdalena e ao bom ladrão? Não converteu perseguidores
como Paulo o poccadores como Agostinho? cc Não
póde Dous, dizia Nosso Senhor J osus Christo, suscitar
filhos de Abrahão das proprias pedras do caminho? ))
(S. Math., m, 9.) E para isso, que é preciso? Elevar
o coração e a préce até Deus, implorar o seu soccorro
e valer-se dos meios estabelecidos pela Providencia,
isto é, dos sacramentos que são os canaes mysteriosos,
mas exigidos por Deus, e ordinariamente necessarios
para alcançar-se a graça.
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II. Si deste resumo das consequoncias moraos que
r esultam do dogma da graça, descermos ao exame
dos ofToitos maravilhosos produzidos pela graça mesma, t eremos ainda que bemdizer a Deus por todas
as vantagens que para nós decorrem desse mysterio :
luz para a intollencia, forçct para a vontade, santidade
para o coração, tudo nos vem da graça.
1° A graça é uma luz. - cc Com relação á razão, é
a solução de uma difficuldado espantosa. Sem a graça,
o poccado original, isto é, a culpabilidade de todos
pela prevaricação de um só, fica uma iniquidade inexplicavel e revoltante ; mas com a graça, como todos
peccaram em Adão, diz o Apostolo, todos são justificados em Jesus Christo. A imputação de uma nódoa que não foi facto nosso, é contrabalançada por
aquella de um merito que nem tão pouco foi nosso ...
O segundo AQ.,ão tornando-se, em relação a nós, para
o bem, tudo quanto o primeiro foi para o mal, .uma
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grande misericordia acha-se collocada, no plano divino, em opposição a um grande castigo (1) cc. A essa
luz tudo se explica, o nossa razão entrevê o mystorio
da justiça e do amor.
2° A força moral voiu á humanidade pela graça.
- Unico entre todos os ser es da croação sonsivol, o
homem, desde certa época, por sous sacrifícios, poudo
elevar-se acima da natureza, como antes, por sua depravação, descia abaixo. Qual é a explicação desse
enigma? A decadoncia enfraquecera o dopravára a
sua vontade ; um novo agente veiu fortificar o reerguer essa vontade cambaleante. A força que arrastava
nossa natureza humana abaixo do si propria, ora o
poccado ; a força que actualmonto a eleva acima, é a
graça. Esta fez o homem participante da natureza do
Deus. Devemos, neste caso, ficar surprohondidos polos
prodigios que nasceram desta nova o fecunda energia?
A graça, por si só, explica-nos como a vontade humana,
mudada num instrumento do força e de victoria, poudo
produzir milagres de humildado, oração, pureza, caridade, justiça e misoricordia.
3° A santidade christã, esta nova vida moral o verdadeiramente sublimo, que não era conhecida antes do
Cbristianismo, é o fructo da graça. - Dolla o Evangelho revelou os preceitos e os deveres. Mas para chegar á pratica destes, a luz e a força mesma não eram
sufficientes: precisava-se de um motor divino para dar
o impulso a este mundo de virtudes novas e do sacrifícios. Ora, este motor latente, que escapa ás comprovações scientificas e que as leis · mecanicas não regulam, é a graça! Não o vemos; seus efTeitos, porém,
estão ahi sob os nossos olhos. Doze apostolos pregaram um Deus morto e resuscitado, e conquistaram
o mundo ; os pagãos viram, os povos se converLeram, doze para treze milhões de martyres combate-

ram, innumeras virgens appareceram; os pobres são
honrados, os leprosos abraçados, os inimigos perdoados, os costumes publicos e privados são mudados !
Eis os prodigios que a graça efiectuou na humanidade
e renova nas almas sem discontinuança : a regeneração do universo é sua obra e a vida dos santos é sua
prova.
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(1)

Caussette, Bon sens de la Foi , t. I, cap. xr.

Concluamos que si a natureza da graça é um mysterio, seus effeitos são por assim dizer palpaveis.
E' preciso ser cégo para não vcl-os, e insensato para
admittir taes effeitos sem causa. A respeito de semelhante consequencia, Voltaire dizia : cc Isso chamase perder a alma e tornar-se alvo do escarneo de
todos. ''
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CAPITULO VIII

Do mysterio da Eucharistia.
Noção geral. -

Divisão deste capitulo.

A Eucharistia (w, bem; :1.ap(ç, graça) designa, na
linguagem catholica, um dos mais imp ortant es dogmas
e mysterios; é a presença real e substancial de Jesus
Christo, debaixf-l das apparencias do pão e do vinho,
mudados em seu corpo, cm seu sangue e em sua
divindade, e isto, afim de continuar, atravez dos seculos, rm favor da humanidade inteira, os fructos
da Jncarnaçâo e dd Redempçâo.
Pela Eucharistia, Jesus Christo continúa a viver
realmente no meio dos homens, a instruil-os e salvalos, como o fazia durante sua Yida mortal ; por ella,
continúa a o1Tereccr cada dia, pela humanidade, o sarrificio que ofürcceu um dia no Calvaria, e no acto
incompararnl da Communhâo, applica, a cada alma
cm particular, as graças e os mcritos da Recleinpçâo.
A Eucharistia desempenha, na Jgrcja de Jesus
Christo, o mesmo papel que o sol no mundo e o coração
no homem; é o centro do culto catholico, o ponto de reun ião para o qual convergem nossas adorações, homenagens e todas as ccr emonia s religiosas da santa 1greja.
Encrrra tambem a Eucharistia o principio vital do
Christianismo, porque introduz nas almas a vida
christã e sobrenatural. E' rortanto ro:m razão que
santo Agostinho a chama « extensão e perp etuidade >>
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da Incarnação, e nós a chamamos o maior, o mais
admiravcl e o mais divino dos mysterios.
Dahi provém a importancia de urp estudo especial
sobro o mysterio da Eucharistia. Dnremos : 1o a exposiçâo da crença catholica sobre este ponto, com as
razões que csteiam tal crença ; 2° examinaremos si
este mysterio vai do encontro á razâo humana ;
3° diremos as confJeniencias da Eucharistia, mostrando
como este mysterio corresponde admiravelmente ás
nossas aspirações e necessidades ; 1,o afinal faremos
um resumo das preciosas (JanLrwens que resultam da
fé na Eucharistia.
ARTIGO 1

Exposição do dogma eucharistico.
I. A Eucharistia, sacrifício e sacramento . - Verdades dogmaticas
1° transubstanciação ; 2° presença real ; 3° sua permancncia
4° presença concomitante do corpo e do sangL1c; 5° indivisibil idade
6~ culto eucharistico. II. Fundamentos do clogma ela Eucharis
tia: 1° palavras da promessa; 2° pa lavras da instituição; 3° tradição catholica.

1. O mysterio eucharisLico tem um duplo caracter :
é, ao mesmo t empo, SJcrificio o sacramento. E' um
verdadeiro sacnficio porque, segundo a fé catholica,
Jesus Christo, substituindo-se ao pão e ao vinho, se
ofierece na missa, como se o ffcrecc u sobre a cruz, embora de modo mystcrioso e nilo cruento, porém, efficaz
e real. E' um saacnnento, porque a Eucharistia é recebida pelos fieis na sagrada communhão, e vem a ser
a comida da alma.
Eis a r espeit.o do mystcrio da Eucharistia as verdades que a l greja catholica impõe á nossa crença :
1° No momento da consagração, o pão e o vinho são
mudados, absolu~amente transubstanciados no corpo
e no sangue dr .Jrsus Ch1·isto; do piio r do vinho não
ficam mais que as cspecies ou appetrencfos, ou os c~cci-
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dentes, isto é, só aquillo que impressiona os sentidos,
- a figura, a côr, o cheiro e o gosto ; - na apparencia nada é alterado ; mas, na realidade, não ha mais
um átomo siquer do pão e do vinho : a sua propria
substancia tornou-se a mesma substancia do corpo
e do sangue de Jesus Christo. Esta mudança chamase transubstanciação ; é o termo de que a Igreja
se serve contra os protestantes.
2° Debaixo das especies do pão e do vinho, ha, não
só uma imagem ou um symbolo representando Jesus
Christo, mas o verdadeiro corpo substancial e real
de Nosso Senhor ; é o que se designa, igualmente para /
se oppôr ao protestantismo, pelo termo de presença real
de Jesus Christo.
3° Esta presença real é permanente ; não existe
sómente no momento da consagração e da communhão,
mas persevera sem interrupção, emquanto subsistirem as especies sacramentaes, isto é, emquanto as
apparencias do pão e do vinho não fôrem desnaturadas quer pelo trabalho da digestão, quer por outra
causa exterior, como a humidade, o fogo, etc. Dahi
resulta que Jesus Christo se acha verdadeiramente
presente em todos as igrejas em que se conserva o
Santissimo Sacramento.
4° Bem que, por virtude das palavras sacramentacs, haja somente o corpo, debaixo das especies
do pão, e somente o sangue do Salvador debaixo das
especies do vinho, comtudo, possuimos a Jesus Christo
inteiro debaixo de cada especie ; por concomitancia,
o corpo está com o sangue, como o sangue está com
o corpo. - A razão disso é que Jesus Christo, sendo
actualmente vivo, immortal, impassivel e indivisivel,
acha-se todo inteiro lá onde estiver o seu corpo, todo
inteiro lá onde estiver o seu sangue. - Dahi vem o uso
da communhão dos fieis debaixo de uma especie só.
5° Antes que a hostia esteja rompida e emquanto
está inteira, Jesus Christo a· enche totalmente com a
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sua presença, mais ou menos como a nossa alma enche
todo o nosso corpo e todos os nossos membros. Mas
si a hostia fôr partida, Jesus Christo enche igualmente
com a sua presença cada parte e até cada particula,
emquanto esta fôr apparente e puder cahir sob . os
nossos sentidos ; mais ou menos como uma luz que se
reflectc em um espelho e que, si o espelho fôr quebrado, se reproduz cm cada fragmento. A razão desse
facto é a mesma que foi dada acima: Jesus Christo,
sendo indivisivel no seu corpo glorioso e resuscitado,
acha-se inteiro lá onde estiverem as santas especies
que o contêm. Todavia, não é propriamente o corpo
de Jesus Christo que se multiplica, mas a sua presença.
Não ha mais que um só e unico Jesus Christo, mas
simultaneamente presente em muitas hostias, em muitos lugares, em toda a par~e em que se conserva a
sagrada Eucharistip.
6° Emfim, a consequencia que decorre de nossa fé
na presença real de ·Jesus Christo na Eucharistia, é
que lhe devemos o culto de latria ou de adoração
que se tributa a Deus. Dahi as homenagens prestadas á Eucharistia ; dahi a exposição, a bençam e as
procissões do Santissimo Sacramento ; dahi o respeito e a magnificencia que tributamos á igreja, ao
tabernaculo, aos vasos sagrados, em summa, a tudo
quanto se relaciona com este adoravel mysterio.
Todas essas verdades são outros tantos dogmas catholicos definidos pelo concilio de Trento (Sess. XIII,
c. 1-v), e não se póde rejeital-os sem incorrer no anáthema e ficar herege. (Ib., can. 1-vm.) Lê-se o resumo dclles na bella prosa Lauda Sion devida, assim
como todo o officio do Santissimo Sacramento, ao genio de santo Thomaz de Aquino.

II. Fundamentos do dogma da Eucharistia. - A
crença no mystrrio da Eucharistia assenta nos textos
claros do Evangelho e na tradição. '--- Achamos este
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ensino : 1° nas palavras da promessa d11. Eucbaristia ;
2° nas palavras da instituição; ::l 0 no commentario
que dcllas dá a tradição catholica.
1° Palarras ela promessa. - J csus Christo acabava
de cffectuar o milagre da multiplicação elos pães no
deserto. Aproveita-se da circumstancia para dizer á
multidão : << Sou o pão de vida, descido do céu ; quem
comer deste pão, viverá eternamente. O pão que hei
de dar é a minha carne. >> 1\ estas palavras os Judeus
protestam; mas Jesus continúa : << Em verdade, cm
verdade vos digo : Si não comerdes a carnr do Filho
do homem. e si não bebrrdcs o seu Rangue, não tereis
a vida cm vós. -- A minha carne é verdadeiramente
uma bebida. Aqucll e que comer a minha carne permanece rm mim o cu neJlr, r terá a viela etrrna. » (S.Jr;ão,
cap. vr.)
Vê-se por essas palavras que J csus Christo prometto
formalmente dar a sua carne a comer e o seu sangue a beber, vrrdadeira e• roalmcntr, r não cm figura,
nem tão pouco de modo rspiritua l. Nisso os Juclrus
não se Pnganam, e em lugar de os dissuadir dessa interpretação do uma manducação rl'al, o Salvador nrlla
insiste e a confirma com mais solcmniclade. E quando
alguns, achando essa linguagem mLiito dura o por
demais incrivel, se escanda lizam o abandonam a Jesus
Christo, este, longe do pôr fim ao rscandalo por uma
explicação facil si não se lratassr que de uma manducação pela fé, drixa-os partir, o confirma perante os
apostolos o ensino que acaba de dar. Promettcu
pois dar a comer sua vcrdaclrira carne, do modo
real o substanc ial.
2° Palarras da instituiçâo. -- No anno srguinto, que
ora aquelle em que devia morrer, Jesus Christo, com
seus apostolos, na quinta-feira sanLa, celebrou a Páschoa mosaica. No fim da refeição, tomou o pão, o brnzeu, partiu o distribuiu rntre os discipulos dizendo :
« Tomai e comei, este é o meu corpo, que será entreguo

por vós. >> Em seguida, tomando o cálice onde
estava o vinho, o benzeu igualmente e a elles o deu
dizendo : << Bebei todos disto, porque é meu sangue,
o sangue da nova alliança que será derramado por
vós e por muitos cm remissão dos pcccados. Fazei
isto cm memoria do mim. >> Estas palavras : « Este
é o meu corpo, este é o meu sangue )), entendidas no
seu srntido natural, signifi cam que, por sua virtude,
o que ('ra pão tornou-se o verdadeiro corpo de J esus
Christo; e o que era vinho, veiu a srr o sangue do Salvador . -- Ora, Ludo concorda para nos convencer que
dcYem ser tomadas no sou sentido natural : o confronto com as ·palavras da promessa, o momento solemne cm que Jesus as pronunciou, - era na vespera
da sua morte, - a mesma natureza cio acto cumprido pelo Salvador, porque se tratava de crear um
dogma e esLabclcc<'r um sacramf'nto pr•la duração
dos srculos. Não rram horas, não rra dia para se recorrer
a c•q11ivocos, e por uma metápJwra tão inconcebivrl
quão desusada, induzir cm erro toda a l gl'eja, dando
como uma realidade o que não teria passado ele uma
simples figura de seu corpo e do seu sangue.
::l 0 Tradição catholica. -- E' ao pé da leLLra que os
aposlolos entend~ram o interpretaram as palavras do
Salvador : sirva de prova este ensino do são Paulo aos
firis de Corintho : « Quem comrr desse pão e beber
o cálice do Senhor indignamente, será cu lpado do
corpo o do sangue do Jesus Christo, não fazendo o
discernimento do corpo do Senhor. n (I Cor., cap. xr.)
Assim não teria falado são Paulo, si aprnas hN1vessr na Eucharistia uma imagem figurativa dr J csus
Chrislo. J\lifis, toda a Lradição caLholica, o rnsino dos
doulnres, a pr:'\tica gorai r univ<'rRal da Tgrr•ja, -- s<'m
falar dos numrrosos mi lagreR r ífrcLua do R por Dl'llS
a favor deste dogma -- provam-nos que as palaHas
de Jesus ChriRto, as da promessa e da instituição,
foram sempre interpretadas nu sentido J.e uma pre·
C. DE INSTRUC, RELIG, T, IV
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scn.çar eal r Yerdadrira. ·-·E' preciso chegar até a época
de B0rengçr (998-1íl88), e particularmPnte até o protestantismo do secul o xvr, para achar as primeiras n r gaçõcs do dogma cath oJico , e é o caso de repetir com
Tertullinno, que aquillo que foi sempre acreditado,
r m Loda a parte e por Lodos, dcYe ser conservado

Qiwd semper, quocl ubique, quod ab omnibus ... serfJanclum est.
ARTIGO II

A razão perante o mysterio da Eucharistia.
E• cm vão que a razão all cga tres dificuldades : 1 ° a no ção da

substancia; 2° a noção dos corpos; 3° a noção do espaço.

ü dogma catholico cu chari sLi co é um mystcrio ;
co mLudo, rs Lc rnystcrio não é conLrar io á razão, e a qui
pocll•mos r epetir a paJayra dl' .Pascal : << A fé está acima da r azão mas não con Lra. >> P ar a disto nos convence r, rxaminemos as diffi culdad<'S qu e a incredulidade,
em nome da razão, invoc'l. co ntr a a presença r eal.
Reduzem-se a tres : o mysterio el a Eucharistia, diz
a incred ulidadr, é incompa liY1·l com a noção c1e substancia, - co m a noção dos corpos, - co m a n oç.ão
d o espaço .
10 A imrcduJidado pl'rgunLa: << Corno é que a subsLa nr ir d o corpo e do sang ul' de .J Psus C:hristc1 t oma
o lu gar d a subst ancia rlo pilo e d o Yinho, drixa ndo
s ub sisL ir os accidentes d Pslt'R, eorno a fig ura, a côr r
o gosto? ;, O .bem senso, accr<'SCl'nL a t' ll a, recusa-se cm
acrNliL ar nesta incP mpalihilid U< lf' .
H. l ~s l a prirnc· ir 'l. obj< r:<Jio é i1 1teiram cnte hasi'ada
na id éa fa lsa qur. temos d a s ub stanc ia. Phil osophicamenü•, Lribnitz pr0LPnde qu<· a <'Ssenc: ia i:le urna eo usa ,
- o que faz .que r Jla é es La cousa, -- consiste num
certo poaer ou numa el·rtu fa0uldacle primitiva, di s-
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ti.neta das súas dimensões, das suas qualidades (cm
summa, dos seus modos ou accidentcs), de tal maneira
que con cebemos a esscncia despida de seu s modos.
Ora, as cousa~ estando assim, não poder á Deus tirar
a esscncia 0 deixar o obj ecto conservar as suas dimensões e qualidades? « Logo que Deus o qu<'ira, diz
Leibnitz, não se p óde achar nisw contradicção alguma. ,, No systema desse philosopho, ha por conseguinte
pouca difíicu Idade para a razão humana admittir apresença de Jesus Christo debaixo das apparencias do
pão e do vinho.
Para os sabias m odernos , a materia, sob qualquer
fórma que nos appareç:a, cm ultima analysc, sempre
o por toda a parle, se reduz a átomos ou pontos inextensos, a mónadas sem dimensões, p erfeitamente identicas umas ás outr as . P ara ell es, a osscncia ou sub s tancia de um corpo qu a lquer é a molécula, r esu ltado da
combinação de certo numero do l'..t om os. (Moigno,
Splendezm de La foi, t. l V, p. CJ30 .)
Segundo o santo concili o de Trento, << a Transubstanciação ou conversão da substancia do pão e do
vinho no corpo e no sangu e de J esus Christo '' é um
dogma de f é. .\las para op erar este milagre, ele que se
precisa? Para a scien cia m oderna, de accordo nisto
com a escola scotisLa, ba sLará uma comb inação nova e
subita, que, cm l ugai· da s ubstancia do pão e do vinho,
ha de subst it11 ir a substancia da catne e do sang ue de
Jesus ChrisLo. E a palavra do sacerdote, em vir l ude da
vontade todo-poderosa ele Deus, produzirá esta transubstanc iação verdade ira. Dest e mod o. o progresso
da sciencia moderna o us se us dados sobro a matcria
e a s ub stancia S(Tiam 11m passo immcnso da do para
o nosso dogma, do qual simplifi cariam o mys tcrio.
Todavia, não prL· Len<k-mos dar aqui, co mo Pxplica·
ções do dogma mysLerinso ela EucharisLia, as Lheorias
doR s:ibio~ P d0s philo~ophos. Nem tão pouco procur aremos tirar du 11uLw·ezu exemplos e plwnolnenol:l
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ás vezes invocados como analogias favorecendo a acceiLação do mystcrio (1). Preferimos concluir com um
profundo philosopho que foi tambcm um grande thco-.
Jogo : « Felizes daqucllcs que, cstcando-se, não sobre
as concepções variavcis da sua razão solitaria, mas
sobre o immutayeJ ensino da fé de todos os tempos, que lhes transmittc a palavra mesma de Deus,
se mantêm inabalavelmente unidos a esta palavra
vivificante e não vão buscar, nas trevas da razão,
da corrupção da vontade humana, tristes argumentos co ntra a omnipotcncia da caridade diYina ! No
seio das immortaes crenças, gozam de um profundo
e seguro descanso ... Quando as explicações que encontram, não os satisfazem plenamente, a sua razão,
· apurada pelo amor, comprchendc pelo menos o ~cn
tido desta explicação suprema : E' assim que Deus
amou o mundo ! » (Monsenhor Gerhct, Dogme générateur, cap. 1x.)
2° J\ incredulidade declara inconccbivel que um
corpo humano cstcj a encerrado sob as apparencias
de nm9. particula de pão ou ele uma gotta de vinho ;
isso é incompativcl com a noção que t emos dos corpos.
R. Essa objecção é baseado sobre um engano da
nossa imaginação que se representa um corpo sob as
aparoncias inevitavcis de uma figura, isto é, com a
extensão, a dimensão ... E', na verdade, o estado natur<J.l dos corpo s ; comtudo os corpos reduzidos á sua
expressão mais simples, e mesmo quando se tornam
como que imp crccptivcis aos sentidos e sua figura
p8.rc0e d.Psvancccr-sc, - úlomo ele agua ou de vapor,
bolha ele ar, scentclha, - nem por isso deixam ele
ser corpos, o que prova que não consistem na cxtensi'io o na quantidaclc, mas numa força que vivr no
snio da mataria. J\ razão pócle fi car surprehrncli<la,
(1) Na collecção Science et Religion ha muito sabias explicações
nos opusculos : Eucharistie, n° 11, par l'abbé Constant ; n ° 120,
par Je P. Leray.
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mas não confundida por essas cousas. Ora, J csus
Christo está na Eucharistia, como corpo, mas na maneira eles espiritos, simples e sem partes. Durante a
sua viela, por mais de uma vez, manife stou-se neste
medo espiritual e glorioso.
Santo Agostinho procura dar-nos uma idéa disso
comparando com a palavra humana a presenç a de J csus Christo na Eucharistia: cc Si eu vos o ffer cccssc, disse
tJlle, uma comida material, cada um de vós não a poderia receber inteira; seria preciso rcparti l-a, e della
terieis tanto menos quanto mais numerosos fossem
os convivas. Não se dá o mesmo com a palavra ... Cada
um a recebe inteira. Ora, si tal é a palavra humana
incarnada num som, porque o Verbo de Deus incarnado num1 carne espiritual, não teria a faculdade de
se communicar todo inteiro, sob as apparencias do
pão e elo vinho, a todas as almas que o recebem? >>
3° A incr edulidade proclama inadmissivcl qu e o
corpo e o sangue de Jesus ClU'isto possam achar-se
presentes ao mesmo tempo no céu, sobre todos os
altares e em todos os lugares du universo. cc Este dogma, diz clla, r epugna á noção do espaço, segundo a
qual cada corpo occupa um lugar distincto, e o mesmo
corpo não pódc occupar dois lugares difTcrentcs ... Esta
multilocação é tão antiracional quão antiscicntifica. >>
R. O principio invocado pela incredulidade é verdadeiro quanto se trata dos corpos revestidos com
suas propriedades ordinarias. Mas o corpo de J csus
Chri~to, sendo esp iritual e simples, subtrahc-se a r,ssas
leis do espaço e das distancias. Unicamente as ap1'arencias sacramcntaes occupam uma porção determinada do espaço.
Além disso, a mesma scicncia aclmittc certos dados
que não estão sem anaiogia com a multilocação. E'
sabido que cm physica os corpos podem existir sob
tres formfü< : rl'tado solido, liquido e gazoso, e a.inda
no estado livre, radiante e simples ; que neste ultimo
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estado, o corpo estando simples quanto á sua substancia, é formalmente incxtenso e inclivisivrl, porém,
dotado de uma energia e de uma extensão v irtu a l que
se pódem exercer cm diversos lugares de modo successiYo ou continuo , ou no simpl es estado de potencia. Com maior razão podemos racionalmente suppôr
essas propriedades num corpo resusciLacto., glorificado,

sacramental (1).
Confessemol-o, bem que deixando subsistir o mystorio, as objecçõos formuladas cm nome da razão
humana não resistem á noção exac La elo dogma cucharistico.
ARTIGO III

Convenencias e harmonias do mysterio da Eucharistia.
Ellas são muito reaes : l 0 do lado de Deus ; 2° do lado do homem.

Ao estudarmos a Incarnação e s ua s convon icnc ias.
dissemos que a gloria e o amor do Dous a tinham
tornado desejavel, o as aspirações o necessidades elo
homem a faziam necessaria : ou tro tanto podemos
afirmar ela Eucharistia que é uma Incarnação pcrma
ncnte e prolongada. Com cfTeito, a razão nos patenteia as conveniencias supremas drsta institui ção, tanto
por parte de Deus, como por parte elo homem.
1° Do lado de Deiis. - Cc·mcçou por crcar tudo
para o homem, com o fim do prenclcl-o a si proprio
pelo espcctaculo das suas obras; conversou familiarménte com ellc nos dias ele innocenüia ; em scgu ida,
depois do peccado, aproximou-se delle, participando ele
algum modo ao governo da nação judai ca que para
si escolhera, dando-lhe sua lei, habitando no meio
dclla sob os véus do tabernaculo e do templo. Com(i)

Padre Constant, Op. cit,
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tudo, isso não era suillcicntr para sou amor, e veiu
um dia cm que Deus, rcYrsLido c~c nossa carne mortal,
quiz, dm:antc tl'inta. e trcs annos, Yivcr no meio dos
homens, e morrer por cl lcs para os conqu istar e salvar:
foi a Incarnação.
.Was essa união com a humanidade ainda era incompleta; tinha trcs limites: 1° o elo tempo: que cousa
era, com cITcito, uma v ida ele trinta o trcs annos no
meio da humanidade que esperou a Tncarnação durante quarenta scculos, o depo is da morte de Jcsus,
devia prolongar-se ainda por muitos scc ulos? 2° o do
espaço, porque Jesus ChrisLo só viveu num paiz estreito e apertado, e o mundo inteiro não gozou de
sua presença; 3° afina l, a vista e a presença ele J esus
Christo ainda não tinham cçmseguido crcar a união
perfeita, inLima_, a qu e prende os corações e as almas
entro si ... Ora, o amor ele Deus anciava por vencer
esses tres limites, por fuzc'r dcsapparecor essas tres
imperfeições e isso censegu iv pela Eucharistia.
Graças a esta invenção do amor r do poder divino,
Jesus Christo 1° viverá sempre, cm todos os tempos,
e perpetuará para todos o beneficio da sua presença
e da sua Re~empção, por sua pcrmancncia no tabernaculo, por seu sacrificio constantemente renovado
sobre o altar ; 2° viverá cm toda a parte, e fará beneficiar todos os paizcs, Lodos os povos e todas as almas,
da sua Incarnação, prolongada aLé o fim do mundo ;
3° afinal unir-se-á ele modo intimo a cada um ele
nós, coração a coração, no acto incomparavcl cm
que nos dá sua carne como comida, sou sangue como
bebida, e nos communica a sua presença, a sua graça,
vida e divindade, con forme a sua propria palavra :
« Aquelle que comer a minha carne, permanece cm
mim, e eu nolle )), o segundo a cxprcssfüÍ elo são Paulo :
<< Não sou mais cu que vivo, mas é Jrsus Christo que
vive em mim ! )) E' o ultimo limiLe a que o pruprio
Deus podia che~ar.
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2° Do lado do homem. - Por um excesso de miseria
e de fraqueza, o homem srntr a necessidade ele encontrar a Deus e firmar-se nelle. Para nos convencer
disso, não precisamos dr ouLras provas que o antigo
erro do paganismo e o moderno erro do pantheismo,
tão semelhante ao pr imeiro. Porque é que o homem
encheu o mundo de ídolos feitos por suas mãos?
E' porque cm toda a parte, a todo o momento, chamava Deus em seu soccorro, reclamava sua presença,
e não podia viver sem cllc ... Esta sêde de Deus foi
satisfeita pela Incarnação, e a idolatria desappareceu ;
comtudo, esta victoria alcançada sobre o paganismo
não se mantém sinão pela Incarnação prolongada,
isto é, pela Eucharistia.
Por isso, quando o homem se exime dessa crença
e se separa de J csus Christo incarnado e presente na
Eucharistia, anda cm busca de Deus, e caminha dircctamente para um novo erro : o pantheismo, isto é, uma
forma de paganismo, estranha confusão de Deus e .do
mundo, onde tudo é Deus, e onde nenhuma cousa
é Deus. No fundo desse erro ha uma verdade sublime :
é a necessidade de Deus, a sêdc insaciavcl de achal-o
e de se unir a ellc. Pois bem ! só a Eucharistia póde
satisfazer a esse desejo e a essa sêdc. O homem, graças
a este mysterio, encvntra Deus na oração, ao pé do
tabernaculo ; no altar, no sacrifício cucharistico ; na
meza sagrada, na communhão cm que Deus se incorpora á sua creatura, transforma-a, illumina-a, contenta-a, e sacia-lhe todos os desejos, realiza-lho todas as
esperanças.

VANTAGENS DA llUCHARISTIA
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ARTIGO IV

Vantagens da Eucbaristia.
Achamos na Eucharislia: 1° um principio de grandeza; 2° uma
força de vida e de santidade ; 3° um elemento de vida sobrenatural
e divina.

A Eucharistia corresponde p0is ás aspirações mais
intimas do homem ; satisfaz á necessidade que tem
de Deus, e, de modo verdadeiro e incomparavel, transforma cm realidade o sonho de todas as religiões : a
união com a divindade. Ao comer as carnes das victi.mas ofTcrccidas sobre o altar, o paganismo queria
incorporar-se de algum modo a substancia de Deus.
A Euchar istia pcrmittc-nos cumprir verdadeiramente
esta união mysteriosa e pessoal. Ora, si o nosso coração acha uma satisfacção intima e profunda nesta
união, encontra a-inda mais proveito. Com cfTcito :
1° A Eucharistia nos traz um principio de grandeza
que nos eleva acima de nossa fraca natureza. - Feitos pela communhão cc participantes ela natureza divina n, como diz o apostolo são Pedro, sentimos em
nós o insLincto das cousas grandes e celestiaes, e desprezamos todas as miscrias e baixezas deste mundo
inferior.
2° Principio de grandeza, a Eucharistia é t.ambem
uma fonte de graças, de força e de santidade, - porque
quando communga, o homem não está mais soz inho para
agir, combater ou sofTrcr : Deus está com cllc ! Era na
communhão que os martyrcs sustentavam sua coragem,
e é ainda nclla que o christão fervoroso, o sacerdote, o
missionaria, a irmã de Caridade vão alimentar a sua
devoção e dedicação ... - Segundo a palavra do concilio de Trento, a Eucharistia é tambcm o preservatiyo das faltas diarias. cc A alma é emp olgada e commovida, disse o proprio Voltaire; o homem fica desa-
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2° Do lado do homem. - Por um excesso de miscria
e de fraqueza, o homrm srntr a nrcrssidadc de encontrar a Deus e firmar-sr nrllc. Para nos convrncer
disso, não precisamos dr ouLras provas que o antigo
erro do paganismo e o moderno erro do panthcismo,
tão semelhante ao primeiro. Porque é que o homem
encheu o mundo de ídolos feitos por suas mãos?
E' porque cm toda a parte, a todo o momento, chamava Deus em seu soccorro, reclamava sua presença,
e não podia viver sem ell c... Esta sêdc de Deus foi
satisfeita pela Incarnação, e a idolatria dcsappareceu;
comtudo, esta victoria alcançada sobre o paganismo
não se mantém sinão pela Incarnação prolongada,
isto é, pela Eucharistia.
Por isso, quando o homem se exime dessa crença
e se separa de J csus Christo incarnado e presente na
Eucharistia, anda cm busca de Deus, e caminha dircctamente para um novo erro : o pantheismo, isto é, uma
forma de paganismo, estranha confusão de Deus e .do
mundo, onde tudo é Deus, e onde n enhuma cousa
é Deus. No fundo desse erro ha uma verdade sublime :
é a necessidade de Deus, a sêdc insaciavcl de achai-o
e de se unir a ellc. Pois bem ! só a Eucharistia póde
satisfazer a. esse desejo e a essa sêdc. O homem, graças
a este mysterio, enc()ntra Deus na oração, ao pé do
tabcrnaculo ; no altar, no sacrificio eucharistico ; na
meza sagrada, na communhão cm que Deus se incorpora á sua creatura, transforma-a, illumina-a, contenta-a, e sacia-lhe todos os desejos, r ealiza-lhe todas as
esperanças.
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ARTIGO IV

Vantagens da Eucharistia.
Achamos na Eucharistia : t 0 um principio de grandeza ; 2° uma
força de vida e de santid ade ; 3° um elemento de vida sobrenatural
e divina.

A Eucharistia corresponde pois ás aspirações mais
intimas do homem ; satisfaz á necessidade que tem
de Deus, r, de modo verdadeiro e incomparavel, transforma em realidade o sonho de todas as religiões : a
união com a divindade. Ao comer as carnes das victimas offcrec idas sobre o altar, o paganismo queria
incorporar-se de algum modo a substancia de Deus.
A Eucharistia permitte-nos cumprir verdadeiramente
esta união mysteriosa e pessoal. Ora, si o nosso coração acha uma satisfacção intima e profunda nesta
união, encontra a·inda mais proveito. Com cffcito :
1° A Eucharistia nos traz um principio de grandezn
que nos eleva acima do nossa fraca natureza. - Feitos pela communhão << participantes da natureza divina », co mo diz o apostolo são Pedro, sentimos em
nós o instincto das cousas grandes e cclcs tiaes, e desprezamos todas as miscrias o baixezas deste mundo
inferior.
2° Principio ele grandeza, a Eucharistia é t.ambem
uma fante de graças, de força e de santidade, - porque
qua11do communga, o homem não está mais sozinho para
agir, combater ou soffrcr : Deus está com ollc ! Era na
ccmmunhão que os martyres sustentavam sua coragem,
e é ainda nclla que o christão fervoroso, o sacerdote, o
missionaria, a irmã de Caridade vão alimentar a sua
devoção e dedicação ... - Segundo a palavra do concilio ele Trento, a Eucharistia é tambem o preservativo das faltas diai·ias. « A alma é empolgada e commovida, disse o proprio Voltaire; o homem fica desa-
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pegado de Lodo o bem terreno, unid o a Deus; Deus
está em nossa carne, em no.sso sangue ; quem, depois
di ss o, se atrever á a commettor uma só cu lp a, até a conceber o pensamento do peccado ?.. Sem duvida, era
impossivcl imaginar um mystcrio que mantivesse tão
poderosamente os l::\omeJ,ls na pratica da virtu,de (1). >>
3° Emfim, segundo a palavra de Nosso Senhor, a
Eucharist ia conserva cm nós a (lida, certament e não
a vida material e animal que pódc existir sem clla ;
mas a vida da graça, a (lida sobrenatural e diPina, a
unica v erd adeir a, a unica m.eritoria, a unica que prep ar e a vida et erna. - Portanto, pela communhão,
o homem vive na graça e na amizade ele Dous. cc Fica
em mim e eu fico ncllc ll, disse Nosso Senhor. Além
disso, o rico e o pobre, o ignor ante e o sabio approximam-se, acham- se igu acs, irmãos na mesma mcza,
participando da mesma comida di v ina, unidos na
mesma fé e no mesmo amor. Deste mod o é que a Euchari stia mais conhecida, amada e praticada, tornar-se-ia
entre todos os homens um laço de fraternidade e, ao
mesmo t emp o, seria par a cada um uma fonte de vida!
(1) Questions sur l' Encyclopéd i e, t. VI.

CAPITULO lX

Do mysterio da vida futura.
Noção geral. -

Divisão deste capitulo.

A união intima com Deus, tal é o fim da religião.
Já vimos que ~o b:r e a te:rra., ha entre Deu s e o homem
uma appr oximaç.ão progr cssiYa, necossaria cksde a
culpa original. A Incarnação e a Reden1pção reat áram os vinculas quebrados pelo peccade, e, para ca.da
um de nós, a Eucharistia é e meio de nos un ir intimamente com Deus. Todavia, a Eucharistia é um acto
fugitivo : a alma não se aproxima sinão por um
momento , desta fonte de alegria . Une-se co m Deus,
mas ainda n ão o possu c sinão atravez de sombras e
mysterios, e co m r eceio ele perdel-o. A união fixa,
duradoura, completa, livre ele sombra e véu, não póde
existir neste mundo ; efTectu ar-se-á na (Jicla futura,
e ahi está a ultima palavra ela Religião .
i\[as que co usa é a (JÚla futura? i\Iysterio ainda !
Segundo o fim providencial ela crcação, devia ser a vista
clara, o amor e a posse de Deus por tod a a eternidade;
por effeito da applicação el os meritos ela Incarnaç ão
e da Redcrnp ção, póde e deve ser ainda tudo isso para
nós, si o quizer:mos. Comtudo, ta:mbem pela livre
escolha e vontade perversa do ho:me:m, pela suprema
exigencia da ju stiça divina, a vida futura pódo e devo
transformar-se para os máus em um supplicio et erno .
-· A vida futura apresenta, portanto, estes dois asp ec·
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A Y!DA FUTURA

tos : é eternamente feliz para os bons, eternamente
infeliz para os réprobos.
Assim como fizemos para os mysterios estudados
antes, vamos : 1° expôr o dogma catholico da rida
futura ; 2° col locarcmos a razão humana cm frente
deste ensino, e veremos si ell a o impugna, ou si antes
não o invoca como uma rigorosa justiça ; 3° afinal
citaremos as preciosas rantagens e a salutar influencia deste dogma da vida futura.

si Deus, um Jia, não satisfizesse todas essas aspirações de nossa alma, faltaria á sua bondade, ludibriando-nos de semelhante modo.
3° Emfim, a justiça reclama uma vida futura :
porque clla não existe neste mundo, e a lei moral
não tem sobre a terra a sancção nccessaria. As sancções da terra são imp0rfcitas. Tacs são : a sancção
na1ural, porque o vicio e a virtude não têm sempre o
mal e o bem como consequencia ; a sancção legal,
porque a lei não castiga sempre o culpado nem tão
pouco recompensa fielmente o merito; a sancção social
porque nem a opinião nem a estima dos homens seguem regularmente o merito e o desmerecimento ; a
sancção da consciencia, porque o habito do vicio apaga
ou diminuc o r emorso do culpado, emquanto o habito
da virtude minora as alegrias do justo.
Todas essas razões firmam a cr ença na immortal idade da alma cm todos os povos civilizados ou
barbaras, cm todas as épocas do passado e ainda na
hora p,,.cscntc. A sã philosophia moderna está de
accordo com a philosophia da Grccia e de Roma, com
o Lcstcmunhu do genero humano universal neste ponto : a existencia de uma vida futura.

ARTIGO I

Noção catholica da vida futura.
I. Certeza e provas da immortalidade da alma. - II. Só o Evan·
gelho nos fornece um conheci;nento preciso da vida futura.

1. Só de modo succincto, lembraremos aqui as
prorias que a philosophia indica sobre a immort.alidadc
da alma.
1° Nossa alma não póde morrer : sua natureza
escapa a qualquer decomposição ; nem tão pouco poderia ser aniq uilada : não se póde citar o facto do 11niquilamcnto de nenhum ser creado ; ora, emquanto
nada perece na creação, como é que nossa alma,
eminentemente superior ao corpo, poderia perecer?
2° Em seguida, o destino de nossa alma exige a
sua sobrcvivencia, porque aqui, neste mundo, nenhuma das suas aspirações está satisfeita; na vida presente, não estão satisfeitas suas tcndcncias r acionaes, que são o amor da verdade, do bem, do
bell o ; nem as suas tcndencias sympathicas, que são
o amor do homem, da familia, da sociedade ; nem
as suas tcndencias interesseiras que são o amor de si
mcsrn'l, Ja vida, e especialmente da vida feliz ... Ora,
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Il . Mas quando se trata de dar a definição da outra vida, a sabedoria humana fica indecisa : inventa,
e os seus ens inos variam conforme os paizcs e os tempos . Onde vamos então achar a verdadeira noção da
vida immortal, futura? ... Bem que o povo judaico,
drpositari o da verdade revelada, tiYcssr, neste ponto,
crenças mais sãs e definidas que os ouLros, comtud o,
não vemos, na Biblia, que a vida futura fosse muito
lwm caractrrizada e drfinida. E' prrciso clwgarmos á
rrvclaçiio chri stã para termos uma <loutrin a clara r
precisa .
Ora eis o que ensina o Evangdhu :
10 Ha úma vida futura. - Jesus Christo o pro-

http://www.obrascatolicas.com

i58

A llAZÃO E A VIDA FUTURA

i 59

PAR'.IE DO'GMATICA

clam a perante os Sadeceus qu o r ejeitavam esta cr ença.
(S. 1l!farcos, xn, 2/i-27.)
2° No limiar da v ida futur a, os homens formam
duas cat egoria s : uns se salvam, outros se perdem;
uns vão para o fogo, in ignem, outros para a vida,
in CJitam. (S. Jfath. , xx v, !i6. )
3° A CJida feliz é o céu, isto é, um estado de gloria
e de poder, uma nova v id a, com uma r eco mpensa abundante que consiste em ver, abençoar, amar e poss 11 ir
a Deus. m esmo .
tí 0 . \ CJida inieli:: é o infe rn o, ist o é, um estado em
que o r emorso devo ra o culp ado co mo um verme ro edor, <1crmis, - expr rssào tres vezes r ep etida no Evangelh o ; no mesmo te mpo qu e o fogo , ignis, - palavra
onze vezes r ep etida por Nosso Senhor, -- queima os
rnúu s, e a priYação de Dr 11 s con stitue um horroro so
soffrirnen to.
jo Emfim, esta v ida futur a, feli z ou infeliz, é uma
Yida definitiva, depoi s da q,uaJ não ha nada qu e se esperar, nada que se r ~cear ; é a v ida eterna tanto no céu
como no inferno, -ignem mternwn, vitctm a:ternarn.
(S. Jfath., xxv, 116.)
.
ARTIGO li

A razão em frente do dogma da vida futura.
l. A vida f~tura segund o a philosoph ia e a sciencia ; refula ção lia
metempsycóse antiga e moderna. - II. O bom senso perante a eterni·
dacle rcli z : motivos que a reclama m.-III. A razão perante o infern o
et ern o ; nada de contrad ictorio. - IV. Refulação das objccçõcs
lirad as ; l 0 da justiça de Deus ; 2° da s ua bondade.

Em oppo siçào com (1 dflg.mn caUwJico qu e acabamos ele ex pôr, a raziio li umuna formu lou thror ias
so brr a Yida fuLur a . Co mece m os por dar. u rrs umo
e a relutação dell as ; um sugu ida, examinarem os o
va lor dP suas obiecções eontra a doutrina do Chri:;tianismo.

J. A vida futu.ra segnntlo a phiZosophin e <i scienciri.
- Os m esmos phil osophos antigos e modernos qu e
pro fessam e demonstram o dogma da immor Lalidade
da a lma, vacill am e se contradizem Jogo que pr et endem dar uma noção da v ida futur a. Ar isLóteles, Cícero,
Virgili o, Tácito, ~i arco A urelio n ão se atrevem a dizer
o que vem a srr das almas além do mundo, e r ctrah em-se n a duvid a : est e é o ponto a que ch rga toda a
philos ophia de Athenas e de Roma. Todavia, entre os
antigos, b em assim co mo entre os m odernos, a doutrina geralmente acc0ita, é a rnetempsycóse.
P ythágoras a fortal eceu co m a au ctorid ade do se u
nome ; Pl aLão a rnsinou na sua Repu,bliw, e Virgilio
a embr ll C>zou co m a descrip ção qu e faz elo Letlté e das
almas errantes nas m argens dest e r io. Srg unclo cst.a
doutrina, a alma, ao sahir do nosso corpo, entra cm
.outro corpo r co m l'ça uma v ida nova; s i, usou b em
·da su a liberdadC> na primt'ira prova, vae habitar um
· corpo m elhor orga ni zado ; s i, p elo contr ario, fez della
um uso indevido, desce ele algun s dcgráus a hierarchin dos ser es, e Lorna a encetar a prova .
E st e sys t cm a ct a metempsycóse exi ste a inda cm .nossos dias, sob ap par cncias mai s scientificas, na noção
da vid a fu Lura, transmittida pela pretensa sciencia
q ue se a fas La d a H('VPh ção. Neste noYO systcma ,
todos os ser es da nat ureza formam um grande circu lo cujas extr r midacles se Loc am; e qu e os une em
uma só famili a : a familia Hniver sal do s m undos. Est e
circtilo começa <' acabei pt>lo Sol : a ::dma n ascida elo
· Sol, passa s uccesivamcnte por es tes 0s Lad os : a r,
agua , pl a nLa, an ima l, homem. Em seguida á m et cmpsycósc l<'rresLrr', r om('<;.a a m Pté'mp sycosC> cclPsLia l :
a a lma hnma na Ps pi r il11 al iza-sr cacla V• ' Z mais,(' acaba
por f'ntra r de no,ro no Sul. Pódc sr•r LmnlH'tn <[Ur antPs
va recomeçar a viela na L ua, em J\la rL<', Venus, Jupiter, Saturno 011 ciu a lt1.t1rr outro planPLa habitado.
Eis a scicu cia moLlrrna 1••• Essé sys Lcma, ina ug ur ado
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por J oão Reynaud (Terre et Ciel), continuado por Luiz
Figuier (Le lendemain de lei Mort, ou la Vie future
selon la Science), foi aperfeiçoado par F lammarion

de, a menLira, o recurso ao espírito das trevas, a sub ·
~Lituição de um culLo impio ao cu lLo chrstão, a negação do vicio e ela virtude, e, como consequencia, a
immoralidade, como conclusão, a loucura e o cr ime : eis
onde ch ega, fóra da H.evelação, o esforço de tal sciencia a r espeito da v iel a fu Lura.

(Dieu dans la nature.)
Ora, essa pret ensa sciencia suppõe tudo e não prova
cousa alguma .
1° Suppõe uma v ida ant erior; ora, nem o corpo,
nem a alma, nem o pensamento, nem a memoria con- .
servam qualqu er vestígio ou lembrança de tal vida.
2° Affirma que a prova r ecomeça noutro corpo ; mas
qu em o diz e o demonstra? Quem p ois nos a uctoriza a
crer na r ein carnação das almas em mundos d esconhecidos, inhabitados ou inhabitaveis ?.. . Tudo isso não
passa de conjectma e de hypóthese. 30 Qual é o alvo, o
fim de todas essas reincarnações e p eregrinações? Não
h avendo nenhum, a vida fi ca sem r emaLe; si ex istir um,
porque não se ha de ch t'gar immediatamente a olle,
ao sahir da terra, depois de uma só prova qu e é muito
sufficientc? Porque o homem de bom não Sl'ria immediatamcnte r ecomp en sado, e o cul pado logo castigado,.
sem r eencetar uma prova qu e vem a ser a igualdade
ou o aniquil amento da virtude on do vicio anterior?
J á se v ê, a ()ida futzira, segundo tal scienc ia, não é
mais que uma hypóthese vã e derisoria que a razão
condemna e a justiça r eprova.
Em seguida, desl'rtando a fé, a scienc ia humana r esvala das sua~ est upielas · theorias para supcrsLiciosas
praticas que, sob o nome de es piritismo, vão substituir
a doutrina do cé u e do inferno pela r eligião ridicu la e
muitas v ezrs immoral dos es píritos. A escola qu e acredita na met cmpsycósr vem fac ilmen te a ser a soitu
qu e evoca as almas do s mortos, assim como sr vê
1ias obra s erlitfldas por rssa prf'Lrnsfl sc if' nr ia : A
Eternidade deS!lendada, o o 11/ wuto occulto, por
II. Dclaage ; o Mundo espiritual, por de Caudenb erg; os Estudos d'Além-Tumulo, por Flamma1ion;
o Cé zi e o 1 nferno, por .Allan Karde!', etc. "\ frau-

II. A razâo perante a Eternidade feli z. - As provas qu e demos da immort alidade da alma, impõem a
necessidade de uma vida futura; acaso serão sufficeintes para demonsLrar que a a lma, r ealmen1.e immortal, não p r recerá nunca? ... Os philosophos não es tão de
... accordo sobre esLe ponto e filiar am-se a dois sentiment os : un s admiLLrm ::> etrrnicladr das r eco mpensas
•.e dos casL igos ; ouLros µrcLcnclPm que as provas,
. para dcmonsLrar a cxisLencia de uma vida futura, não
são sufncien Lcs paro. se poder conc luir que eleve ser
· et erna.
A Revelaç::io ensina-no s a cLern idacle da vida feliz
ou infe li z. Não só esta affirmação fi ca longe de est ar
em opposição co m a razii.o humana, ;ma.s pretende. mos que si a ph il osop li ia é incapaz ele demonstrar esta
yrrdade de modo dircc to, ao menos pócl.c invocar
solidas razõrs a S<' U favor.
Em primr> iro lu gar, falemos da rt<'rniclade venturosa, m enos conLcstado. que a eternidade do infrrno,
porque o hom"m r ,'clama na Lur a lrnrnLe a fr licid ade
e a quer clur aclo urn ou eLcrna.
1° Deus tem amor ás a lmas ju stas a qu em r ecom. pcn&a na outra vida; ama-as e dr ll as é amadó. Ora,
porqu e seria inLt• rromp id o rs Le amor m1 1.Luo de Deus
e das a lm as? P orqu e romp eria Deus (( esta especic
de amizade, de par cnLcsGu, e aLé do sim ilitude i>?
(Séneca. ) Porque acabar com um éomml' rcio de :tífeição que lhe é muito agradavc l, ao mrsmo tempo que
é uLil á:; almas j usLas? ,\bondade de Deus de um lado,
ab legitimas uspirayõe~ clab uhua::. jusLab por outro
C. DE JNSTRUC, REJ.IG . T, JV,
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lado, não invocam, cm lugar de a rcpellir, a eternidade
deste amor e das alegrias de que é a fonte?
2° O desejo da immortalidade e o horror do nada
foram collocados por um Deus bom no coração do
homem, ser finito cujo pensamcnlo, de um arremesso ,
vence todos os limites. Não é isso um prcsentimento
ela immorlalidade verdadeira? Ora, .este desejo que
cresce numa cxistcncia superior, cm que a alma goza
mais do exercicio das suas faculdades, esse desejo seria
satisfeito si a ventura fôssc imperfeita, si deixasse recear qualquer cousa, e si pudesse acabar? Não, não o
seria. T odos os eleitos suspiram por uma felicidade
eterna e protestam perante Deus o perante os h omens;
a sua recompensa seria incompleta, si a sua ventura
fosse tomporaria; Dous deixaria de ser justo e bom
si tivesse posto nas almas a esperança de uma vida
eterna, e si esta esperança tivesse que ficar vã e para
sempre iJludida !
A razão rpc]ama pois a ctPrnidndc da vicia feliz;
sobre csle ponto, nifo pórle oppôr-sr ao dogma ca tholico.
III. A r<tZâo perrm/e o inferno eterno. - A fé nos
ensina que os réprobo s pado.cem no inferno um duplo
supplicio, chamado prna do darnno e pena do sentido.
A primeira consiste na privação ela vista de Deus,
bem supremo do homem, e fim ultimo da sua existoncia. Esta privação é accompanhada de suprema s
angustias : a memoria do prccíto conserva a lrmbrança elos seus peccaclos : dahi Lc•rriveis rrmorsos,
cr uciantr s przarcs, e o verme roorlor da consciencia,
de que fala Nosso St•nhor; a inLrlli gencia conhrcc e
aprrcia a perda cio cé u, e é isso um Lormrnlo inexprimível ; a vontade permanece irrevogavelmente entregue ao mal e contr ibuo ainda ao su pplicio dos réprobos, como a bôa Yontadr dos rlcitos faz parlr ela sua
felicidade.
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A segunda pena do inferno consiste num fogo vingador que devora os maldictos srm nunca os consumir. Bem que a natureza desse fogo não srja definida pela fé, a linguagrm da Escriptura e dos doutores
da Igreja não permilte muito duvidar que soja um
fogo material, mas dolado polo poder divino de propriedades especialissimas para se tornar o instrumento
da sua justiça : opera directamento sobre as almas, o
faz-lhes sent ir, desde já, e sem o intermedio do corpo,
clôt'os sensíveis, comparaveis áquellas que a chamma
rxerce sobre os nossos sentidos ; este fogo intelligentc
mede a sua intensidade pela gravidade das culpas
commettidas, e corresponde ao gênero dos peccados
que o provocaram : « os condemnados são castigados
por onde poccaram. »(Sabedoria, xr, 17.)
A este ensino, qu e cousa oppõc a razão humana?
1° No que diz respeito á pena do damno, ou priva~·ii.o de vêr a Deus, não fica evidente que é um castigo
muito razoavol? O homem é creado para a frlicidadc;
é o fim dellP. Mas para a lcançar rsto fim ultimo,
. não será absolutamente preciso que o h omr m, para
com Deus, pratique o respeito, a obediencia, a submissão? Si descuidar deste meio unico e necessario,
cr1Lão é claro que é completamente impossível para
clle alcançar este fim ulbmo, que é o conhccimcnLo, a vista e a posse do Dous, verdade infinila e bem
supremo.
2° Quanto ás penas dos sentidos, porque é que a
justiça do Deus o o seu poder não teriam o direito
. dr emprega i-as contra os culpados? A justiça humana
não trepidu é'm lançar mão daquclla:; penas v ineli caLiYas conlr<1 os criminosos : dowlr vrm, neste caso,
que a juslii,;a divina mi.o se podcriu valer dcllas?
Mas, dir-so-á, onde e como se alimenta o fogo do inferno? - E' o segredo da omnipotencia divina. Desde
milhares de annos o sol aquece o mundo ; ha nuús de
dois mil annos que o Etna e o Vesuvio ardem sem se

4.
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ronsumir, e pl rgunta-se romo se sustenta a chamma
vingadora do inferno?
Accresccnta-se em nome da razão : cc Como pódem
as almas esp irituacs so íTrcr a acção do fogo do inferno? - Do mesmo modo q uc o physico influe sobre o
moral e reciprocamente. Por acaso, nossa alma, por
ser espiritual, não póde soffrcr? Pelo contrario não é
clla qu e é attingida pela dôr qu e affccta nossos sentidos? Não pód e Deus alcançal-a directamente por um
sofTrimcnto analogo áquelle que ella experimenta qu ando a chamma consóme nosso corpo ?
De facto, as penas do inferno parecer am sempre
tão legitimas e razoaveis, que foram admittidas em
t<'das as r eligiões. Todavia aquilJo que, em nome da
razão, foi mais particu larmmte combatido, é o dogma
da sua eternidade. Estudemos pois com mais attcnçilo esta verdade fundamental.
3° Quanto á eterniclctcle ilas penas, notemos, cm primeiro lugar, qu e foi admittida por todos os povos. O
paganismo professava esta crença do mesmo modo
que a Igreja catholica e todas as seitas hereticas que
della se afastaram. Os philosophos gregos ensinavam a
existencia de suppli cios eternos para o castigo dos
múus; P latão disse cc que as penas que os atormentam
sem os curar, são ute is só para as testemunhas de tão
espantosa e dolorosa eternidade. » ( Gorgias.)
Leiam-se de novo as clcscripçõcs qu e nos fizeram ·
Jos infernos os poetas Virgilio, Ovidi o, 1-Ioracio, I-Iesíocl.o, etc. ; contêm cllas o dogma da etern id ade nos
suppli cios de Pt" ometltou, de T<'lntalo, d.(' Sisypho, das
l )anaidas, etc.;. J\Iahomet, nu seu Corúo, pinta igualmente castigos eterno~ para os trahiclores. 1\ ccrescen- ·
temos qur a mesryi.a sociedade reconhece e proclama
a razão da cxisLencia dessas penas eternas, impondo
maiores castigos aos grandes delinqu()ntes, castigos
Lues t:umu u <'X ilio, us galé~ , u pri~àn ;'.1 [Wl'}l<'Luidacle,
Mas inLtrruguemus a razãu humana \'Crdacleira-
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mente sã, que nos diz ella sobre este µor1to : a eternidade das penas do inferno?
1° Si não se adm!ttir a eternidade das penas, a lei
moral não tem sancção sufficiento. A~s mesmas razões
. que nos obrigam a reconhecer qu e á violação da lei
natural deve segu ir uma penalidade, constrangem-nos
igualmente a r econhecer a duração et erna desta penalidade. Uma triste experiencia prova que muitos homens, levados pela fogo das paixõ 3s, violam a lei natural, embora estejam convencidos ele que um castigo
eterno está reservado ás suas cu lpas. Com que pro• porção assustadora augmentaria o numero elas infracçõcs si os homens não tivessem qu e recoar sinão uma
pena temporal ! <e O attractivo elos bens deste mundo é
tão forte, dizia a senhora ele Stael, que faz empalliclecer
tudo, até o brilho de uma ex istencia futura. >> Si, ao
lado elas tendencas iilimitadas da nossa natureza, não
collocais sinão um inferno limitado, que acontecerá?
Então as paixões, livres do toda pe ia, assGlarão o
mundo, mais excitadas do que amortecidas por este
semi-temor que, uma vez superado,ha elo tornal-as mais
· impetuosas. O homem que se sente etrrno, precisa
esperar e receiar um premio ou um castigo som fim
como elle proprio. A sancção seria pois incompleta si
as penas não fossem eternas .
·
2° A falta do penas eternas teria por l'Cs ultado que
o homem poderia dizer a Deus : <e Sei que mo podeis
castigar, disto tenho plena certeza; mas tambom sei
que não me podeis castigar sinão até certos limites,
Pº• mais dilatados que sejam; depois deste castigo,
sereis constrangido a perdoar-mo e a tornar-me eternamente feliz . Pois h em, quero satisfazer-me cm tudo;
submetto-me ás penas que vos aprouver drcretar, mas
posso praticar todos os crimes, com a certeza que
chegará um dia em que poderei intimar a vossa misericordia para se substituir á vossa justiça. » Só com
& idéa de semelhante linguagem, r evolta-se a razão.
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Quem não perceb e que a justiça, longe de fi car satisfeita, seria calcada aos p és? A esp erança que o casti go
não ser á et erno, contém a "legitimação anticipada de
todos os excessos.
3° Si o inferno tivesse que acabar, a virtude não
seria mais do que uma palavra, e a r eco mp ensa uma
irri são, pois que ch egar ia um m om ento cm que della
gozariam juntos os bons e os máu s. O proprio paganismo nunca teve idéa desta r eintegração final ! A
m esma razão proclama que seria a confusão do b em
e elo mal. Na realidade, qu e seria um céu em qu e os
rnáus e os ju stos acabariam por partilhar o m esmo
throno, a mesma gloria e a m esma fel icidade? Não
seria um horror en contr ar ahi, con fundid os nas mesm as delicias, Lu cífero e os Anjos, são Pedro e Ner o,
Robespi erre e são Vincentc ele Paulo ?... P ortanto, a
razão exige que o castigo, assim co mo a r ecompensa,
seja fixo , immutavel, eterno ...

algum modo, infinita, direm os que nem tão pouco
infinito é o castigo, porque. a duração da p ena não
lhe muda nem a natureza nem a intcnsiclaclc, e particularmente não lhe dá o caract er elo infinito. Este
caracter convém só á et ernidade con siderada cm Deus.
Fóra ele Deus, a eternidade n ão é mais do que a persistencia de um ser limitado, que n ão dá ás almas
infelizes sinão uma sensação finita, sempre igu al a
si mesma e conserva ao cas tigo clcll as a medida det erminada por Deu s. Assim a et ernidade é para cllas a
estabilidade numa clôr proporcionada á sua culp a,
sempre castigada, nunca expiada.
2° « I? eus, accrescentam ellcs , não se deixará
abrandar pela expiação, como a justiça humana, que
solta, depois de cumprida a pena, o culp ado a quem
co ndemnou? >>
R. Não, porque na outra viela a pena não expia
nada, visto que nada muda no coração. Aquillo que
expia realmente é a p ena acceita por arr ependimento.
Ora, o arrependimento n ão é mais possivcl além deste
mundo. Sob o peso ela justiça divina, o precíto póde
sentir o pezar, que nasce da culpa, mas não o a!'rep ondimento, que nasce do amor ; porque o inferno só
conhece o odio : é o es tado fixo 0 permanente ele uma
a lma r evoltada contra Deus. O t empo da prova, do
merito e do desm er ecimento, acaba co m a vida presente. « Aquell es, diz L eibnitz, que sahcm desta vida
com sentimentos ele r ebellião contra Deus, devem
proseguir na via por cll os encetada >> O p ecc ador,
et erniza-se na r evolta ; portanto, não pódc mais arrepender-se, não pódc m ais expiar. Deus deve portanto á sua justiça o santidade deixar o peccador
impenitente, et ernament e longo elo si, nos supplicios
por elle merecidos.
3° cc Mas si a justiça de Deus não póclc tornar o
peccador particip ant e da r ecompensa, p olo m enos, não
ficaria satisfeita com o aniquilwnento do p eccador ? »

IV. Solução das objecções. - A esse ensino oppõc-sc
a noção da justiça de Deus e ela sua bondade, que seriam
lesadas uma ,() outra pelo d ogma do inferno eterno.
Comecemos pelas obj ecções tiradas da justiça ele
D eus.
1° << Não ha, pretendeu-se, prop or ção entre a culpa
e o castigo, si o inferno fôr eterno . >>
R. R econhecemos qu e a p ena não eleve exceder
a gravidade ela culpa, ma s, segundo todas as normas
da ju stiça, pretendemos qu e a deve igualar, e esta é a
razão porque admittimos, co rno conscqucncia newrssaria, a eternidade do castigo. Com cffcito, a gravidade da culpa se m ede pelos dois extr emos, isto é,
pela importancia do ofTendido e p ela baixeza do offensor. Não se vê então qu e a malicia do p cccaclo é summamcnte grave, de alguma maneira infinita, e deve,
por conseguinte, ser eternamente castigada?
Para aquelles que não admittem que a culpa seja, de
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R. Em primeiro lugar, o aniqui lamento é contrario a todo o plano da cr eação . Por amor, Deus er ro u o
homem, e o creou immortal e liv re ; por causa do abuso
qu e o homem fizer da liberdade, Deus não t em qu e
alterar est es designios . Al ém di sso, o aniquilamento
não é uma pena, é uma simpl es pr ivação da ex istencia que não traz nem so fTrimento nem dôr alguma.
Suppondo mesmo qu e foss o urna vcrdad(' ir a pena,
seria insufficiento para cont er os homens no dewr ;
por conseguinte, não seria uma sancção ela lei moral.
Quantos peccadores desejam o aniquil amento qu e os
livr aria de Deus para sempre ! Afinal, na privação da
existencia, não póde haver gradações ; por conscgL1into,
este castigo, si castigo fo sse, não seria appropriado
aos diversos gráus de culp abilidade. Depois do um
primeiro crime, que motivo teria o peccador para
deixar do commett er outro ainda mai s gravo? Logo,
o aniquilamento do réu não convém á ju st iça d()
Dous.

ravel em prop orção com a bondade desconhecida, co m
o .a mor ultraj ado, e é com r azão qu e Dante colJ oca sobr e
a porta do inferno esta pa lavr a eminentemente verdadeira : (( Sou a obra elo eterno amor ! » Com eITeito,
aquelles qu e abusaram dos dons de Deus, não t êm
mais direito a solli citar novos bertefic ios da s ua mise~ricordi a, e as p enas, mesmo et ernas, qu e a sua justiça
lhes impõe, não são mais graves qu e o peccado por
elles commetticlo, e talvez est ejam abaixo da ultra· jante ingratidão qu e tiveram para co m o seu Creador.
Além disso, os conclemnados são os unicos r esponsaveis por seu et erno castigo. Violando as leis ele Deus,
é .livre e scientemente que incorreram no cast igo destinado á sua culp a. é livremente e por escolha qu e r enunciaram á eterna bemaYcnt urança; dell a ser ão portanto et ernHmente privados . Do mesmo modo que
aq uelle qu e se arranca os olhos, fi ca para srmpre cégo,
embora lastime o seu acto de loucura e brutalidarle,
assim o peccad or qu e, por si mesmo, se excl ue do céL1,
será eternamente privado das divinas e celrstiaes claridades. Deus não é mais obr igado a r estituir- lhe o céu
do que a curar aque!le qu e yoJuntariamrnte se arrancou as vistas.

Não se podendo, em nome da ju sti ça do Dous, objoctar cousa alguma co ncludente contra o inferno, r ecorr ese á sua bondade.
« Deus é bom; portanto, não pócll' após alguns sec ulo s, fi car insensi,-el ás penas de almas· creadas por ell e. »
R. Sim, Deus é bom : a sua clemencia, a s ua miscricordia são infinitas, e os seus diYinos a ttr·ibuLos permanecem para sempre. Quer dizer isso qu e a bondade
deva excluir a justiça, e Deus tenha qu e exercer a misericordia, co m detriment o da sabedoria, sem levar, cm
cont a os nossos actos livres o culp ados? Sobro a terra,
Deus, para com os peccadores, dá livr e curso á sua clemencia e á sua bondarl c ; ens inos, ameaças, soccorros,
sacramentos, Redompção, dou-lhrs tudo; e do tudo abusaram do modo mais deploravcl; depo is do abuso, em
lu gar d a bondade que se t ornari a fr aqueza, Deus substitue a justiça. Digamos mais: a justiça t em que ser inexo-

Apezar do inferno eterno, a bondade de Deus permanece tão intacta co mo a s ua justiça, e o dogma da
et ernidade das penas qu e, ao primeiro aspecto, parece
não se poder concili ar co m a razão, t orna-se, logo qu e
a questão é devid amente examinad a, a ultima palavra da razão e da fé, sobre Deus, o homem, a moral e
a Religião ; é a sancção neces saria da nossa v ida pr esente.
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ARTIGO III

Vantagens e influencia do dogma da vida futura.
1° A esperança do céu anima a virtude; 2° o rece io do inf erno
refreia as más inclinações ; 3° o dogma da vida futura é o esteio das
sociedades humanas.

1° Si a eternidade bcmavcnlurada corresponde ás •
aspirações e aos desejos da alma virtuosa, póde-se
tamb cm accrcscentar que cons tit.u c a melhor e a mais
nobre excitação que possa t er nas suas lu ctas quotidianas, assim como a melhor consolação e a esperança
mais certa que a possam alentar nesta vida ; sabe,
com eITcito que, depois da pugna e da prova, virá a
recomp ensa, e esta lembrança mantém a sua coragem
e fortifica o seu ardor .
Em 1850, Victor Hugo dizia na tribuna do parlamento francez : « I-la uma desgraça que infelicita o
nosso t empo, até direi que não ha sinão uma desgraça ;
é certa t cndencia a collocar tudo nesta vida. Os que
affrrmam que o fim, o destino do homem é a vida t errestre, a vida material, aggravam-lhe todas as miserias
pela negação que provocam. Por certo, desejo melhorar, nesta vida, a sorte de todos aquell es qu e soíTrem;
mas não me esqu eço de que o mais benefico dos melhoramentos, é dar-lhes a esperança ... Quanto a mim, creio
firmemente num mundo melhor, e declaro aqui que é
a suprema certeza da minha razão, como é a suprema
alegria da minha alma. >>
2° A et ernidade infeliz é, pelo contr ario, um fr eio
poderoso para deter as más inclinações do homem,
A cxperiencia prova que si a crença na vida futura
desapparece, não se r ecea mais a justiça humana ;
si depois desta vida, não ha mais contas que aj u star, multiplicam-se os crimes ; o roubo, o homicídio,
as mais vergonhosas paixões não encontram mais
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barreira, visto que pódem sempre escapar á policia
e ás cadeias . Deste modo pois dcsapparccem toda a
justiça e toda ·a moral, e as proprias almas honestas
não se eximirão de certas fraquezas das quaes recearão menos as consequencias, quer nesta vida, quer
na outra. « Philosopho, diz J .-J. H.ousscau, tuas leis
moracs são muito bellas; mas, por favor, mostra-me
a sancção dellas. Por um inst ante, põe fim ás divagações, e dize-me claramente o qu J collocas cm lugar do
inferno (1). >>
3° Não é só a ventura e a moralidade dos indivíduos, ó a sorte das mesmas sociedades qu e se acha
intimamente ligada ao dogma da vida futura. Toda
a religião do juramento e dos contractos, toda a conservação da auctoridadc naquell es que mandam, e da
submissão naqucll cs que obedecem, descansa nrsta base
dos premias e dos castigos eternos. Urna sociedade que
não acredita mais cm Deus, nem na alma, nem na
vida futura, não tom mais a noção da auctoridade e
da liberdade; com effeito, si tudo acabar co m a vida
presente, porque a auctoriclade, a fortuna e os gozos,
cm cima na ordem social? Porqu e a sujeição, a pobr eza,
a miscria e os sofrrimentos, cm baixo? ... Si a vida futura
fôr um sonho, o homem tem razão de pro curar a sua alegria e a sua felicid ade na vida presente; si as não achar,
tem razão de conquistai-as pela força ; e, si não fôr
bem succcdido, ninguem tem direito elo censurai-o
por procurar um refugio no desespero e pedir ao suicidio a unica consolação ou o u nico r emedi o que es tcj a
ao seu alcance.
Já se vê, a falta de crença na vida futura é a morte
da virtude, do heroí smo e da dedicação; é a via aberta
para as paixões, os crimes, as revolu ções. Quaes são
as causas das desgraças, das ruínas qu e, desde pouco
mais de um seculo, affiigem o mundo, assim como da
(1

1

Emile, t. III.
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horrenda multiplicidade dos cr imes notados cm nossos dias, os qu aes en ch em os annaes ju diciar ias e assustam as p essôas honestas? Não são outras que o materialismo que negou a existen cia da vida fu tura, a
philosophia dos nco-espirituali stas que, só de modo
incompleto, professaram est e dogma , e a nova superstição dos espiriti stas, qu e fa lsifi car am a no ção da
outra vida, alterando o dogma catholico.

CAP ITULO X

;po mysterio d11
Noção geral. -

l

f~StU'feiçã<;> ~o~

çiofpps,

Divisão deste capitulo.

Depo is des ta v ida, para nós co meça outr a existencia que acabam os ele estudar sob o titulo de Vida
futurn : vida eternamente frliz p ara os bons : é o céu ;
et ernamente infeliz para os máus : é o inferno. Será
esta a sorte definiti va ela nossa alma immortal. A s ua
natureza e as su as aspirações a r eclamam; a justiça.
ele De us a exige.
:Vias a et ern ida de ser á só para a alma? O nosso
corpo, sacio d a alma neste mundo para o bem e
para o m al por ell a praticado, o nos so corp o que,
no m om ento da morte, se dissolve e corrompe, h a
de fi car eternamente r eduzido a pó, ou Deu s ha ele
tornal-o participante ela r ecompeHsa ou do casti go
da alma? Tal é a qu estão que se apresenta e cuj o
estudo é co m o o complemento n eccssar io claq uelle
da v iela fut ur a .
.:\ fé ca tho li ca en sina que nosso corpo v iverá de
novo, r es usc itar á um dia p ar a não mai s morrer: ainda
um m ysLcrio para a r a zão humana; my s Lcrio p orém
fund a do rrn motivos claros e ch eio dn e nsino~<' dr es peranças . Vamos ve rifi cai-o neste cap iLul o : 1° Jogo faremos a exposi ção do dogma catholieo ; 2° coll ocar cmos
depo is a mzâo cm fr onte desse mystcri o, mostrandoJh'e qu e este rlogma é sem co ntradicçãn, e, pelo contrar io, iia µru1J1·iu JLé\Lu 1'l'Z<t, t em ana lug ias qu u nos pre-
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dispõcm a seu favor ; 3° diremos afinal as rcmtagens
que decorrem desta verdade.

ARTIGO I

Exposição do dogma catholico da resurreição dos corpos
I ' Crença catholica. Esta verdade existe : 1° nas antigas reli·
giões ; 2° entre os Judeus ; 3° de modo especial no povo christão. II. Verdades dogmaticas que decorrem da crença catholica. III. Qualidades dos corpos gloriosos. - IV. Estado dos réprobos.

O dogma catholico da rosuneição acha-se r esumido da maneira seguinte, no quarto concilio de Latrão :
<e J es us Christo virá, no fim elos tempos, para julgar os
vivos o os mortos, e dará a cada um segundo as suas
obras, tanto aEJs eleitos co mo aos réprobo s. Uns e
outros resuscitarão, todo s co m o proprio corpo que
tiveram cm vida, para serem galardoados segundo os
seus meritos ou dcsm0r0c im cntos; uns com Christo
para uma g loria eterna ; os outro s com o do:monio para
uma pena et erna. n (De Fúle cath., Tit. r.)
Eis uma yerdade que não é, - confossa:mol-o, uma lei onlinaria da natureza, e a razão humana,
por si só, não seria capaz nem de descobrir, nem do
demonstrar este dogma. -· Todavia, esta crença na
resurreição pertence, como o dogma da immortalidade da alma, ás tradições primitivas dos povos.
1° Encontra-se não só no povo judaico, mas ainda entre as naç:õos pagãs. A r cl ig iào dos Persas fazia dolla
urna profissão manifeslu. Lê-se no Zend-Aves/a do ZoroasLrn : cc Como é que o corpo se ha de rcco mpôr?
Como é q ue o morto p odcrú rewseiLar!' i> E ürmuzdresponclo : cc Sou o croador do todo s os seres ; é cerLo que
vossos olhos verão tudo r eviver pela r es urroição . Os
caclaveres recuperarão os seus n Prvos e as s uas veias
e quando os morto s tiYrrom reassumido a vida, será
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para sempre. » (Buncl-Behesch, xxxr. ) Platão ensina
a resurroição no Pheclon : cc Os homons, diz elle, r es usci tarão ela morte. »
Séneca (Carta, xxm) escrevo tambom : cc Virá o dia
que nos ha de r estituir á luz. » - A Arabia o a Iduméa prestam homenagem a esta crença, e Job, 300 annos antes do Moysés, proclamava : cc Sei que meu Roclomptor é vivo, que, no ultimo dia, levantar-mo-oi ela
torra, e verei na minha carne m eu Salvador o meu
Dous. >> (Job , xrx, 25. )
2° A rosurreição elos corpos é um dogma preciso
da religião :judaica : disso t estemunham os psalmos
de David (Ps. xv, 17 ; xL, 9; cxxxvm, 2), a visão .do
Ezechiel (cap. xxvn ). Só a seita elos sadcluceus rejeitava esta crença, o Nosso Senhor, no Evangelho, os
confundo lembrando-lhes duas cousas de uma importancia capital : cc Estais, no erro, lhes diz elle, ignorais
as Escripturas o o poder de Dous.» (S. Jlfoth., xxrr, 29).
3° Mas é particu larmente a J esus Christo e á sua
r evelação qur <l('vrmos o conhrc imP11to mai s particu larizado ela r0surr piçã0 dos corpos. cc Em verdade,
Pm verdade, vos digo, a hora virá cm: que todos aquollos que estão no tumulo, ouvirão a vóz elo Filho ele
Deus; aquoll os que praticaram o bom, irão para a rosurreição da viela, o aquell cs que commotteram o mal,
para a resurrei ção do juizo. » (S. João, v, 29.)
Em seguida, para mostrar nos seus actos a verdade e
a possibilidade da resurreição, Jesus Ch,..isto resuscita
mortos. Um dia, ha ele resuscitar a si proprio. A
l\1artha, que, n a presença elo cadavor de seu irmão
Lázaro, far. profissão ele fé na rosurreição ultima, o
Salvador affirmn que r lle mrsmo é a rPSLIITei\'<''io o a
vida, e rC's usciLn aqrn·ll o morLo de quaLro dias. (S.João,
xr.) Afinal, mo s Lra na sua transfi guração e resurreiçiio a imag0m do que seremos um dia; o, para indicar
a natureza m esma dos co rp o~ r esu scitaclos, declara
que serão como os anjos do céu. (S. Marcos, xu, 2~.)
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São Paulo, desenvolvendo, depois de Nosso Senhor
este dogma tão importante, escreve : << O corpo é
semeado na terra cheio de corrupção, e resuscitará
incorruptivel ; é semeado na ignominia, e resuscitará
na gloria; é semeado corpo animal, e resuscitará
corpo espiritual,porque é preciso qne este corpo corruptivel seja revestido ele incorruptibilidade, e que
este corpo mortal seja revestido de immortalidade. i>
(I Corinth ., xv, 42-53.)

brilharão como estrellas na eternidade. n (S. Matheus,
Xfll, 43.)
Assim resplandecia Nosso Senhor sobre a montanha
da Transfiguração. cc O corpo é semeado na abjec~~ ão,
diz são Paulo, mas resuscitará na gloria. ii Accrescentemos que esta claridade differe segundo os meritos.
(I Cor., xv, 41.)
·
3° A agilidade. - Em consequencia do desejo da
alma, o corpo do justo poderá mover-se pelos espaços, com a rapidez dos espiritos, como os anjos e como
Jesus Christo depois da sua rcsurreição. cc Nossos
corpos, semeados na fraqueza, diz ainda são Paulo,
serão resuscitaelos na força. ii (lbid.)
4° A subtilidade. - Em virtude desta ultima qualidade, os corpos serão de algum modo espiritualizados; nenhum objccto material podaá deter ou sJspcndBr-lhcs os movimentos. Assim Jesus Christo resuscitado apparecia a seus discípulos, de portas e
janellas fechadas. E' o que exprime são Paulo dizendo:
cc Posto em terra corpo animal, resuscitará corpo espiritual. i> (lbid.)

l I. Tal é o ensino positivo ela fé catholica, e vem
resumido no Symbolo : « Creio na resurrcição ela carne. i> Desses textos e de outros ainda mais numerosos
que se poderiam citar, resulta : 1° que todos os mortos, tanto os bons como os máus, resuscitarão para
não morrer mais ; 2° que nossos corpos nos serão
substancial e identicamente restituídos; mas ser-nosão restituidos no estado do perfeição que convém ás
obras do Creador, isto é, que as imperfeições, quer
ela idade, quer da constituição, terilo dcsapparecido.
<< Resuscitaremos, diz são Paulo, no estado de homens
perfeitos e na medida da idade da Christo. )) (Eph.,
rv, 13.) Todavia, os corpos resuscitarão com qualidades diversas, conforme pertencerem aos eleitos ou
aos réprobos.

III. Qualidades dos corpos gloriosos. -Toda a escola
theologica, de accordo com santo Thomaz de Aquino,
deduz dos textos sagrados quatro qualidades dos corpos transfigurados e gloriosos. 5ão :
1° A impassibilidade. Não 80ffreriiu n em da
fome , nem da sêdr,, nem do ri::;-or dad estaçõ es, nem <los
ardores do sol, nem da afflicçiio, J1em das doenças,
nem da morte : <1 O corpo, diz são Paulo, é sem eado
na corrupção ; resuscitará na incorruptibilidade. J>
(I Cor., xv, f12.)
2° A clariillule. - << Ü 8 j 11.S Lub , cliz o E vangdh o,
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IV. Quanto aos máus seus corpos rcsuscitados, serão
tambem restabelecidos na. sua integridade, na idade
perfeita, e incorruptíveis no sentido que não poderão mais morrer. Mas porque suas almas, por sua vontade, se desviaram de Deus e se privaram do seu fim,
seus corpos não serão espiritualizados . << íl.esuscitaremos
todos, diz são Paulo, porém nem todos estaremos mudados. i> (l Corinth. , xv, :í1.) Por conseguinte, o corpo
acompanhará a condição da alma; para os máus será
mais carnal do que nunca e privado do todas as quali-·
cladcs dos corpos gloriosos. Ficará passivei, soffrendo de
todas as especies de males ; em lugar da claridade,
permanecerá obscuro e tenebroso, tal qual convém a
uma alma sem luz; em lug3.r de possuir a agilidade,
será pesado, a alma estando de algum modo incapaz de
C, DE INSTRUC, RELIG, T, IV,
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movel-o ; afinal, om ;vez da subtilidade, recahirá pelo
proprio peso a cada tentativa que a alma f~zer para
delle escapar. Em resumo, para os corpoi;; dos eleitos,
a boforia; para os corpos
dos réprobos, a. vergonha
;
.
.
para os prim{'liros, todos os signaes da. v~ctona, ~a_ra
ps outros o incvitavel estigma da ignom1ma e do v1c10.

acto de histiça. - O corpõ e a alma estiveram, neste
mundo, associados na prova; é justo que não estejam
separados na recompensa nem tão pouco no castigo.
A justiça exige que a sancção moral se extenda ao homem inteiro. O corpo tambem participou ás nossas
bôas obras; orou, obedeceu, fez penitencia, so ffreu
pela justi ça ; participou . ás nossas más acções, dando
o seu concurso aos nossos a,ctos de sensualidade e de
bem- estar : convém pois que seja recompensado ou
castigado . Concebe-se portanto uma differença no estado definitivo dos corpos ; forçosamente hão de differir aquelles qu e contribuiram ao vicio, á iniquidade,
ao crime, e aquelles que praticaram a obedieneia ao
dever, a mortificação, a pureza : aos primeiros, por
conseguinte, a jgnominia e a expiação, aos outros a
gloria e a recompensa !
30 A razão, longe de contradizer, approva plenamente es se r estahelccimentr} da equidade e da justiça,
e na resun eição dos corpos vê tamhem uma especie
de necessidade, para dar ao homem toda a sua perfeição. A perfeição do homem, é de possuir uma alma
que manda num corpo que obedece, um corpo que a.
reflicta e a deixe resplandecer numa carne gloriosa.
Eis o horr~em verdadeiro e perfeito, tal como o concebem os philosophos, os pintores, os artistes, os poetas,
tal, em su:mmo, como a razão o entrevê e o deseja.
Pois o homem será co mpleto e perfeito só numa carne
transpar·ente, gloriosa e resuscitada.

ARTIGO II

Conveniencias da resurreição dos corpos.
I. Silo : 1 • proclamadas pelos ant igos philosophos ; 2° recla_madas
pela justiça ; 3° acceitas pela razão. humana, - II. Soluçao das
difficuldades : a tileoria da verdadeira scienc1a. - III. Analogias
na propria natureza.

I. A mesma razão proclama tudo quanto a fé catholica nos ensina, com tamanha grandeza e precisão a respeito ela rcsurreição elos corpos, proclama-o
não só de alta conveniencia, mas como eminente~ente justo e perfeito.
1o Antes de tudo, a rusurreição será cor:wenientissima. - Aq1.1clles sabi os e philosophos elo paganismo,
cuja lembrança e cujo testemunho, ha pouco, evocavamos, zo·r oastro, Platão, Séneca, etc., longe. de ver
na resurreição elos corpos um dogma contrario á razão,
o reclamavam com todos os seus desejos e o achavam
conveniente e muito razoavel.Com cfieito, que é o
homem?« Uma intelligencia servida por orgams ii, disse
o senhor de Bonald. A sua natureza não é completa
sinão pela união da alma e do corpo . A alma foi creada
para ser unida a um corpo ; é contrario á sua natureza
ficar dellt- separada : ora, o que é contrario á natureza não pÇ>de perman ecer sempre ; pois que a
alma deve sempre subsistir, sua imn10rtalidade parece
exigir a r csurrcição do c.orpo para. que a integridade
,da natureza humana seja plenamente r.estabcle.cida..
,2CJ .Esla ~lta t.;01i,veniençia é. ao mesmo. tempo um

Il . Solução das difficuldades. - E' verdade, ao lado
dessas conveni:enc1as, a vaZJãõ percebe difficuldades
e mysterios. Diz : « Depo,is da morte, o corpo se corrompe e dispersa. Os átomos que o compunham se espalham; O· ar, a terra se apo deram dos seus elementos ... ; ás vezes o cadaver foi queimado, devorado, e
pass0u em outros seFrs; como delle aehar Qs_ q}el}l.entos
constitutivos? »
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R. Deus, que de nada cr eou o corpo, ficaria embaraçado para resuscital-o ? BasLou uma palavra para
crear ; a Deus uma palavra chega para restitu ir a vida.
/\. propria sciencia ensina que nada perece na crcação,
que nenhum átomo fica aniquilado. Deus omnip1)t cnte, naturalista incomparavel, saber á muito bem
descobrir e reunir os nossos elementos disper sos e
r econstituir-nos no estado de vida.
Aliás, o que a fé e a Igreja ensinam, é que os corp os
rcsuscitados serão identica e sub st ancialmente os mesmos que na vida presento. Mas cm que consist e a ident idade dos corpos ? Não se poderia dizer qu e é n as
moléculas que os compõem, pois a scicncia nos diz
q uc essas rnoleculas ·se r enovam incessantemente e
desappareccm totalmente, no turbilhão vital, nu m
período de set e annos. Segundo a opinião dos mais
habeis philosophos e physiologistas, o principio de
identidade dos corpos, n ão é a identidade das moleculas, mas (( a força qu e vive no meio da matcria e
governa (1). ))
Esta théoria se confirma: 1° pela falta de mudança
essencial no rosto e na physionomia, apczar do desenvolvimento e do crescimento, 'J 0 pela imposs ibilidade
do exceder certa altur a ou de res taur ai· pela nutrição um membro mutil ado.
Ora, segundo esta theoria, qu e será pr eciso para
transformar um corpo material cm corpo espiritual,
glorioso e resuscitado ? Será necessari o qu e est e. corpo
recup er e todos os seus átomos? Não, basta qu e a força da identidade pessoal, extincta pela morto, r eassuma a sua nova actividado o so assimil e, como o faz
hoje, elementos materiaes qu e mai cará com seu cunho.
Eis co rno a sciencia concorda co m a fé, e a vinga das
bl asphcmias e dos motejos da ignorancia ou d9. im-

a

(1) Flourens, De la Vie et de !'Intelligence, p. 18. - Vêr tambem
Cuvier : Rapport sur le progres des sciences naturelles, J.l. 200. Henri Martin,: Vie future.
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piedade, que prete ndem não vêr sinão imp ossibilidades em nossas sagradas Escr ipturas.
III. Analogias otferecidas pela natureza . -- Emfim,
longo de contradizer o nosso dogma cathol ico, t udo,
dentro el a natur eza, q pr csageia, symbol iza e persuade.
« Todas as cousas, diz Tertulliano, se conservam perecendo, revivem morr endo. )) O grão de t ri go, lançado
em terra, apodrece primeiro e brota uma haste que
produzirá novos grãos. /\. bolota co meça por so corromper antes qu e o seu gcrmcn solto' um t enro r eb ento
que se tornará um carvalho podero so . No reino animal
achamos semelhantes mystcr ios ele morte, ele r esurreição e de vida. Um ovo, apenas pcrccptivcl á vista,
contém um embryão sem forma e sem nome, onde a
lagarta cresce e acaba por qu ebrar a casca ; a lagarta,
por sua vez, adormece, torna-se chrysálicl a, fia o seu
turnulo, e, após um mysterioso somno, desperta alegro
borboleta. Para volt::tr ao ensino do são Paulo, é deste
modo que cc nosso corpo é semeado cm t err a cheio de
corrupção, e rcs uscitará incorruptivcl; é semeado na
· ignominia e na fr aqueza, r cs uscit ará na gloria e na
forç a ; e ost o corp o mortal se leva ntará rcvrs ticlo ele
immortaliclade. >)
Si a razão n ão pódc explicar esse mysterio natural
que cada dia se r enova debaixo dos nossos olhos, e comLuclo t em que aclmittil-o, que haverá elo surprchendente que, n;:.i. ordem sobrenatur at, Deus realizo o
mysterio de no ssa rcsurrcição? Doll a J cs us Christo
não nos deu o penhor nas resurrcições por cll c efiectuadas durante a sua viela t err estre e na sua propria
rcsurreição?
Concluamos pois co m são Paulo: (< E' certo qu e Jesus
Christo resuscitou dentro os mortos, e é o preludio ela
rcsurr eição dos qur aclormrcrr am rio somno ela morte.
E co mo todos morrem cm Adão, todos t ambem vol-
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tarão á vida em J esus Christo.
seguintes .)

11

(1 Corinth., xv, 12 e

ARTIGO III

Vantagens e influencia do dogma da resurreição dos corpos.
1° Luzes que dell e decorrem ; 2° excit ação para a santidad e ;

30 fonte de esperança e co nsolação.

O dogma da r esurreição, par a nós, não é soment e
um artigo de fé ; na r ealidade é : 1° um ensino luminoso, precioso a recolher, dando a solu ção do problema
da vida; 2° uma excitação pa ra a virtude, e 3° um prin-

cipio ele coragem e for ça.
1o Ensino luminoso. -

QuanLas verdades decorr em dc:; ta cr ença : Rcsuscitarcmos ! Portanto, a vida
presente não é mais do que uma v iagem transitaria e
o preludio de out1·a vida qu e n ão acabará. Não estamos neste mundo sinão de passagem ; por conseguinte,
nos sa vida presente t em que ser uma preparação á
et erna vida: os bens e os mal es desta viel a devem ava·! iar- se apenas no ponto de vi sta des te t ermo final.
~le smo a morte muda de aspecto: não é sinão a entrada
num mundo defini tivo. Encontra-se pois, nest es ensinos, uma luz verd adeiramente deslumbr ante.
2° O dogma ela resurreição é uma e.uitação para a
snntidade. - Em primeiro lu gar, ensina-nos o u so qu e
d.cvemos fazer de nosso corp o, destinado a outr a vida.
Membros destinado s a resuscitar na gloria, qu em os
,pode r á empregar cm outra co usa que a justiça e a
carid ade? Que r espeito não deve mos a este corpo,
templo elo Espirita Sant o, dest inado a penetrar no
t emplo mesmo de Deus ! Qu e zrl o par a mortificar
est es. membros, p ara immolar na penitencia este corpo
<ruc b eneficiará na et ernidade de tudo quanto tiver
sofirido por Deus, pela justiça e pela santidade! Não,
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não ha nada mais cfficaz para desviar-nos do pcccado
que a fé e a esperança na r esurrcição . Em segundo lugar est e dogma é uma excitação a t odas as virtudes e a
todas as bôas obras . Com e!Teito, es ta cr ença não nos
prega so mente a pureza qu e co nserva nossos corpos na inno cencia e na modcs tia ; m9.s ainda a caridade que nos mostra nos pobres os membr os doridos
de J csus Christo ; o clesapégo e o sacrifício que nos
arr ancam insensivelmente ao mundo e ávida presente;
o heroísmo e a dedicação qu e nos levam a sacrificar
nest e mundo o conforto, a saude, a propria vida
para assegurar o cu mpriment o do dever, certos de
r ecup er armos, noutro mund o, estes membros que sacr ifi camos pela p atri a e por Deus. Não duvidamos
que é a est e pensament o da gloriosa r es urreição que,
muitas vezes, os martyr cs foram devedor es da súa
cor agem, as virgens da sua castid ade, e todos os santos desta pacicncia res ignada co m a qual venceram
todas as provas.
3° O dogma ela res urreição é um elos mais consoladores da Religiâo christci. - O moribundo qu e acredita
na r esurreição, é consolado pela esper ança de tornar
a viver ; aqu ell cs a qu em deixa m rgu lhados em lagrimas, es per am confi ados pela hora cm qu e acharão
vivo aqu cll c cuj a pm·da lastimam. Assim tudo se transforma para os qu e t êm a fé ; e es te dogma que
lhes consola a viela , é tamb cm, na hora da pr opria
morte, a melhor esper ança (1) .
Conclu amos qu e o dogma da r csurr eição é um dos
mais preciosos a op pôr ao matcr ia! is.mo de no sso seculo, e ser ia dar um grande passo para o levantamento
mor al da sociedade cont emp or anca, r estituir-lhe a
noção e a certeza da r esurreição dos corpos, quer
para a vida bemaventu racla, qu er para o juizo t errivcl dos pcccadores .
0

(1) Ver o excell ente ópusculo do padreBlot: Au cie!on se reconnaíl.
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PARTE SCIENTIFICA
A SCIENCIA E A F:B

NOÇÕES PRELIMINARES
I. Estado da questão e fim deste tratado. - II. Principias gcraes
de concil iação. - III. Divisão das materias.

l. Estado da questão e fim deste tratado. - E' um
dcploravcl e fatal pr econceito, por demais espalhado
cm nos sa época no mundo meio instruido o meio s3.bio, acreditar que as descobertas modernas puzeram cm desaccordo a Fé e a Sciencia, o ensino da
Igreja colhido nas font es da Biblia e os dados da
sciencia humana num scculo de verdadeiro prc·gresso.
Todavia, isso não passa de um equívoco, baseado, as
mais das vezes, sobre a ignorancia ou a má fé, o qual
importa fazer desapparccCJ'. A solu ção desta diffii
cuidado está perfeitamente dada por esta palavra ele
Bacon : « Pouca scicncia afasta clu Dous e da r eligião,
o muiLa sc icncia a cll cs co nduz ou faz vo lLar. >>
E' portanto ele mu iLa utilidade dissip ar a ignorancia
a r espeito da maior parte das questões r eligiosas que di-
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videm, qu asi sempr e, só porque n ão são sufficientcmcntc
estudadas o conhecidas, o demonstrar que Deus, o
pae das sciencias, Pater scientiarum, como a si proprio intitula, que a Religião, filha de Deus o amiga da
luz e da verdade, não pódem nem se arrecear da scioncia, nem dar um ensino que a contradiga.
E' o qu e nos propomos fazer neste tratado do Accor-

do da sciencia e da fé.
Mas antes, é indispensavcl fazer resumidamente o
historico ela questão e precisar muito bem o seu estado
actual ; em seguida, estabel ecer emos alguns principios geraes som os quaes nenhum accordo é possível,
porque de uma e outra parte, reina parti pris, irléas
fixas, ou má fé.
O objccto proprio da Scicncia é verificar os factos da natureza, agrupai-os para bem r econ hecer
e depois enunciar as fois que os regem, afinal remontar ás causas que os produ zcm. O objecto da fé e ela
Religião, é fazer-nos conhecer a Deus, suas r elações
com o mundo o o conjuncto das verdades e dos
deveres que elevam e prendem as almas a Deus. O
fim é clistincto e dir-se-ia que não ha lugar para conflicto algum entre a. Sciencia e a Fé. Comtudo , entro
ellas existe um ponto de contacto, não sobre os phenómenos o suas leis, mas no domínio das causas.E
emquanto a fé nol-as mostra todas em Deus, certos
philosophos o sabios pretendem que o universo é um
todü' que não precisa elo soccorro nem do auxilio do
ninguem : dahi conflicto o clcsaccordo. Dizemos certos sabias o philosophos : porqu e não se elevo julgar que toda phil.Jsophia o toda sciencia r ejeitam
Deus e suas intervenções. Durante muitos soculos,
a Sciencia e a Fé anelaram elo miios dadas. E' principalmente desde o soculo xvr, com a volta ús idéas
pagãs, o impulso dado ao rs ririLo humano, o progresso rralizadn nns scfrnr.in~ da natureza, qur o conflicto nasce u e a separação se foz entro philosophos e
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sabios espiritualistas e cr8ntEos, por i.: m lado, e por
outro lado, philosophos e sabios materialistrts, negador es de Deus, da alma e dos eminos da fé.
Em seguida a magnif icas progressos nas sciencias
humanas, nosso secu lo viu accentuarcm-se os desac·
cordos e as negações. Um all emão, Carl Vogt, escr eveu : cc Deus é um marco que retrocede á medida que
a scicncia progride. >> Haockel, bi ologista cé lebre, professor na universidade de lena, reduz tudo, até o pensamento do homem, a um mecanismo grosseiro na
materia brutil. Na Inglaterra, Spencer, 1-fuxley, Tyndall deram a essas theor ias o soccorro do seu immenso
saber. Na França, o sabio chimico Berthelot não r econheceu outras leis que as da natureza. Viviani se gaba
de ter apagado as cstrcll as do céu; o senhor Le Dantec,
encarregado de cur sos na Sorbonna, cm livros recent es, l' AthéismP., lc Conflit, pretende qu e no universo cc tudo acÕntrce como si Deus e a alma não
ex istissem >>. cc Si o mundo tem enigmas, esc1·cve elle,
inutil compli cal-os ainda polo enigma de DcuR. ''
Das eminentes cáthcdras do ensino, as theorias
materialistas vão, pelas revistas, livros e jornaes, ao
lar, á escola, á offic ina, condensadas cm publi cações
populares, com esta conclusão id cntica : cc A scicnci a
é co ntra Deus; a scicnc ia matou ou matará a fé. >>
Quer dizer isso que a sciencia dos materialistas e
dos athcus tenha feito cil lar toda a sc ienc ia espiritualista e crent e? Não, por certo; e, no decurso deste
estu do, t er emos a oecasião de oppôr ás theorias da
negação syst ematica, o espectaculo e os testemunhos
de philosophos e sabias permanecidos fieis á fé, sabendo co nciliar uma scienc ia indiscu Livul co m suas
crenças justificadas p el(\ assenso de uma razão esclarecida.
Portanto, si, entre a Sciencia e a Fé, hn um conflicto
actu al, innegavel, importa mais do que nunca, esclarecer o debate e fazer entrever um accordo passivei e
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realizavel, com a unica, indispensavel condição de
uma sinceridade e de uma bôa fé reciprocas. Em r ealidade, no conflicto, ha mais equívocos, interpretações erronoas do que verdadeiros desaccordos, e eis
porque, desejando concih 3.ção e paz, emprehcndemos um estudo succincto e argumentado das diversas qu estões seientificas qu e andam mais especialment e em voga.
Antes de mais nada, coll oqucmos as bases deste
accor do.
II. Principias de conciliação. - No despertar das
sciencias que di stinguiu o scculo decimo nono, é
passive] qu e certos ap ologistas catholicos t enham feito
oppos ição sys tcmatica aos progressos scient ificos, sob
o pretexto que a fé se achasse prej udi cad'l por pretensas descobertas . Mas , por outro lado a scicncia
natur ali sta se apr essou, talvez demais, em erigir como
axiomas princi pios ainda incertos, e algun s sabios voltaram logo contra a fé e contra a Biblia descober tas
que não contradizem nem uma nem outr a. Disso
rewltou um mal entendido, um eq uívoco que a in da
não desappar eccu e pret endemos co mbater.
O accordo, todavia, não se póde faz er sinão por
concessões r ecípr ocas, concessões que não dizem r es peito ás verdades nem da fé, nem el a sciencia, mas que
devem deixar uma e outra na sua esphcra propria,
to das as vezes que nenhuma das duas periga.
Estas concessões pódem res umir-se do modo se guinte :
A sciencia tem que ser timida e prudente nas suas
aillrmações, não se adiantar com muita pressa, nem
gr itar muito cedo qu e ha co ntr adicção. Est a prudente
reserva a torn ará liberal , e ser á adaptada co m muita
facilidade pelos sabias qlle se recor darem: 1° dos limites
da soiencia, 2º da sua má sorte cm varia s pontos, o
3° dos seus contradictores.
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Os limites da sciencia são muito restrictos, porque pou co, bem pouco expl or ou os clominios ela geologia, da astronomia, da physica e da chimica, e não
t eria razão em acolher thoori as ou hypótheses por
certezas . As suas des ditas foram fr equ entes desde o
co m eço do secu lo xrx; o o qu e a sciencia julgava
verdadeiro hontcm, hoj e acha-o du v idoso, e talvez
o pro clame amanhã fal so ou incxflcLo. 1\final, n ão
devemos es quecer de que os sabios estão longe de ficar
do accorclo : as n egações de certo s sabia s são conLradi ct as pelas affirmaçõcs de outros h omens não men os
sabios, o a auctoridade daqu ell es qu 0 negam a fé, n ão
póde infirmar a auctoridade, pelo menos ig ua l, daqucllcs que a ella se s ubmett em.
Por seu lado, a theologiet, em tudo quanto n ão diz
r espeito á fé, deve deixar a sciencia livre n a su a esphera, e, nos pontos de co ntact o, m ostr ar-se muito liberal
nas su as interpretações, etbstenções e prescripções contra
a scicncia.
1° As suas interpretações dev em ser lib er acs cm
tudo quanto não é m anifestamente ensinado pela
Biblia, porque est e livro não é um tratado de sc icncia, o basta que a sua linguagem não va de en co ntro
ás certezas que formam o patrimon io da scicncia hum ana; 2° abster- se-á de pronunciar-se sobro os pontos que não são r esolvidos nem pela sagrada Escriptura, nem p elas definições da I gre ja : a ntes de tudo,
lembrar-se-á, com santo Thomaz, de que ha na B ibli a
trech os qu e 11ão se r ef"'r cm á fé sinão accidcnLalmcntc,
co mo, por exempl o, o m odo e as ci r cumsLanqias ela
cr eação (1) ; 3° emfim cons ervar á co mo dogmas e
como prescripções contra a scicncia só o q:uc é vcrda-

deir amente dogmatico. Assim, por exemplo, n o prim eiro capitul o do Génesis, quaLro pontos são ab solut am ente do fé : a creaçfío da materi a por Deu s, ex nihilo ; o estado r calmen lc bom do mundo ao sahir das
mãos de Deus ; a creação elo homem, ela alma humana; a origem do descanso sabb atico . Os outros p ormenores, abandonados ás inves l.igaçõcs da sciencia, pódem ser discutido s, todavia com r espeito da palavra
~agr ada e submi ssão p ar a cc.m a I grej a.
E is, segundo o nosso ver, as condi ções faccis e razoaveis, não só d 3. paz, mas ainda de uma alli ança
fecunda entro a scicncia e a fé. A ell as nos subm cttcm os, m odificando cm vari as pontos o nosso m éthoclo,
b em como op iniões cmittidas n as precedentes edições
desta obra, para fi carmo s m elhor ao p ar elos ensinos
· scientificos da hora presente.

{i) Sentimo-nos feliz por nos acharmos de accordo , nestes principios de co nciliação, com o saudoso senhor de Lapparent que, no
seu livro r ecentem ente publicado, Sciencia e Apologetica, depois
de ter lembrado certas pretensões e desditas da Sciencia, indica aos
apologistas os seus direitos e os seus deveres ..• Vêr o capitulo vµ.

Ill. DifJisão das metteriets. - Enunciados e a dmitticlos estes principios, vamos consagrar um cetpitulo
preliminar ao es tud o elo primeiro problema que se
apresent a, a sab er: A origem elos prin cipias. A s diversas
scicncias cujo s ensinos t êm alg um contacto co m a fé,
su pp qem a exi st cnr ia da materia e n ão r esolvem a
qu est ão de origem, prcamb ul o necessari o, por ém, para
os estudos qu e vão seguir .
D epoi s, percorr er em os e examinarem os su cccss ivamcnte as qu est ões levantadas nos di fTcr cntes ramos
da sciencia humana.
1° A geologiet e as suas objecçõcs co ntra a n arr ativa
m osaica sobre a origr m do globo e as transformações
pela s quaes passou.
2° A a.stronomiet, ou estudo do mundo sideral, do
movimento dos astros, da sua natureza e da sua historia.
3° A biologiet, scicnc ia qu e es tuda os ser es v ivos,
e trata cspccialmrntr ri.a ori grm fl f\ v iela no rr ino organico d as pl antas e do s animacs.

190

:PARTE SCIENTIFICA

!i 0 A paleontologia, ou estudo das plantas e dos ani-

maes fosseis para dell e deduzir a ordem na qual se
produziu a vid a sobre o nosso globo.
5° A anthropologia, ou s()iencia do homem no a qu atro pontos de v ista da sua origem por via de cr eação
ou de transformação ; da sua distincçã@ essencial do
r eino puramente animal ; da unid:tde dei especie; da
época de sua ap pari ção no globo.
Uma vez esclarecidas a origem e a .co nst ituição do
mundo, a origem o a consti tuição do homem, t emos
ainda qu e examinar ~
6° A Ellmologia ou sciencia que trata dos povos no
tríplice ponto do vista : 1° da sua antig uidade, 2° da
sua linguagem, 3° das suas trlildições communs resultantes da sua origem commum.
J á se vê, o campo é immcnso ! Sem pret endermos
sondal-o profundamente, vamos t entar devassal-o, veriücando qu e nelle a Religião, p.or toda a partfil, encontra provas que a fortal ecem, ou, pelo. meno s, em parte
alguma, não dá co m certezas que a co ntradigam.

CAPITULO P RELIMINAR

Origem e formação do universo
1. Ensin os da fé . - II. Certezas da sciencia a respeito das mesmas
ques.tões. - III. ffypóthese pseud o-scicntifica de Hreckel : systema monista.

Exi st o o universo ; é materi a, mov imento e vida.
Elementos de ordem material o constitu em, maravilhos a organiz ação se r evela a todos os olhares att onios, e o espirita menos culto admira es te espectaculo
grandioso ü vivo. P o•' cima de nossas cabeças, o firmamento co m sru s milhões ele ast1'0S ; deb aixo de
nossos pés, a t erra com os thesouros qu e encerra e
seu s mundos sepultas ; na sua superficie, a variedade
das montanhas e dos va llcs; dos rios o elos oceanos ;
por t oda a parte, pl antas e animaes de milhares de
es pecies, e o homem rei de todas ell as . Como é qu e
surgiu todo esse conjuncto? Qu al é a origem deste univrrso? Quaes for am sou s principi os· ou seu ponto de
partida ? Como, cm seguida, se formaram e constituiram todas as cousas?
I. Ensinos ela fé. - A esta primeir·a pergunta :
Donde vem o mundo? a f é chri stã, de accordo co m a
philosophi a tr.adi cional, e até. com o raci m1al1i:smo espiritualista, r esponde pelo dogma da cr eação.
Lembremos o que. dissemo,s alhures . E, antes de tudo,
es ta primeira palavra da Biblia : « No principio, Deus
creou o céu e a t erra ii ; depois, esse primeiro a.;rtigo do
symbolo cathol i.co : cc CrtJ:iQ. em D.0us Padre; toeJ.o, p.o.c1e....
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roso, creador do céu c da torra »; e afinal as declarações tão nitidas e tão catrgoricas do Concilio do Vaticano, completando-se por rsta conclemnação formal :
« Si alguem não con fessar que o mundo e todas as cousas nellc contidas, quer espiritu aes, quer matcriaes,
foram, quanto á sua substancia inteira, produzidas
elo nada por Deus .. ., que seja anáthema. » (Cân. V.)
Tal é a doutrina catholi ca sobre esta questão fundamental das origens primeiras : o act.o creador, no prin··
cipio, do tudo quanto existe.
A respeito da segunda questão : Como se formoii o
uniCJerso? que nos ensina a fé? Na verdade, a Biblüt,
cm seu primeiro capitulo, mqstra-nos a intervenção
de Deus na apparição successiva elo que const ituirá
o universo m'3.tcrial, cm primeiro lugar, depois organico; plantas, animacs, afinal o homem, como remate
da obra. Comtuclo, a fé não nos prescreve cousa alguma precisa e absoluta no tocante ao modo de formação do universo, o pcrmitte á sciencia do procurar e
explicar a acção elas causas segundas sobre a mataria
inicial, em virtude elas leis estabelecidas pela cc Suprema Intelligoncia >>. Nos limites que acabamos ele
clel inear, cc todas as sc icnc ias cosmologicas, a astronomia, a geologia, a physica geral, pódem portanto
mover-se com o maior desembaraço neste campo
immenso, sem travar con fli cto com a fé. Pódem, pela
observação dos factos, remontar ás leis e deixar o·
mundo mover-se cm épocas mais ou menos limitadas,
mais ou menos conciliavcis com as cxigcncia s ele systrmas scientificamcntc determinados (1) . >>
JI. Certezas da sciencia a respeito das mesmas quesAntes do tudo, a questào ela origem primeira
do universo. Neste ponto, nenhuma das sciencias da

tões. -

(1) Apologie scientifique, pelo padre Senclerens, obra revista por
Monsenhor Duilhé de Saint-Projet, cap. rv e v.
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natureza, como scicnc ia, tem alguma co usa que dizer,
alguma cousa que resp ·:mdor : a questão está fóra de
sua compctoncia, de seu papel, de sou., princípios e
de sou méthodo. O mais autorízado dos positivistas,
o senhor Llttré, o diz categoricamente : cc A experiencia não exerce influencia alguma sobre as questões
de ossencia o origem. >> (La Science au point de CJ ue
philosophique.) Ouçamos ainda o senhor Borthelot :
<e A scioncia positiva, escrevo ello, não indaga nem das
causas primeiras, o nem do fim das cousas. A indaga(: ão
da origrm o do fim elas cousas não é do domínio
da sciencia positiva. Para chegar a resultados certos,
a sciencia t em que verificar os factos pela observação,
e, pela cxporioncia clellos, deduzir relaçõ es, isto é, factos
mais goraes, leis physicas, as quaes, por sua vez, devem
ser - e é a unica garantia da realidade dellas - verificadas poh. observação o pela experioncia. >> (Science

idéale et science positic>e.)
E' notorio que a questão que .nos occupa, se furta
completamente á observação e á oxporionc ia, o o senhor
Le Dantoc teve razão em dizer que é preciso deixar
« ás Holigiõos » o cuidado de resolvol-a ; digamos
melhor á thoologia ou á razão esclar ecida pela fé .
Quanto á formação do uniCJerso, pódo a soionoia ter
a este tospoito, sinão certezas absolutas, polo menos
theorias, hypóthesos scientificas. Pócle, por meio de
analogias, inducçõos racionaes o legitimas, remontar o curso dos soculos e reconstítuir systomas do formação. E' assim que v eremos, no capitu lo da geologia,
o physico-astronomo Laplace explicar a formação de
nosso globo o do universo inteiro, fazendo-os sahir da
neb:ulosa primitiva, nascida do um prnsamento de
Descartes e adoptada por Herscholl. E' assim que
no capitulo consagrado á astronomia, teremos que
assignalar as doutas explicações do Kepl er, de Newton, ele Laplace, de Fayr e de Leverrirr sobre a formação do mundo sideral. Segundo tlssa magnifiea
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thcoria cosmogonica, a matcria, ao sahir das mãos do
Crcador, seria um pó cosmico, nebuloso, esparso cm diversos amentoamcntos pela immcnsidadc dos céus,
como um fluido atomico, impalpavcl. Esta matcria diffusa, submettida a um impulso exterior, ás leis da gravitação e da attracção, soflrcria modificações e transformações donde sahiria o univ erso.
Cousa alguma nesse vasto systema vac de encontro á fé, porque, digamol-o cm louvor desses sabios
cujos nomes gloriosos acabamos de escrever, elles não
excluem o Deus creador, tomam a matcria ao sahir
das mãos divinas, reconhecem as leis providenciaes que
a regem e dellas proclamam a suprema sabedoria.
Kepler (( agradece a Deus por todas as alegrias experimentadas nos éxtascs onde o lançou a contemplação das obras divinas ». Newton vê em Deus não só
o creador da materia, mas o auctor 11 desse admiravcl
arranjo do sol e· dos planetas que só pódc provir
de um Ser todo poderoso. » Laplace gaba-se de philosophia, mas não quer saber de athcismo. Fayc e
Leverrier, na exposição do seu systema, reconhecem
que se deve 11 principiar por uma hypóthcse e pedir a
Déus, como faz Descartr;s, a materia disseminada e as
forças que a regem.» (Fayc: L'Origine du monde.) E'
tambem a conclusão de Hirn, no seu livro : La Vie
f uture et la Science.

III. Hypothese pseudo-scientificri de H aeckel : ·Systema monista. - Em nossa Parte dogmatica, tratando
do mysterio da Creação, assignalamos o systema anticatholico de Haeckel sobre a rigcm do universo (1). Nesta
Parte scientifica temos que expôr os dados principacs
dclle para fazer sobrcsahir o seu lado puramente hypothetico e concluir que a fé não tem que se prcoccupar com elle.
(1) Pagina 52.
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A sciencia actual subordina-se cm principio á idéa
de Descartes adoptada por Kant e por Hcrschcll, sabiamente formul ada por Laplace e modificada por Faye,
a saber : a origem do mundo physico, no estado primitivo de uma nebulosa esparsa na immensidade dos
céus. Mas emquanto os sabias espiritualistas reconhecem a Deus como creador daquellc pó cosmico
donde sahirá o mundo, Har.ckcl e a escola monista dão
á nebulosa uma oxistoncia eterna. Emquanto a fé catholica e a sciencia espiritualista reconhecem duas
especies de substancias, o espírito e materia, donde o nome de dualismo, - o monismo allemão
admittc só uma, ao mesmo t empo cspiriLo e materia :
dahi o nome qu e se attribue, e como os seus adeptos
têm a pretenção de cstcar o seu systema soLrc os dados
da scicncia, intitulam-se Pantheist.as scientificos. Na
realidade, o JV/onismo de Haeckrl é materialista; no
dizer delle, a scicncia deve tomar o lugar da religião
e priotende possuir respostas peremptorias !Ís questões
que a religião procura resolver (1).
Tirrmos do livro de 1-Iacckcl, os Enigmas do Uni<,Jef'so, a substancia de seu syst ema, e a serie das proposições nas quacs se resumem os ensinos da philosophia
monistica, em primeiro lugar no qu e diz respeito ao
mundo inorganico :
E' a materia cternac o universo infinito. O conjuncto
da materia que o enche é invariavel. lgu'llmcnte infinita, illimitada, sem principio nem fim é a sua du ração : é e/ema. A substancia acha-se, por toda a
parte e sempre, num c·stado de movimento e de mudanç.a ininterrupta. O movimento simultanco da substancia no espaço constitue um cyclo eterno, com
estados de evolu ção que se repet em ·periodicamente.
A somma da força activa no universo infinito, a qual
(1) L'Univers d'apres Hreckel , per J. Laminne (Collection Science
et Religion, n• 366), - Apologie scientifique, pelo padre Sendere11E,
p. 95,
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produz todos os phonómenos, é invariavel, e, deste
modo, o eterno jogo recomeça : aggregação, depois,
condensação da matcria, cm seguida, separação entre
a massa e o éther, e destruição dos corpos do universo,
que cahcm uns sobre outros. As enormes quantidades ele calor gerado pelo choque dos r:orpos em rotação fornecem novas forças vivas que produzem os
movimentos das massas nebulosas cosmicas assi ·n originadas, e a nova formação de espheras em rotação.
E' assim que, cm bilhões de seculos, se constituiu a
nossa terra, á custa do systcma solar, e quando, depois
de bilhões de secu lo s, se tiver solidificado e a sua orbita
fôr cada vez menor, cahirá sobre o sol e dcsappareccrá ... (pp. 281-282). Continuaremos a serie das theses
de Haeckcl quando tratarmos dos seres vivos, no capitulo da Biologia.
Será necessario cmprehender a refutação de cada
uma dessas affirmações que nenhuma prova ou demonstração accompanha? Por certo que não, e poderiamas
perfeitamente repcllil-as pura e simplesmente em virtude do adagio : quod gratis affirmatur gratis negatur.
Notemos comtudo as anomalías contidas no systema
inteiro : o espaço infinito intr.iramente occupado por
uma matcria composta o finita ; aquella materia et erna, espírito e corpo, passando por estados successivos, distinctos, determinados, e isso, sem princip io
nem fim ; energias ou forças, infinitas como a materia,
as quaes, apczar dessa infinidade, augmentam ou diminuem; cyclos sempre recomeçando que não tiveram
principio e não terão fim, etc ...
Accrcscentemos, segundo o testemunho dos chefes
mais reputados da thermo-dynamica, que uma serie
perpetua de progrc::;so e declinio, numa evolução contínu11, progressiva e retrógrada, com uma somma
igual de energia, é absolutamente impo8sivel. No dizer
do Hirn, '' a eada rhoque ou encontro, o calor irá diminuindo, a força igualmente, e as rcpctíçõcs i!).fi-
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nitas serão impossíveis. >> ( Constitution de l' espace céleste, p. 36.) Clausius affirma qu e o Cos~nos, o universo,
em consequencia do res friamento, caminha fatalmente
para o seu fim e o senhor de Lapparent confirma, com
a sua auctoridade, esta opinião scientifica.
Concluamos, pois, que o Monismo não passa de um
systema hypothetico, desprovido de bases e falto de
provas, e conservemos esta firme declaração de Hirn :
:e O Universo não se póde explicar sinão pela intervenção de uma vontade livre, anterior a qualquer phenomeno ; a realidade desta intervenção apparece como uma realidade mathematica : a sua affirmação
póde ser considerada como a ultima palavra da sciencia moderna ... » (La Vie future et la Science.)
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Em cada um desses pontos será preciso pôr em confronto a narração de Moysés e o ensino da sciencia.

CAPITULO 1

ARTIGO 1

Formação da terra.

A Fé e a Geologia.
Definição. -

I. Texto biblico : sua interpretação. - II. O systema geologico
ensinado pela sciencia moderna : concilia-se com a fé.

Divisão deste capitulo.

A geologia t em por fim explicar as diversas transformações experimentadas pela tona, desde o seu estado
primitivo até no ssos dias, por conseguinte, a origem
de nosso globo, sua cstructur a, as varias ramadas e
veias mineraes que forma m sua crosta, assim co mo
as especics animacs e vcgetaes sepultadas em seu seio .
Mas esta ultima parte, referindo-se de modo mais
directo á sciencia dos fosseis, tem lu gar mais logico
n a paleontologia.
De todas a·s sciencias, a geologia é uma das mais
r ecentes : foi só no principio do scculo x1.x que ella
se constituiu; andou, por assim dizer, ás apalpadellas,
porqu e todos seus systemas, diz um illustre sabia,
- o cardeal \ Viseman, - levantaram-se uns ao lado
dos outros, 5emelhantes ás columnas movediças do
deserto, adiantando-se em fil eir a de batalha, mas,
co mo ell as, não passavam de areia. Portanto si a geologia real izou progressos maravilhosos nestes ultimas
t empos, não importa, tem que ser mo desta nas suas
objecções contr a a fé.
Vamos estudar a terra sob tres pontos de vist a :
1° na sua form ação primitiPa; 2° nas transformações
qu e soffreu antes do apparecimento do homem; 3° nos
grandes cataclysmos que dep ois transtorn_aram a superficic do globo.

I. Texto biblico : sua interpretação. - Eis, a respeito da formação da terra, tJdo quanto diz Moysés
no primeiro capitulo do Génesí,s : « No principio, Deus
creou o céu e a t erra. Mas a t erra er a informe e nua,
e trevas havia 'sobre a face de um abysmo, e o espirita
de Deus era levado sobre as aguas. »
A respeito desse texto, notemos que Moysés não
emprehendeu a composicão de um trat ado de Cosmogonia ou formação dos mundos : falla incidentemente
da terra, porque é o lu gar em que se vae passar a historia do homem; os outros globos serão mencionanados só pelas relações que têm com a terra.
O historiador sagrado, querendo simplesmente contar a revelação dogmatica feita ao homem, deixa de
, lado e abandona ás investigações da sciencia o modo
de formação do nosso planeta, a co mposição dos seus
terrenos, etc. O que a Biblia começa por affir.mar, é
que « Deus creou, isto é, fez de nada o céu e a terra »,
o que vale a dizer, segundo a maior parte dos intérpretes, a substancia de todas as cousas visíveis, facto
que deixa suppôr que ellas são da mesma.materia. Não
diz que o globo foi crcado no eatado adulto ; basta,
pois, para dar razão á narr ativa de Moysés, que Deus
tenha creado no estado simples a matcria qu e daria
o mundo sideral e a terra, e depois, a tivesse aperfeiçoado por leis de que é o auctor.
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Escutemos neste particular o ensino do Buiion,
onde v emos a mais exacta conformidade do sua alt a
sciencia com os dados biblicos : « Crcar, diz ell e, é
tirar uma substancia do nada ; formar ou faz er, é
tirai-a do qualquer cousa sob uma forma nova ; o
parece que a palavra crear pertence de prefercncia
e talvez unicamente ao primeiro veI'siculo do Génesis,
cuj a traducção precisa deve ser : « No principio, Deus
creou do nada a materia do céu e da t erra .. . )) Por
conseguinte, a obra: dos seis dias não se póde entender
sinão co mo uma formação, uma produ cção de formas tiradas da matcria pr ecedent emente creada. Com
eiieito, quando se trata da luz, que é a primeira dessas
formações, só se diz : Que a lu z, << seja feita ll, e não
<< Que a luz se ja creada. )) Tudo concorre pois a provar
que a materia, t endo sido creada in principio, foi só
no s t empos subsequentes que aprouve ao Soberano
Ser dar-lhe a fórma, e que, em lugar de tudo crear e
tudo for mar no mesmo instante, como pudéra fazer,
não quiz, pelo contr ario, agir sinão com o t empo,
produzir successivamente, e até coll ocar descansos,
intervallo s considcraveis entre cada uma das suas
obr as (1). l>
Em segundo lugar, a Bíblia affirma que a terra, nos
prim eir os tempo s, era impropria para a vida e não levava sub stancia alguma que tivesse viela. Nota, por conseguint e, um p er íodo azoico que precedeu a apparição
de qualqu er ente vivo.

II. - O systema geologico ensinado peia sciencia moderna concilia-se com a fé . - Perante a narrativa mosaica que no s diz a sciencia? -- Não dar emos como ensino scientifíto o atomismo de Ep icuro et de Lucrecio,
t omado dos philosophos gregos Leucippo e Demócrito,
qu e alhur es m encionamos o r efutamos ; nem tão
pou co a theoria Monista descripta e qualifica da no
(1) Histoire naturelle, Epoques de 111 nature.

FORMAÇÃO DA TBRRA

201

precedente capitulo. A ver dadeira sciertcia, hem como
a fé, rejeita e condemna esses ensinos.
A theoria cosmogonica que preval eceu no ens ino
scientifico moderno , é a de Laplac e, modificada por
Faye, a qual provavelrrtenlie receberá novas mod ificações. O physico·astronomo co nceb e a materia primitiva do mundo como um pó cosmico, «. nebul osa
esparsa em varios amontoamentos na immensidade dos
céus )) ; e, sob um impulso vinda de fóra, produz-se o
pheno m eno inicial donde procederão os mundos : o
mundo sid eral e o globo terrestre.
O sabio geologo, o senhor de Lapparent, com a clareza que o caract eriza, r esumiu muito bem a opinião
actual (1). Vê cm nosso globo um astro apagado, como
o suspeitára Descartes, e di sso acha a prova na for ma
espheroidal do nosso globo, no seu achatam ento n os
polo s, na co nstituição das ma t erias no interior. Pe rdendo logo um pouco do seu cal or por irradi ação
na imm ensidade do espaço, a terr a baixou tanto de
temperatur a na su a sup erfície qu e não foi mais possível a ex ist encia das ma t erias em fu são . Sob o eff eito el e
cond ições physicas, o exterior não poude deixar de se
sol idificar e deu o qu e ch amamos a crosta terrestre. Foi
então que os vapores de agua, primitivam ente espalhados na atmosphera, cahiram líquid os sobre a cro sta
e formaram a massa oceanica. No emtant o, nesse mar
ainda quent e o carr egado do princípio s activos, r ealizavam-se ph enom cnos de cri stallização, qu e déram as
rochas primitivas . Depois levantamentos por um a
parte, depressões por outra parte, foram a conscqu encia ela dupla acção interi or o atmospherica. Afin al,
sobro essa crosta desigual, se sobr epuz eram gradual m ente os sedimentos ou t err enos primaria, sécundario o
terciario, sepultando os destroços pal eo ntologicos qu e
a industria humana nelles descobre.
(1) Géologie, Inttoduction , p. 16.
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Ora, essa theoria, onde se acham juntamente as
explicações dos antigos Neptunianos, partidarios da
acção equorea, e dos Plutonianos da primeira parte
do seculo passado, partidarios da acção do fogo, será
contraria á fé? De modo nenhum.
Satisfaz a sciencia; tem sua justificação na presensença do fogo interior da terra, na erupção dos volcões
e nas fontes thermaes, etc. Além disso, essa theoria
explica perfeitamente a menção feita por !vioysés da
presença das aguas na superficie da terra, e deixa
subsistir esta outra affirmação da Escriptura sagrada
que só na terceira época appareceu o arido.
J a se vê, todo esse ensino e os pormenores scientificos que deli e decorrem, pódem muito bem concordar
com a fé. Deixam intacto o dogma da creação; permittem á sciencia de mover-se no seu dominio e admittir, como lhe convier, a duração necessaria pára que
as causas segundas possam produzir os seus effeitos.

ARTIGO II

Transfonnações da terra.
I. Narração biblica : obra dos seis dias . - II. Dados geraes da
Geologia. - III. Conciliação possivel entre a narrativa biblica e a
sciencia geologica.

Tudo quanto acabamos de dizer sobre a formação
da terra, se refere ao periódo primitivo em que a vida
ainda não appareceu. Uma phase ainda rica de hypótheses e explicações é a que se extende desde essa formação primitiva até a época chamada quaternaria ou
dos transportes sedimentarios, na qual o nosso globo
terá assumido pouco mais ou menos a fórma e o aspecto que hoje lhe vemos. Quaes fôram essas transformações? Quanto tempo durou aquelle trabalho?
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Quando e como a vida organica tomou posse de nosso
globo? Perguntas por certo cheias de interesse, mas
que temos de estudar unicamente no ponto de vista
da fé.
Sobre aquelles grandes acontecimentos, que diz ·
a fé catholica? que nos ensina a sciencia? Entre uma
e outra haverá accordo ou discordancia? E' o que
vamos examinar successivamente, concentrando a
nossa attenção sobre dois pontos principaes : 1° as
transformações geologicas da terra postas em frente da
obra dos seis dias bíblicos da Creação; 2° os grandes
cataclysmos de que nosso globo conserva os signaes,
os quaes farão o especial obj ecto do artigo III.
J. N arratira bíblica : obra dos seis dias. - Entre o
segundo versículo do Génesis, onde se diz que cc a terra
era informe e nua >> e o 27° versiculo em que o escriptor sagrado conta a creação do homem, intervêm os
pormenores das diversas obras sahidas das mãos de
Deus : o apparecimento da luz, a formação do firmamento, a separação da terra e das aguas, as apparições successivas das plantas, do sol e dos astros, dos
reptis e dos passaros, dos grandes peixes e dos quadrúpedes, do homem afinal, rei da Creação . - Quanto
tempo foi necessario á terra para solidificar-se, cobrirse de plantas e flores, povoar-se de animaes, ficar em
estado de receber o homem: Certamente Deus não
carecia de tempo: cc Disse e tudo foi feito. » Comtudo,
a Bíblia faz notar que assim não succedeu, e Deus, por
seis vezes, faz ouvir seu verbo omnipotente, procede
por ordem, e marca seis períodos de sua actividade
creadora, períodos designados pelo nome de dias.
Sobre essa narrativa, façamos dois reparos : 1° a
narração sagrada não diz uma palavra das revoluções
acontecidas sobre nosso globo desde a creação da
materia que o constitue até o momento em que a
terra se vae tornar habitavel. Deixa, por conseguinte,
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á interpr etação da sciencia um espaço livr e, mais ou

m enos longo, em que se pódem r ealizar verdadeiras
transformações, 2° quanto á conclusão dogmatica e
m oral tirada da obra dos seis dias e do descanso de
Deu s n o setimo dia, é um ensino divino, e a sciencia
aqui não t em nada qu e ver.
II. Dados gerues da Geologia. - Segundo o mais sabio
do s gcologos, o senhor de Lapparent, cujas opiniões
fazem Iei, a phasc estellar do nosso globo não fo i de
longa duração. A terra transformou-se muito, depois
povô ou- se. As suas primeiras transformações provavelm enLe se r ealizaram p elo r esfriam ento, em seguida
p ela condensação de seu s elem entos, e formou-se
uma crosta t err estr e sob a dupla acção do calor interior , cm primeiro lugar, depois sob a influ encia do sol.
No corr er do t empo, sobr ev ieram outras modificações,
causada s por agent es atmosphrricos, pelas inundações
e p elas aguas do oceano, pelo s estragos do s rios.Afinal,
quando as terras appareccram, a vida organica dell as
tomou posse (1).
A sciencia geologica r eparte aquellas subver sõcs e
suas co nsequ encias em diversas épo cas ou p eríodo s.
Dahi tr cs seri es de t err enos, designados por ordem de
antiguidade p elos nom es de primarias, secundarias e

terciarios.
~ o p erí odo primaria, sobr e a camada primitiva de
granit o, estabelecem-se os pr im eiros t err en os estratificados, compo ~tos de sch istos cristallinos, com destr oços fosseis qu e accusam uina t emp era tura essencial m e~t e característica do s tr op icos actua es, a qual r einav a cntiio sobr e todos os continentes e todos os mat'CS .
r\ época secundaria off erecc sedim entos m edias divididos cm camadas ou syst.emas sobr epostos, cont endo
os terr enos salifcr o, jurass ico, olithi co e, cr etacco;
(t )

De Lapparcnt, Traité de Géotogie, Introduction

ass im como fosseis fragmentos de piantas angiospérmas, que indicam o prim eiro estab elecimento das estações.
A épo ca terciaria mar ca uma er a de tr anstornos
contrastando com o soergo da época pr ecedente :
erup ções vol canicas, dislo cações, sublevamentos de
montanhas; o r cg im em tr opical se r etira para o equador ; os gelos acali::1m por fixnr- se definitivam ent e nos
polos . O mundo vegetal r evest e o m aior esplendor que
tenha jamaif' conhccid·J .
A es te p criodo assignalado p elo s grandes cataclysmos, corr es pondem as alluviões (Dilarium scientifico), de qu e falaremo s ma is adiant e, e qu e traz rm
coms igo os sedim entos da época quaternaria ou era
moderna.
Quanto t empo duraram aquellas transformações
gcologicas? « A construcçào da t erra, responde o
senhor de Lappar cnt, abr angeu não seculos, mas
milhões de annos, e cada épo ca deixou 1r aços visíveis
cm nosso globo. As ínscripçõ es e as medalhas do p as·
sado ab undam n o seu seio sob a forma d e mineraes e
de fosseis do s quacs cada um narra, a qurrn o sab e ler,
um cp is odi o daqu ell a r emota histor ia. » (Notions générales de l' É corce terrestre, p. 9) .

III. Concíliaçâo possirel entre a narratiM biblica e a
sciencirt geo logica. - Na qu rstão parti cularm ente
interessante e grave de qu e tratamo s, h a ponto s que se
r elacionam dir cctamcnt e com a fé ; nestes não ha
tr an.,sacção possivd : é pr eciso ater-se ás verdades dogmatica mente estab elecidas e aliás pou co numero sas.
Qualquer ensino qu e lh es s0ja direitam ente opposto,
deve ser reje itado como indubitavelm ente falso, contrario, ao mesmo tempo, á r ealidade do s factos e ao ensino da razão e da ff>.
i'lfa8, ao tomar ao pé da lrttra a narração do prim eiro
capitulo do Génesú1 e os ensino s da sciencia que aca-
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bamos de resumir, vê-se que para os pôr do accordo,
são nccessarias harmonia e conciliação.
Até agora eram seguidos tres systemas de interpretação : 1° o litteralismo ; 2° o concordismo ; 3° o idealismo.
A geração actual julga ter achado uma solução melhor
na theoria chamada dos emprestismos scientificos (1).
1° O Litteralismo apega-se á Iettra .do texto sagrado.
Na questão que nos occupa, adopta os dias de vinte
e quatro horas e pretende concilial-os com os longos periodos cosmogonicos e geogenicos. -- Segundo
o lugar que assignam á obra dos seis dias biblicos, os
litteralistas se dividem em post-hexamericos, collocando
os phenomenos geologicos depois dos seis dias, e antihexamericos attribuindo-os a uma época anterior á
Creação. Esta segunda opinião foi sustentada por
Chalmas, Buchland, Wiseman, etc. - Este systema
não tem mais defensores.
2° O Concordismo : Em favor na segunda metade
do seculo x1x, preconizado por Marcello de Serres,
Fabre, Pianciani, Palmieri, monsenhor Meignan, o
P. Coriuy, Hamard, etc .. ., este systema se resume em
dois pontos principaes :
a) A palavra dia, na narração mosaica, não significa
um espaço de vinte e quatro horas, mas uma época,
ou período mais ou menos extenso, conforme a sciencia
o achar opportuno para os phenomenos attribuidos a
cada um dos dias bíblicos.
Aliás, esta interpretação não é cousa nova. BufTon
professou esta theoria,· e a sua opinião foi partilhada
pela maior parte dos sabios (2). Cada um fica livre de
adoptar a opinião que mais lhe agrada: a Igreja não se
pronunciou e os doutores não são do mesmo parecer.
Muito tempo antes que a geologia começasRe a soletrar

o livro da creação, com uma intuição que lhes honra o
genio, Clemente de Alexand1fa, Odgcnes, santo Athanasio, são João Chrysóstomo, como se pôde ver nos
trabalhos delles sobre a Biblia, e muitos outros disseram : cc Os seis dias da creação não são seis dias de vinte
e quatro horas. São seis épocas dilatadas, indeterminadas, de uma duração igual ou desigual, pouco importa, mas immensa. l> A palavra hebraica que traduzimos
por din, presta-se para aquella interpretação. Santo
Agostinho chega a declarar que o texto sagrade se
oppõç a um sentido absoluto da palavra dia.
Mais tarde, na idade media, os doutores não hesitaram mais do que os Padres em admittir épocas indeterminadas : é a opinião de Beda. Santo Thomaz diz
que as duas opiniões não i.:êm importancia para o
dogma. <e Deus, diz Bossuet, depois de ter feito em
primeiro lugar alguma cousa como o fundo, a materia
do mundo, quiz fazer os adornos délle em seis difjerentes progressos que lhe approuve chamar seis dias (1) >>
Em Roma, os summos Pontífices, debaixo dos seus
olhos, deixam sustentar o mesmo parecer, e esta opinião não é sem fundamentos.
Frequentemente, na sagrada Escriptura, está empregada no sentido incontestavel de periodo indeterminado, a palavra que traduzimos por dia; é assim
que o proprio Moysés (Gén., cap. II, v. li), fazendo a
recapitulação da obra dos seis dias, diz : cc Taes são
as gerações do céu e da terra quando foram creados,
no dia em que Deus creou o céu e a terra, in die quo
fecit... »E' deste modo que Isaías, prophetizando a vida
do Messias, diz : « Naquelle dia ouvirão os surdos,
etc ... »
b) A ordem na qual vêm descriptas as obras de Deus,
no primeiro capitulo do Génesis, concorda com a das
sciencias cosmogonicas e geologicas, como se póde ver

(i) Nesta exposição, inspiramo-nos do livro repente, publicado
pelo padre Guibert, com o titulo : Les croyances religieusei et les
sciences de la Nature (i 908), cap. vm.
(2) Butron, Histoire naturetle; :ll;poca da natureza.

(!.) Elévátíons sur lts mysteres, 5ª~Med,
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na exposição scicntifica que precede (1). Este systema
não parece mais dar sufficiente satisfacção e mo stra-se
todo arbitraria, sem provas bastantes. Quando .\1oysés
r epr esenta como successivas as obras de Deus, os ph enom enos naturaes tiveram qu e se produzir simultaneamente pela immensa duração dos scculos . O esfor ço
do s Concordistas póde ser louvavel, mas é sempre para
recomeçar e ofierece o inconveniente de att.rib uir á
sagrada Escriptura o que muitas v ezes ella não diz,
sem satisfazer a sciencia mesmo chri slã.
3° O Idealismo : est e syst ema já professado pela
E scola de Alexandria, cont ou entre os seus adeptos
são Clemente, Orígen es, santo Athanasio, sãa Cyrillo e
particularm ente santo AgosÚnho, na 1grej a latina. E'
dir ectamcnte opposto ao Concordismo. T em como pI'incipio qu e nií o ha nada d e commum entr e a Bíblia e as
sciencias profanas e qu e o dever do th eoJogo é libertal-a
de qualquer conflicto isolando os dois dominios. Os
idealistas modernos como i'viich elis, Guttl er, Reusch, na
Allemanha, Monsr.nhor ClifTord, bispo do Clifton, na
J nglatcrra, ensinam que a narrativa bib lica foi concebida sobre um plano ideal, e a 011 dem na qual est ão
.disLribuidas as obras de Deus, foi adap t ada cm vista. do
estab elecimento da semana e nii.o determinada por
suas relações logicas. - O Idealism o, na verdade, suprime as discussõ es, mas não parece d e modo algum
r esponder as senlido evid ente do Cfoesis. que assume o
estylo geral do historiador . nem ao t.pn.ba.lho div.ino qu e
prcpa1·ava o estab elecim ento da semana e do descanso
do sctimo dia..
·'i<i Theoria dos empl'estimos scientificos : est a thcoria
consiste cm dizer:<< No povo de Dous, como cm todos
os povos antigos, encont.ravam-se concepções cosmo-

(1) O senhor Vigouroux no seu Manuel biblique, t. I, dá os quadros desenvolvidos deota concur<lancia, e v >enhor G-uiue1t 110 se
livro : L e8 Ori~ines, cap. 1.
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go nicas que tinham por fim satisfazer a imaginação
popular ávida de conhecer os principios mesmo os
mais inaccessiveis .. . Quando o escriptor inspirado do
Pentateuco collocou uma cosmogonia no inicio do seu
livro, obedeceu ao impulso do Espirito Santo tanto nas
doutrinas elevadas e puras de que a sua narrativa era
o supporte, como nesta organisação da obra do Creador. Tirou do meio d.e então, qu e se achava num estado
scicntifico muito <li ffor ente do no sso, a co ncerçã o em
voga no seio d·a qual envolveu o seu ensino. Não acorre.ntava para sempre a crença nestas primitivas concepções n (1).
Este modo de ver supprime todo o antagonismo
ent r e a sciencia e a Bíblia em materia de cosmogonia;
liberta-se dos inconvenientes do Concordismo e do lrlealismo ; respeita ao mesmo tempo o sentido evidente
do texto e da inspiração; emfim, r esp eita tambem a
scioncia, isto é, o esforço do pensamento humano para
explicar as origens do mundo e presta-se a todos os
progressos ulteriores qu e esta .scicncia humana póde
ainda r ealizar, sem t er necessidade de modificar seu
princípios e sua applicação.
Esta solução simples e commoda descansará sobre
uma base legitima ? Deix emos a seu sabio e distincto
propagador o cuidado de r esponder. Para abonar a sua
affirmaçã o, tira de santo Agostinho, são J c·ronymo,
santo Thomaz, testemunhos e citações qu e possuem
ainda, diz ell e, uma confirmação pr eciosa no ensino da
Igreja (2).
Na sua Encyclica PrMidentissimus Deus (18 de Nov.
de 189:3), o papa L eão XIII fazia esta notavel observaçõ.o : « Os escriptores sagrados, pouco pr eoccupados
em approfundar os segredos da natur eza, ás v ezes
descrevem as cou sas e as r epr esentam, ou com m etati J Guibert, Les Cl'ot}ctrtees tehgieu.ses, cap. vm, p. 27L
(2) Guibert, Les croyances religieuses, cap. VIII, p. 248 e seguintes.

e. DE i~sõrR'uc. IiEiia. T. IV
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phoras, ou segundo a linguagem usual no tempo, aná1oga á CJUC está empr egada hoje diariamente nas relações ord'inarias, me.'lmo entr e os homens mais doutos.
Ora, se~urrdo o modo commum de falar. exprimimos as
cousas como nos cahem debaixo dos sentidos ; do
mesmo modo, o escriptor sagrado (esta advertencia é
tambem do doutor angielico) conformou-se com as apparencias sensiv eis : isto r, .Deus, falando aos homens,
adaptou ma linguagem á intelligencia delles, e exprimiu-se á maneira humana. n
De seu lado, Pio X, na sua Encyclica Pascendi (R de
Set. de 1907); quando fala da inspiração dos Livros
santos, toca de leve, distinguindo-a cuidadosamente
elo modernismo por ell e conel emnado, na opinião daqnclles que, entre os ca tholicos, admittem citações implicitas na Bíblia. Não se póde fazer entrar nesta categoria as concepções cosmogonicas tiradas da antiguidade e tomadas como auxilio das verdades religiosas? 'D este modo parecem solidamente estabelec idas
a co ncordia e a paz entre a sr.i.encia e a Bíblia.

ARTIGO III

Grandes cataclysmos que transtornaram a superlieie do globo
terrestre.

Já assignalamo s como derradeiros factos notaveis
elo periodo terciario, o levantam ento formidav cl elas
montanhas, os seus estalo s t.razenelo as rrupções
vol eanicas, as invasões do mar e o reLrahimento das
grnndcs aguas dando á terra a forma exterior qu e apr oso1üa l10j e.
Um ultimo episodio fecha a seri e dos tempos geolo gicos; a invasão das grandes goleiras, acompanhada
de inundações que deixaram traços profondos. Os r eslu:, be pultatlo8 num mundo hoj e subterraneo !'orne-
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cer-nos-ão, para o nosso capitulO" da paleontologia, verificaçõ es cheias de interesse.
Detenhamo-nos, por emquanto, no mesmo facto que
a sciencia goologica qualifica de grande dihwinm.
Em seguida, estabeleceremos relaçõ es com outro facto
historico, o diluvio mosaico.
§ I. -

O diluvium geologico.

I. Dados da scicncia : causas e e1Ieitos. vestigios ,deixados por ellas.

II. Invasões glaciarlas :

I. Dados da scienáa. : causas e e"!}eito (1). - E;mquanto o centro da Europa se manteve a uma pequena altitude, -- pôde-se dizer outrotanto ela Ameriea, -- a nev e ahi não podia permanecer e as aguas
vivas traziam imm ediatamente ao mar o excedente das
chuvas . Logo que os grandes levantamentos assentaram os c11mos das montanhas acima de ~l.000 metros,
as neves se amontoaram nellas e formaram as geleiras,
causando assim um resfriamento da atmosph era; cm
seguida, ao norte, esboroamentos de montanhas pcrmittiram ás aguas frias invadirem o interior das t err as
cm que nunca tinham penetrado, deixando nellas os
seus detritos. Além disso, a sciencia nota que da mistura
das aguas glaciaes do norte com as cálidas correntes
atlanticas, r esultou um a grande perturbação atmospherica. A consequencia foi que quantidaçles considcraveis
do chuva e do neve cahiram particularmonLe sobre a
Europa. Hocolhidas nos altos massi~·os, produziram
nelles geleirns imm cnsas.

I L Jnr.:asões glaciarias: vestígios deixados por ellas. As geleir as <lcspr ondondo-se das montanhas por ofTeito
CI > Exl r;iJ1i11ws estas explicações do llvl'o du scnl!or de Ld.,P!Ja·
rent : Notions générales sur l'J!l:corce terrestre, 1897.
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do calor, dão lugar a uma tríplice invasão glaciaria ; a
primeira, no fim dos tempos neogéneos, ultimo período
da época terciaria; a segunda, de todas a mais importante, no principio dos tempos quaternarios, data do
apparccimcnto do homem; a terceira, que foi como
uma volta ofTcnsiya dos gelos, obrigou o hom em a
bater cm retirada perante esta invasão qu e parece ter
abrangido menor espaço .
A prova das invasões glaciarias e de seu poder destructivo fica demonstrada co m os blocos erraticos, car regados pelas geleiras e transportado s a di stancias ás
vezes espantosas do seu incontestavcl lugar de origr.m ;
nas cidades lacustres e nos despojos accumulados em
cavernas profundas. Entre as invasões glaciarias e
depois dos seus ultimas estragos, produziram-se os depositas sedim entarias e diluviano s da época chamada
quaternaria, os quacs foram todos co nglobados sob a
denominação de dilnCJium que ll1 cs co nservamos, dis·
tinguindo-o do dünCJio mosaico.
Nada nos diz a J3iblia a resp eito desses factos geolo·
gicos e com ell es a fé não é de modo algúm interessada
ou compromettida.
§ II. -

Diluvio mosaico.

!. A narra tiva biblica e ti uas consequencia:; tlugutáticao. 11. Questões em estudo : i 0 realidade do diluvio ; 2. 0 a sua universalid ade no sentido absoluto ou moral. Controvérsias o conciliaçõeo
sobre estes difJerentes pontos. - III. Solução das ob jecções pllilo·
sophicas.

I. N arratíCJu bíblica e suas consequencías rlognwticas. - Os facto s relativos ao diluvio são referidos por
Moysés no livr o do Génesis (cap. v11-IX ): « Vendo que
~obr e a terra a malícia do homem era grande e u
tendencia do s p ensamentos no coração dcll c era con.stant'ém ent e má, Deus arr ep endeu-se d e ter feito o
homem sobre a terra, e ficou affiicto em seu uora'ção.
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E Deus disse: Exterminarei da superficie da terra os
homens que creei, homens e quadrup:Jde s, reptis e aves
do céu, porque me arrependo de os ter feito . »(Gén., vr,
5-8). Em consequencia disso, no anno do mundo de
1656 segundo a Vulgáta, isto é, mais de quinze seculo s
depois de cr eação do homem, Deus, para castigar os
crimes dos h om ens, << romp eu as fontes do grande
abysmo das aguas e abriu a cataracta do céu. Durante
quarenta dias e quarenta noites a chuva cahiu sobre a
· terra e as agu as passaram de quinz e cóvados acima das
mais altas montanhas. T odas as aves, todos os animaes, todos os homens morr er am com excepção dos
seres encerrados na arca com Noé e a sua familia.
Durante 150 dia s as aguas cobrir am toda a t erra, e a
arca parou sobr e o monte Ararat, na Armenia, onde
Noé desceu ... » Prosegue o historiador sagrado:« Toda
a carne que se movia sobre a terra, pereceu: aves, gado,
animaes selvagens e todo r eptil que se arrastava sobr e
a terra e todo homem ; tudo quanto respirava o sopro
de vida, tudo quanto se achava sobre a t err a secca,
morreu. E foi destruída toda a sub stancia que estava
sobre a terra, desde o homem até os animaes; os reptis, e as aves do céu, todos foram exterminados da
terra ; e não ficou mais que Noé e os que estavam
com eI!e na arca. » (Gén., vrr, 21-23.)
Dessa narrativa de Moysés se deprehende uma verdade dogmatica e de fé, a saber : que o diluvio de que
se trata, foi real e um castigo de Deus. Outro ponto,
que parece claramente affirmado, é que o diluvio envolveu numa destruição commum todo o gé nero
humano, com excepção de Noé, sua mulher, seus
tr es filhos e as mulheres destes; e, por conseguinte,
a terra fo i de novo povoada por este patriar ca e
seus descendentes.

II. Questões em estndo. ções. -

Contrrwérsías e conâlia-

A respeito deste acontecimento e das impor-
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tantcs questões por elle suscitadas, - deixando de
lado os pontos dogmaticos que acabam de ser indicados. - interroguemos a historia e a sciencia ; perguntemos-lh es o que pódem all egar a respeito do diluvio, de sua realidade e sua uni(Jersalidade. Veremos que
são incapazes de fixar cousa alguma certa e precisa
opposta ao facto mesmo, e que as divergencias não se
referem sinão a pontos accessorios e livr emente controversados.
1° Realidade do dillwio. -· Que tenha havido um
diluvio asiatico de que Moysés se fez o historiador, eis
ahi um facto incontestavel e provado historicamente.
Primeiro notemos que Moysés é um historiador
honesto, veridico e antigo; viveu numa época pouco
afastada do s tempos de Noé; podia, melhor do que ninguem, ser instruído elo que relata, pelas tradições exactas do povo hebraico. Além disso, o facto de um diluvio,
depois da terra já e~.tar povoada. é uma dessas tradições que se notam por toda a parte:
a) Entre os Chaldeus, na historia ele Xisuthms salvo
elas aguas por Kronos ou Saturno. Esta narrativa,
transmittida por Berosio, é sem contradicção, a mais
antiga depois daquella de Moysés.
b) Entre os Gregos, depara-se o diluvio ele Deucaliâo e
Pyrrha, sua esposa, salvos das ondas e povoando a
II ellacle.
e) Os Hindús têm a narrativa t.radicional elo diluvio
no qual Satyava.tra salva comsigo a raça humana. Os
Chinezes conservaram as mesmas lemhranças. (C!niKings, 1ª parte, cap. r.)
d) Humbolclt encontrou na America identicas tradições em que só os nomes são mudados; existo a té nas
ilhas !lfarquezas, entre os habitantes da Oceania.
Neste ponto historico, limitemo-nos a esta reflexão
de Boulanger : « O diluvio, diz elle, este facto incomprehensivel, em que o povo acredita só por habit.o, e
que p_essôas cultas negam tambem por habito 1 é tudo
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o que se póde imaginar de mais noLorio e mais incontestavel; precisaria que alguom fosso o mais ignorante,
o mais obstinado dos homens para dclle duvidar logo
que se consideram os testemunhos analogos da physica
e da historia e o clamor univer s<1l do gencro humano. n
(Antiqnité dé"oilée, cap. J ).
Posto isso, que nos diz a sciencia a respeito do diluvio 1 Tão unanimes são os geólogos a confessar que o
nosso globo foi o thoatro de revohJções e cataclysmos
que deixaram vostigios innegaveis e visíveis sobre o
solo desigual que habitamos, quão diversas são as suas
opiniões scientificas a respeito das datas, causas e
resultados elas revoluções locaes ou successivas, acontecidas Gm nosso globo.
Por isso não citarnmos os testemunhos que outróra
se allegavam faci lm ente a favor de uma subi ta o grande
revolução que teria transtornado a superf icie da terra.
Basta diz er qu e o globo apresenta, por toda a parte,
vestigios ele subvorsões e ca taclysmos do género daquelle que refere Moysés. Podemos pois, com um
sabiu geologo all emão, PfafT, chegar pelo menos a esta
conclusão : " As sciencias naturaos não pódem fazer
obj ecção alguma seria co ntra um diluvio : a verdade
da narração biblica é suffi cientemente protegida contra
os ataques da sciencia, logo qur, nesta narração, não ha
nada que esteja cm opposição com os factos scientificos verificados, ou qu e, pela geologia, possa ser
demonstrado como impossivel. Ora, r.sta scirncia não
tem a nos apresentar facto algum de tal natureza;
pelo contrario, os factos até hoje notados mostram
vestigios evid entes de inundações que tiveram lugar
em diversas regiões e alcançaram grandes alturas, de
modo que é preciso admittir, pelo menos, inundações
relativamente geraes, as quaes si não chegam a se
confundir com o diluvio, têm comtudo muita analogia
com elle. >)
2° Universalidade. do dilzwio .. -·· Em primeiro lugar

2i6
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foi o diluvio universal no sentido absoluto e rigoroso
da palávra, isto é, geographicamente falando, cobriu
com as suas aguas todas as partes do globo, habitadas
ou não habitadas? Ou então terá sido universal só num
sentido mais restricto, isto é, submergindo successivamente a terra ou inundando somente as regiões habitadas pelo homem?
Cada uma das duas opiniões teve e póde ainda ter os
seus defensores.
A quasi unanimidade dos Padres e dos doutores da
Igreja, desde Tertuliano até santo Thomaz, interpretou
sempre a narrativa mosaica no sentido da universalidade absoluta.
Baseayam a sua opinião sobre os mesmos textos da
Bíblia, em que Moysós repete que as aguas cobriram
« toda a terra, destruíram todos os animaes e toda a
carne que tinha um sopro de vida. »
Hoje, a exegése, mais accommodante, abandona o
sentido por demais absoluto das palavras e, valendose de trechos analogos da Escriptura em que a expressão toda a terra não se deve, com effeito, interpretar
sinão num sentido relativo, adopta antes a opinião. de
um diluvio parcial.
Além disso, esta opinião não é recente. Já em 1685,
a interpretação feita neste sentido foi apresentada á
congregação do Indice a respeito de um livro de Isaac
Vossius onde estava sustentada. O tribun:tl romano,
segundo o parecer do sabio bcnedictino francez D. :Mabillon, preferiu deixar esta controvérsia indecisa : a fé
não é portanto lesada de modo directc,, por essa opinião ; entretanto os particlarios de um diluvio parcial
devem admittir que esse diluvio foi um castigo abrangendo a todos os homens que a justiça divina queria
alcançar.
Em favor da s~ia opinião, os partidarios do dilurio
parcial invocam :
a) A auctoridade do sabio cardeal Caj etano que, no

seculo xvr, já explicava · o texto de Moysés no sentido
restricto ele um diluvio extendendo-se aos paizes
conhecidos e habitados.
b) O te~temunho ·ela sciencia moderna, que adhere
especialmente a esta interpretação. Assim pensam
Marcello de Serres, P . Pianciani e auctores catholicos
de todas as classes, sacerdotes e leigos, geologos e
exegétas (1).
·
c) Este raciocínio que, o fim de Deus sendo castigar
pelo diluvio a raça humana culpada, este fim era sufficientemente attingiclo, por um2 inundação parcial,
limitada ás regiões que ella habitava.
Accrescentemos que esta interpretação ajuda admiravelmente a solução das principaes obj ecções levantadas contra o diluvio, bem que seja facil abatei-as
mesmo no sentido absoluto de um diluvio universal.
Mais importante no ponto de vista da sciencia e par ticularmente da fé, é a seguinte quesL?io que se apresenta : << Ethnographicamente, o diluvio terá sido universal neste sentido que realmente terá feito perecer
toda a raça humana, com excepç.ão de Noé e sna familia?
Já cit amos o texto mesmo da Bíblia na pagina 213.
Mais tarde, são Pedro falando deste acontecimento
do diluvio, escreveu : <e Um pequeno numero dentre
os homens, isto é, oito almas, foram salvos das aguas. >>
(1ª Ep., III, 19-21.)
Todas essas expressões parecem muito claras e muito
poderosas no sentido de uma destruição universal. Por
isso, os ensinos tradicionaes dos Padres e suas interpretações da Escriptura são geralmente a favor da universalidade do diluvio e da destruição de toda a raça
humana, afóra Noé e sua familia.
Com tudo, uma escola completamente moderna julga
poder sustentar, sem lesar a fé, a opinião que restringe
(1)

Duilhé de Saint-Projet, Apologia, p, 511.
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a acçüo dilnviana não só oquanto aos lugar es e aos animacs, mas até qnanto aos homens (1).
Segundo esta, cert as raças, d e qu e não faz menção
a narrativa de Moysés, estm iam manifestamente fóra
da descendencia de No6.; por exemplo os Cainitas, que
não tiveram mais r elação com a fami li a d e Adão ; os
negros e os Turanios (hab itantes do Turk estan), que
não figuram nos quadros cthnogr aph icos redigidos
por i\1oysés, d epois da narrativa da di spersão. As linguas desses povo s seriam de uma familia compl etam ente differente daquell a dos descendentes d e Noé.
São asserções scicntificas discutíveis sobre as quaes
a l grcja ainda não se pronunciou. Sem rcpudialas de modo absoluto, dev emos permanecer na prudente
attitude de monsenhor i\1ei gnan, do P. Corluy, e outros sab ias cath oli cos : '' Convém ater-se á interpret ação tradicional : é de t oda evidencia a mais certa ...
Cnmtudo, aquelles que se apegam á nova opinião, não
d evem ser accusados dr, erro r.m materia d e fé. »

l ·1·1. Refutaçâo das obiecçiies philosophicas. - Bem
qu e r esolvidas des de muito tempo. as objccções da incr edulidad e do sC'c ulo xvm re.n ascem em nossa época :
importa ferreteal-as cm nome da sciencia mesma.
1º cc Era po ss ív el para Noé, p ergunta Voltaire,
co nstruir a arca com as proporções darias p or Moysés,
quando nossa industri a actual teria muita difficuldade
cm fabr ical-a?
H. Noé gastou um seculo naqu ell a construcção;
foi cedamente ajudado ; ignoramo s a qu e ponto
chegár a a industria daquell es tempos, mas não era
mais custoso construir então a arca do que edificar
aquclles gigantescos monumentos de que o nosso
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seoulo descobr e as ruínas cm Palm yr a, Balbeck, Memphis. etc.
2° cc Nunca urna arca da dimensão dada p or !vloysés
· poderia contC'r o num ero ele animaes que deixa suppôr
a conscrvaçFio das especics actnars. »
R Si o diluvio foi só parc ial ou successivo, esta ob.i ecção já perde da sua importancia. Acrescentemos
que Noé, pro 1ravelmcnte, co nservou só as cspecies dell c
conh ec idas . Lembremos apenas o calcul o do vicealmirante francez Thévenard, mo strando por algarismo s qu e a arca de Noé, segundo as propor ções dadas
por Mo}'sés, não só podia conter a familia de Noé e as
diversas espec ics de animaes , mas que teria ainda um
ter ç.o do seu espaço para os provisõ es de todas as qualidades (1 ).
3° e< Onde achar a quantidade de agua n ecessaria
para produzir a diluvio de que fala Moysés? ''
H. Aquill o que já relatamos, baseando-nos no testemunho do mais comp etente dos geologos, a respeito
das inundações e revoluçõ es acontecidas sobre o globo
terrestre, responde cabalmente a r.st.a obj ecção antiga.
Nilo ó mais n ecessario, par a r esolvei-a, appel lar para
nm milagre da . omnipotencia divina para se poder
achar a quantidade de agua necessitada por urna inundação mesmo geral.
Devemos po is concluir que a narrativa de Moysés
sobre o <lihwio sahe intacta do estudo qu e acabamos
de fazer, e que, na hora presente, os ensinos da sciencia
moderna n os deixam muito á vontade para interpretar
o capitulo da Biblia que menciona aquelle grande
aco ntecimento.
(1) Mémoire relati/ à la marine, t. IV, p. 2·3.

(1) Esta opinião foi princlpaltnente sustentada pelo senhor Motais , sacerdote oratoriano de Rennes, no seu livro : Déluge bi'>lique;
e seu discipulo, C. Robert defendeu a these de seu mest re. fortelllenle combatida pelo R. P. Br uker : Questions actuelles d'&criture
sainte.
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CAPITULO II

A Fé e a Astronomia.
Estado presente da sciencia astronomlca. -

Divisão deste capitulo.

A astronomia é a scicncia que tem por obj ecto a
origem e a formação dos diITerentes astros que poyôam
o espaço, o estudo de sua constituição physica, suas
dimensões e seus movimentos, as distancias que os
separam e as leis que os regem.
Esta sciencia realizou immensos progressos , desde
o seculo xvnr. Quer isto dizer que hoje esteja completa
e tudo quanto ella affirma tenha que ser acccito
por certeza? Ha meio seculo, ensinavam que a lua
estava a 84.000 Ieguas da terra, hoje affirmam que
gravita a 96.000 leguas de nós; então diziam qu e a
terra ficava longa do sol 33.000 .000 de leguas, hoje a
querem mais afastada, a 38.000.230 legua s do astro
centr al. Quem nos assegura que o futur o não rectificará d.e novo esses calculas? O senhor Faye, na Origine
du monde, provou que Laplace e Newton tinham errado, generalizando muito cedo os factos conhecidos naquell a época. O illustre astronomo imagina, ell e mesmo,
um systema que, a seu vêr, devia pôr tudo de accordo.
Em 1896 enuncia este principio : os satellites giram no
sentido de seus planetas. Ora, em 1898, dois annos mais
tarde. o astronomo H. Pichering descobre o nono satel!ite de Saturno que gira no sentido inverso e destróe
·
essa theoria.
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Acreditou-se na fixidez do mundo sideral, pregado
por assim dizer num quadro immutavel ; por meio de
novos instrum entos, esp.ecialm ente pela intervrmção
da photographia do céu, nota- se uma diversidade cheia
de movimento, de vida e de interesse, etc. Essas variações dev em tornar a astronomia desconfiada e tímida
nas suas affirmaçôes.
Além disso, os esforços tentados até hoje para sondar as profundezas elo céu só tiveram por resultado o
alargamento das fronteiras e o apparecimento de
incógnitas em tifo grande num ero qu e os geo mctras,
astronomos e physicos futuros não chegarão a resolveias. '' E' um conjuncto de mundos novos e velhos, moribu ndos ou nascituros. » A astronomia, tanto e ainda
mais do que qualquer outra sciencia, deve lembrar-se
de que Newton e Kepler se prostravam piedosamente
perante Deus, e como elles,r eflcctir antes de atrever-se
a sustentar que as modernas descobertas solapam a Jé.
Aqui no sso papel não é seguir a astronomia cm todas
suas buscas e em todas suas afirmações : hasta, para
o nosso plano e para a causa da fé que defendemos,
mostrar qu e as explicações fornecidas pelos astronomos serias estão fóra da narrativa d e i\ Ioysés, por(•m,
de modo algum co ntra clla. Vamos para isso . 1° r :lproduzir o texto da Diblia e deduzir as unir.as certezas
de fé que dellc resultam; depois, pôr em parallrl 0 os
grandes ens inos ela Astronomia; :2° d efinir as basef; clu
conciliação facil entre a sciencia astronomica o a Fó
catholica; consagraremo s mais um artigo a r esponder
a diversas obj ecções mais ou menos scientificas Jevantadas contra a narrativa de !\Ioysés.

http://www.obrascatolicas.com
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ARTIGO I

A astronomia e a n.arrativa de .Moysés.
I. Narrativa da Biblia. -

II. Resumo das theorias astronomicas.

, \n tes de mais nada, convém pôr cm presenç.a os ensinos da Fé e os da Sciencia. Damos á Bihlia, nesta
expos ição, a prioridad e qne lh e pertence segundo a
chronologia.
I. iVarratiM da Biblia. ·-·Em sua historia da creaçào
do mundo, que nos diz .Moysés a r espeito da questão
astronomica? Diz:<<No principio, Deus creou o céu e a
torra »; depois, chegando ao versículo 1!.i, do primeiro
capitulo do Génesis, accrescenta : « Dous disse: Que
hélja luminario s na extensão dos céus para est abelecer
uma divisão entre o dia e a noite, afim de qu e sirvam
do signaes para marear o tempo e as estações, o os dias
r os annos. Que est es Juminarios est ejam na amp liclão
dos céus para alumiar a terra : e assim foi. Deus fez
dois grandes luminari os, dos quaes um maior .para' pres idir ao dia, e outro m enor para presidir á noite e fez
as estrollas . E Deus viu que aquillo era bom. E foi a
tarde e a manhã do quarto dia », isto é, foi o fim da
quarta época.
Tal é o texto primitivo sobre o qual se afadigaram
es inimigos da H. evclação. A origem do mundo sid eral
l' um acto creador; D eu s tirou do nada a mataria primit iva: eis ahi o unico ponto dcfé na questão astrollomica. Da formação do s astrm;, J\loys6s niío diz nada :
é portanto um campo livr e, abandonado á interpretação d os sabio s.
lI. Resumo das theorias astronomicas. - Sm·á preciso·
oppor a esta simples narrativa a Cosmogonia moderna {
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.'\/o capitulo proc edente da orjgem e da formação do
mundo, já lembramos a idéa d e uma nebulosa primit iva. concebida por Descartes n o seculo xvu , adaptada
por Kant e Hors choll, e que o sabio astronomo Laplace
formulou do modo soguint.e ; na origem, uma granrl.e
nebulosa, pó co~m i co, esparso na immrnsidadr dos
céus; - e1mm.cJ;1.tos desta ma,t oria ,(LiJ.fusa, submetidos
a um impulso vindo de fóra : lei da gravitação, movimento ele ro11açã0. - Dest,a nebulosa total e Frimitiva, despegaram-se annois q.ue d oraru s;uccessivamente
origem a todos os mundos ostellares.
lfm daquelles mundos veiu a ser o sol que primitivamente se par ecia com as outras n ebulosas e_, por uma
serie de transformações, produziu todo o nosso systema
solar : nucleo central, cer cado de uma al-.mo,ophera
nebulosa, animado com um movimento de rotação,
obcdocen©.o á l ei do gravidad e, nucl eo donde se despegam por sua vrz outros annois cu j as massas assumindo
uma forma csphcro id al, tornam-se planetas: !\1 ercuri-o,
\ºrnu1>, a Terra, Marte, Jupitcr, Saturno, os quaes
vcrüo igualmente desprender-se dcll os osphoras menores
que a massa central e girando ao redor dell a, sob o
nome de satellites, cm numero maior ou m enor. A terra
tem somente um : é a Lua. -- T1:1l é, cm substancia, o
resumo do systema astronomico d e que Laplace, na
sua mccanica cel este, descreveu as leis e os movim entos.
Este syst ema, achado defeituo so em certos pontos, foi
modificado por Fayo, e, provavelmente, so ffr erá ainda
o utras modificações.
~Accresccntemos que nosso glob o, nu seu estado
prrsente, e no dizer da scienciu, atravessou o periodo
d" infancia ou n ebu losa, o período de ju "cnLude ou
solar ; resfriou- se pouco a pouco; é a idade madura,
a idade r·m que se cercou cum uma primeiJ"a C'rosta sol idificada; sobro os terrenos primitivos ainda azoicos,
noyus ro chas scdimPntaria.s se depuzeram; algumas
illtu::. emergem d o um lado e de uutru : 1 Te1-ru, nu
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momento em que principia o quarto dia mosaico,
é apta a receber a vida (1).

.1 tnmensos vapores csrc ndiam o mundo dos asLros au
nosso pl aneta. E o q11arto di a genosiaco (ou a quarta
época) marca o momento em que os dois grandes luminares, o sol e a lu a, o lambem estrellas começaram a
brilhar para o nosso g lobo. J\ palavra d e .\loysés, fiant
luminaria, e es La outr a palavra: Fecit Deus luminnria et stellas, indi cam não a época cm que es t. es astr os
sahiram elo na da, mas aquella em que apparecoram. N'oLcmos q11e a~ expressões bibli cas se ap pli cam
perfeitam ente ao se nL ido não d e uma cr oação abso luta,
mas el e uma formaçii.o aos poucos acabando de r oalizarS(', o qu " a appari çiio s11bsPq1 1enLe não d est.r óe, elo modo
n enhum, o .':tCto cread(1r do principi o. Essa interpret ação
muito r ac io nal, niio é, ele m oelo algum, oppost a á Bibli a,
nr.m tão JH:u co á 1~r ej a : a".crescrntem os qu e ell a abre
11m caminho far.il para a cxpli ração dns obras elivinas
nos prim eiros di as d n mu11d o.

ARTIGO II

Conciliação entre a sciencia astronomica e a fé catholica.
Dificuldades scientificas resolvidas : t 0 Anterioridade relativa
da terra sobre o sol ; 2° silencio observado sobre a vasta organização do mundo ; 3° apparentes contradicções scientlficas; 4° demasiada importancia dada á terra.

.r\.s pretensas opp os ições da as lronomia m oderna contra a narraLivabibli ca provêm do uma falsa interpr eta ção da Escriptura. Attribüem-lho, Sf'm razão, affirmações
ou negações que n ella não se acham. Ao menos. nist o
o equivo co pôde d esappar ecer com um es l udo imparcial o consciencioso das ctifficuldad os oppostas em n0mo
da sciencia, as quaes se pódem reduzir a quatro pontos
principa os :

J. « Da narrativa d e :\Ioysés, r esultari::i. qu e a t erra
é anterior ao sol. Ora, a sciencia d emostr a que o sol é o
centro da orbita do n osso pl a neta, o r egulador da sua
m ar cha, o principi o da sua fecundidad e, e, segundo
Lorlos os dados scient.ificos, seu foco gerador? l>
H. As grandes th eo rias el e Laplace o d o Fayo, qu e
ac.abamos d e resumir, 8ào h oj e d o domínio da scioncia.
Cont êm cllas uma contradicção com a narrativa de
Moysé s? Não, a conciliação é faci l e muito explicavcl.
Som d esr.osp eit ar a Bíblia e até interpretando com
a maior exact.idã o o Yersiculo gC'nesiaco : ln principio
Deus creaíJÍt céelnm et. terram, eliz emo s : O sol existia
. a nLes da terra ; m as a Lerra "I'ª então inform e e nua,
e u sol, a lua e os astros, no se11 p eríodo d e forma cfio.
----< i )

Apolooie scientifique, .pelo padre Sendercns, p. 91.

II. '' .\l as co mn pód<' Mo.vsc'·s passar Lií.o r a pidam ent e
::;obre a vasLa orgn 11ização d o mundo, e r esumir cm
duas palavr'as. - P num rnPsrno dia ou l: poca, -· todas
as maravilhas elo Pspnço sid eral : l>
R. •\ l o)·sc's se nd o o hist oriador da Lorra, P nii.o da
!'rração inteira, ro nLa de que· modo Deu s prrparou o
berço da humanid a d" ; não fal a si não incid r ntemrnte do qu e sr> prPndr a seu assu mpto, não diz
quant o temp o Ur us co nsagrou á formação do so l r elo s
astros, m enciona o apparrcimento d ell es no quarto
clia, ·~é tudCJ. Naela imp0d e pur·tanto áqu ell es a qu em
agrada esta hyp o Lh c~e . de c1·1•r qu " o pod('l' cr eador
gastou sec:itl os e até mi1!1•a res el e sceu l1 Js em elaborar a
!:ilia ohra P l'azel-a µassar· elo 1~;; La do gaz1rno ao Jiquiclo e,
Pm sPgu icla, ao soJi clo . .\ cc r nscPntem os, porc;rn, qu e os
sabios qu e calculflm os secu los qu e aq uollas transformações ex igem , ni\o nos dfiu sinão a s ua propria opinião e n:io factos dn clominio da scirncia; r11 1<', além
<.i.iss.o, a rhronologia ante-hi storica fica entr.,gue ás

http://www.obrascatolicas.com
·e ,

DE JNSTRUC, REJ.IÓ, T. IV,

15

227

PARTE SCIENTIFICA

A ASTRONOMIA E A FÉ CATHOLICA

supposições delles, o cmfim que Deus crr,ador pódo
muito bem, si lhe aprouver, accelcrar a formação dos
astros e a apparição da luz som exigir seculos indefinidos.

mostrar os seus raios, taes como sentimos o calor solar
sob um céu nublado que nos esconde o astro do dia?
Por conseguinte, sem fazer violencia á narrativa de
Moysés, concebe-se que Deus, por cima das sccnas confusas do chaos primitivo, tenha dito cm primeiro lugar :
f iat lux ! depois, que a atmosphera do nosso globo adquirisse pouco a pouco mais transparencia, e afinal no
quarto dia, o ar estando purificado e dissipadas as nuvens, que o sol se tenha mostrado em todo o seu resplendor, assim como a luz e as estrellas. Deste modo tudo se
explica, não só sem difficuldade, mas na ordem mais
natural.
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111. << A existencia da luz, a successão do dia o da
noite, a vegetação anterior ao quarto dia : eis tros
factos que devem ser attrihuidos ao sol, e que são
co mtudo mencionados por l\loysés antes do apparec imcnto deste astro. A explicação delles é portanto inadm issivel. )>
R. 1° Antes do censurar llloysés por referir o apparocimcnto da luz no primeiro dia e o do sol no quarto
d ia, se1·ia preciso saber mui.t.o hem o que é a luz. A
theoria da emiss1io define a luz uma materia subtil
dr,sprcndondo-sc do um corpo brilhante. Mas não ha
somente o sol que desprenda luz ; o calorico, a elcctricidadc produzem luz; logo, clla pôde existir sem o
sol. Outra thcoria, a da;; ondnlaçôcs, hoje mais gcra lmrntc adoptada, diz que a luz não é outra cousa sinão o
éther ou fluido luminoso, cspa.lhado no espaço, posto
cm vibração por uma causa exterior. E' evidente que,
nesta hypóthesc, 1\[oysés podia perfeitamente indicar
a existcncia da luz antrs da apparição do sol.
2° Quanto a alternativa do dia e da noite, ella não
tem, na h istoria de Moysés, mais do que um valor metaphorico; e desde que sr. pó de fazer do dia genesíaco um
pcl'io11o indefinido e não a duração de um dia so lar
de v inte e quatro horas, a objccção é sem valor.
3° Emfim.arcspcito da vegetação do terceiro dia,que
cousas eram-lhe nccossarias? Luz e calor; mas esta terra
incandescente e desde pou co resfriada, que a sciericia
nos representa sob a inrJuencia de um fogo central ainda
nii.u apagado . Wll• linha basla1tll' talurico para prndu .r.ir as plantas ·:• E, alé'In di sst', si,, sol, como é admittido,
foi cr cado antes dr J10$SO planrta, não podia clle mandar-lhe já luz e calor suílicientes, antes mesmo de lhe

IV. << E' riotorio que o sol e a maior parte dos astros
são milhares e milhões de vezes maiores do que a terra :
assim sendo, como é que Moysés os póde representar
como creados em vista da terra e unicamente para o
serviço del la ;> >l
H. E' verdade que a terra, cm nosso systema planetario, não desempenha sinão um papel sccundario ; é
ver dade tambcm que Moysés parece falar della como
da parte mais importante da creação. Tudo, porém,
justifica a linguagem de l\Ioysés, e eis as razl>cs disso :
1° Moysés não escreve a historia de mundo universal; emprchendc narrar a historia do nosso planeta;
r delle que deve especialmente tratar, e não fala do
mundo sideral sinão por causa das relações que tem
com nosso globo : seu fim, repitamo l-o, não é dar·
uma lição de as~ronomia, mas instruir as almas : ora,
si a terra não é o centro do mundo, é o centl'.'O da Hcvelaç:fo mosaica e dos acontecimentos que a oll a se referem.
2° O vulgo, e até o mundo sabio, e o proprio senhor
L1•1·Prrier, upezal' dl' lodas :p; noç.J,.:; aRlrPnomi cas
que pudessem po ss uir , si tiyessem a narrar as r elaçõm;
do firmamento com a raça hum,ana , falariam como
I\Ioysés, isto é, sua linguagem se conformaria com as
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appanmcias e chamariam o sol e a lua luminares, um
maior, outro menor.
3° Emfim, admittamos que a massa relativa d e Saturno seja 92 vezes, a de Jupiter 310 vezes, a do sol
324.1139 vezes maior do que a da terra (1 ), nem por
isso a astronomia teria raúio cm concluir que a importancia de um mundo está' cm razão directa com o numero de kilogrammas que pesa. Astronomicamente a
terra t em uma inferioridade relativa; mas nem por isso
recebe menos luz dos astros; tambem pódo ser o objecto
das prodiloeções de D eus, como se deu com a Palestina,
que occupa tão diminuto lugar do mundo, o Belém, tão
pequena entre as demais cidades.

ARTIGO III

Systema e objecções scientificas e philosophicas.
Systema da pluralidade dos mundos habitados .. - Resposta ás
objecções tíradas : 1° dos defe itos e imperfeições de nosso globo ;
2° da inverosimilhança de uma creaçào do firmamento em favor da
terra unicamente e de uma Incarnação e de uma Redempção reali·
zadas sobre o nosso globo. - Conclusões .

Drsdo que Lu crecio disse: « Este univer so v isivel não
é unico na natureza : ha nas regiões do espa~.o outras
terras e outros homens n, a hypothese da pluralidade
dos mundos habitados seduziu grande numero de
espiri.tos. Kepler no Somnium Astronomicum, o f'. Kirch cr, cm seu l tinerarúwl exta.ticurn, Font.cnelle, nos
8CU8 Entretiens sur la plilralité tles 11wnrles, II uyghens
cm seu Essai sur les terres célestes, tinham, nos seculos
xv1 e xvu , rmit.ido elucubraç.õcs mais ou menos certas sobre este ass11mpto. Em ri.ossos dias, o PScriµt o de
.J OctO Roynaud (TPrre et Ciel), de Flammar io n (Pluralité
eles mondes habités), e de Luiz Figuier (Ourrages dirers)
O ) Annuaire du Bureau des LQJigitudes, 1901, p. 2t.8.

vulgarizaram essas hypótheses qu e, cm si, são muito
inofiensivas para o Christianismo. ,\ fas a sciencia incr edula ou impia apoderou-se dellas e de uma questão em
que a fé não tinha que intervir cm nada, fez um ar[umento philosophico contra a narrativa bibli ca. Eis
como emitte suas pretenções, fac eis de rebater.
1° << Astronomicamente falando, a terra tem grandes desvantagens, e não foi constituida, como o podia
ser, o m elhor dos mundos. Portanto, não se póde admittir que é uma causa final digna do Creador, e .\ Ioysés
não tem razão cm diz er que Deus v iu que a sua obra
era bôa. »
R. E' muito curioso o capitul o das censuras feitas pelos sabias á obra divina. Ass im, o senhoif Augu sto Comt e
acha que conv iria endir eitar o eixo de rotação do nosso
globo sobre o plano da sua órbita : conseguir-se-ia
deste modo a igualdade dos dias, dos climas e das estações. Esquece então que os homens do equador estariam perpetuamente debaixo do fogo, e os dos polos sob
o gelo, que o inverno e o verão são nec essarios ás
colheitas.
Flammarion pretende que a terra não t em que se
prevalecer dos raios nocturnos da lua porqu e os planetas rofl ectem mais luz que os seus satellites, o a torra
receb e da iua uma claridade treze vezes m enor do que
a luz que ella mesma dá a seu satellite. Quando assim
fala, esq uece Flainmarion que a Providencia realizou
ao mesmo tempo a felic idade da terra e da lua.
Arago acha que seria ma is avisado dar aos planetas
tanto mais sate llites quanto mais a fas tados estão do sol,
Ora, assim não ó, porque a terra tem só um, Marte dois.
Jupiter por emquanto sete, Saturno dez : urano, mais
afastado, a quem foram muitas vezes attribuidos oito
satellites, tem só quatro bem provados, e Neptuno
que gravita a inda mais longe, tem um só. Perguntamos
ao sonh01' Arago em que est e defeito de symetria póde,
segundo ello, embaraçar o ni<>vi'men,to do mu]\d,O !
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Emfim Laplace quereria que a lua evoluísse a uma
distancia quadrupla, de modo a nunca desapparecer
na ausencia do sol, ou qu e a terra tivesse dois satellites
e que o nascer de um coincindisse com o pôr do outro.
Esquece o bom d,., astronomo a influencia da lua no
mecanismo cel8ste, especialemnte sobre a terra, as
marés, o movimento de translação e rotação do nosso
globo ; a realização deste sonho causaria um verdadeiro transtorno cm nosso conjuncto planetario.
A todas essas criticas convem r esponder que, para
bem julgar da obra do creador, seria preciso conhecel-a
no seu c.·r njuncto e nos seus detalhes. At.é lá só nos
competem o respeito e o sile~cio ! Segundo Newton,
o mundo é um relogio, isto é, 1m1 mecanismo completo
de qu e ignoram os o myst er io, e a cabal attestação do
genio do seu auctor, é que o colo ssa l chronom etro do
universo, desde Hipparco, isto é, desde dois mil annos
qur, é scir,ntificamente observado, não tem variado em
seus dias de um centesimo de segundo !
2° cc Os habitantes da terra não são mais do que uma
fraca minoridade, cm relação á humanidade universal
espalhada nos innumeraveis globos do firmamento.
Deus teria feito só para a terra o firmamento e os
astr os? - E porqu e a terra, tão pequena, foi escoll1ida
para o lu gar da Incarnação a da Rerl empção? »
R. Notemos que esta obj ecção, suppõe, como ponto
inicial , uma questão que está longe de ser resolvida, a
saber : a pluralidade dos mundos habitados. Ha realmente população nos outros mundos';) Não o n egamos ,
mas .não é facil aílirmal-o com alguma certeza, e a fé
não t em que intervir de modo algum neste debate. Si
parece razoavel, si até parece glorioso . para ·neus suppôr qu e o seu poder colocou seres intelligentcs nos
milhar es de globos do firmamento, é com tudo necessario r ecorrer a hypótheses para justificar f's tn supposição , hypóth eses sobre a temperatura daquellcs mundos mais ou menos incandescente1', mais ou mrmos dis-

OBJECÇÕES SCIENTIFICAS

231

t.antes do astro central que os alumia e aquece, e ao
redor do qual gravitam; hypóth eses sobre as suas cond ições atmosphericas, etc.
Mas, admittindo que Deus tenha remediado a todas
essas exigencias, e que os habitantes da t erra não sejam
mais do que uma porção da humanidade universal,
a Hevelação não diz, por maneira alguma, que o mundo
inteiro tenha sido feit o para a terra, mas sim propter
electos. isto é, para todos os eleitos, tanto para os dos
outros planetas si o quizerem, como para os _da terra;
e assim se revelam mais o poder de Deus e a sua bondade. Além di sso, m esmo si a humanidade terr estr· e
fosse a unica beneficiando cio esp ectaculo cios céus,
. :linda se conceberia que Deus tenha creado tudo para
esta humanidade que J esus Christo veiu dignifi car
morr endo por ella, e chamando-a á f'llicidade do P"O·
prio Deus.
A Incarnação e a Redempção se realizaram sobre
a terra. Que póde advir dahi?
Si houver habitantes nos outros astros, tiveram ell es
a sua Revelação? Peccaram? Tiveram uma Redernpção?
Tudo isso é o srgredo de Deus e a nossa fé nisso não
tem nada qu e vêr. Si a terra só cahiu na prevaricação,
Deus podia deixai-a no seu erro: porém, si lhe aprouve
salval-a, podia fazei-o e disto não podemos nos queixar.
Si houve outros mundos prevaricadores, porque não
pudóra !Jeus, si tal é a sua vontad e, resgatal-os igualmente, quer por uma Redemp ção especial, quer
appli cando-lhes os fructos da unica Redempção effectuada sobre o nosso planeta? Como não poderia salvalos pelo mesmo sangue do Christo, do mesmo modo que
a todo s creou por sua omnipotencia?
C'onclllsão. -- Depois dessa discussão, a questão nos
parece esgottada, e a astronomia não póde ter mais
<rue pretextos, e não razões a faz er valer contra a fé.
Em lugar de apegar-se a minud encias, não vale mais
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reconhecer com David qu e« os céus contam a gloria de
Deus e o .h nnamen/o re( 1ela o seu nodrr? n (Ps. xv1n, 1).
Não serfi mais co nveni ente abençoar o auctor d.e t antas
maravilhas e curv ar-se diant e do seu poder .e da sua
maj es tad e infinita, como o fazia Kepl er ao aüabar um
.d e seus trabalhos sobre a astronomia?
« Antes de m e afastar desta m eza sobre a qual r ealizei todos eis meus calculas, escrevia esse sabio, r estam e erguer as m iios e os olhos par a o có u, e dirigir a
minha humild e pr ece ao Auctor de toda s as sc iencias.
O' tu, qu e, p ela s luz es que espalhaste sobre a natur eza,
elevas os nossos desejos ató a divina luz ela tua graça,
para qu e sejamos tr ansportados na luz et erna da tua
gloria, dou-te graças, Senhor e Cr cador de todas as co usas, pelas alegrias qu e exp erim ent ei nos ex tases em qu e
me lança a co ntemplação das obras dàs tuas mãos. Ei s
qu e compuz este li~rr o, qu e co ntóm a somma dos m eus
trabalhos, para proclamar diante dos homens a grand eza das tuas obras; não m.c deix ei seduzir r.m pr esença
da sua b ell eza admiravel? ... Si m e tiv esse escapado alguma cousa indigna de ti, faz p qu e eu a co nh eça, para
que a possa apagar (1). ''
Newton a qu em se deve a descob erta das gPandcs
leis da gravitução e da attracçi'io dos corpo s celestr,s;
o propr.io Arago, apezar da ousadia do s seus systemas,
saudavam o nome de Deus de algum modo rsplendidamente escripto cm toda a m rcani.ca dos céu s. Este dizia
a seus dis.cipul os, ao falar-lh es d e um pr oximo eclip se,
visivel cm Paris:<<A tal dia, meus senhores, a tal h ora,
a tàl segundo, do m eio dos céus trrs grandes astros
resp onder ão não a nossa pr edicçiio, ma s á ordem de
Deus. Só os hom ens são r ecalcitrantes! )) Com uma fé
que os h onra , os no ssos celebr es as tronomos,os senhores L everrier, Puysr,ux, Fay e, o P. Secchi e muito s
outros, souberam collocar na m esma altur a os pr o-

gressos na scicncia e o r espe ito por Dous e a Hrv elação. Afinal, rru e importa si algunR sahios puderam
contempla.r a s m aravilhas do firmam ento srm cahir de
jo elhos! R ecolhamos os accent os commovidos d e um
esc;'iptor tão prezado na scicncia como na fr, para lh es
·gritar : « Si, na vossa astronomia, não h a nem po esia,
nem philosophia, nem r eligião, nem mor al, nem esp erança, nem conjecturas da vida eterna ; si, na pr esença
daqu ellBs caract er es grandios os e da1ru ell cs traços fundam enta es da obr a de Deus, olhais sem vêr e sem com pr eh ender, entào,oh ! então, Jp.mento a vossa soPt e 11.) ! ))

(i)

Astronomia nova.

'j

(1) A. Gratry, tes Sources, cap. rx.
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III. Divisão do

causa especial , a uma for ça propria, á vida que se
associa nell es ás for ças organicas (1). »
Mas onde achar a origem da vida ? E' nas respostas
a esta questão que se multiplicaram, concurrcntemente
com a narrativa da Biblia, os systcmas biologicos, onde
domina a trndencia materialista. Em seguida, sendo
dada a vida, como é que se desenvolveu no curso dos
tempos? Outra questão grav e, delicada e muito ardua
ao julgar exclusivamente polos dados da sciencia humana cujos systemas e explicações hypotheticas variam ao infinito.

J. Noçáo geral, - A Biologia, ou sciencia da vida,
abar ca tudo quanto se refere ao estudo dos ser es vivos.
Trata, em particular, da origem da vida nas plantas e
nos animaes. Mas, antes de mais nada, que 6 a vida?
Um physiologista cuja auctoridade é incontestavel,
Claudio Bernard, consagrou uma das snas mais interessantes lições a demonstrar a impotencia da scicncia
humana em definir bem a vida. cc Mas o illustrc sabia
applicou-se a estabelecer a distincç?io entre os seres
vivos e os corpos inorganicos e brutos. Resume cm
quatro os caracteres gcraes, essenciaes, e absolutamente distinctivos da vida : a organizaçâo, arranjo,
disposi çiio das partes do ser, difTercntc das leis de
agrupamento da materia bruta ; a geraçâo, faculdade
de se rrproduzir, attributo exclusivo e absolnto da
vida ; a ec,oluçâo, só o ser vivo appar ece, cresce, declina e morre; a nutriçâo, a mais constante e a mais
universal manifestação do organismo vivo, sendo sufficicnte para determinai-o (1) >>.E o senhor de Quatrefages diz excellentemente: cc Com a maioria dos sabias que
honram mais a sciencia moderna, admitto que os seres
organizados devem seus caracteres distinctivos a uma

lI. Historico da questâo. - A Bihlia, em seu primeiro
capitulo, mostra-nos a origem da vida no ar-to do
Crcador que, depois de ter feito de nada o céu e ·a
terra, chama s11ccessivamente á cxistencia a planta,
o animal, o homem. A sciencia catholica sempre reconh eceu em Deus o auctor da vida, nos seres de naturrzas diflerentes que têm qualidade e poder para transmittil-a. Esta opini ão scientifica srgundo a Bihlia,
tomou o nome de prmspennía (7tã'I, tudo, a?tSPfl·°'· germen) : o que significa que todo o ser vivo, planta ou
animal, proYém de uma semente ou de um germen
de especi es semelhantes.
Co ntra esta doutrina eatholica, o materialismo, qur:
nem explica a materia. t em a pretcnção de explicar
difTerentemente a origem da vida. Segundo o :;eu parecer, a vida é uma simples manifestação de certaa propriedad es da ma teria. Esta, sem o auxilio de um soccorr o extranho, de um principio gerador, produz seres de
~ i mesma. Isto chama-se geração espontanea ou heterogenía, e, p.or esta palavra, entende-se a formação de
c erto~ seres vivos sem germens preexistentes, sem intervenção de paes, pelo unico jogo das forças physicas
e chimicas da natureza.

CAPITULO llI

A Fé e a Biologia.
I. Noção geral. <'apitulo.

II. Historico da questão. -

( 1) Apologie Scienti/ique, padre Senderens, p. 133.

(1) Apologie Scienti/ique, padre Senderens, p. 133.
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Esta opinião, que ce rta escola pretende cr1g1r cm
systcma scientifico, é :muito antiga. O senhor Fl ourens a faz remontar até Epi curo, qualificando-a« de
hypót.hese muito cornmoda e muito absurda ». ·1 odavi&, t ev e phases diversa s. Os antigos h et erogcni stas
supprimiarn a creoçào assim corno o Creador : com
Lucrecio, julgavam que a t erra tinha urna virtud e fecunda, e chamavam-na<< mãe commum e tumulo cornrnurn de todas as causas )) :

i Til. Divisào deste c(tfJitnlo. - Para nos orientar nes te
dédalo, diYidir emos est e cap itulo biologico em dois
artigos em qu e estudar emo s : 1° a (>rigem da vúla, e
2° o desenvolvimento da. l'ida. sobre a t ena, comparando, eorno fizemos até o pr esente, as certezas da fé
e as da sciencia sobr e cada 11m dos pontos em qu e a
co nciliação e o accordo são r ealizaveis. Depois, num
3° artigo, daremos um r esumo suecincto e a r efutação
das recentes th eorias de llaeck el sobr e a E<·olnção
nniuetsal, indo da rnat cria até a vida co nsciente do
homem.

Omnipotens eadem rerum comnmne se palcram.
Alguns Padr es da Igr e.i a passam por ter professado
tambem o heterogenismo. Mas só diziam qu e D eus,
depois d ecrear a ma teria, dera-lh e energias fecundantes
para continuar a sua obra. E, além disso, eil es não acr editavam que o trabalho espo ntaneo da malcria pudesse produzir organismos acima da anima lidad e mai s
elem·entar. Afinal. a th eoria dell es é antes a da evoluqão. Fo i tambem a dos th eologos e philosophos christàos da idade media. Alberto o Grand e admittiu- a formalmente para o reino vegetal ; a esco lastica, com santo
Thomaz, extendeu o systema da evolu ção ao r eino
animal; rnaR, nestes casos, a sciencia deix a subs istir o
<te to crr.ador no ponto de partida (1).
O fim <lo seculo xvm, apaixonado de sci encia, de ph ilosophismo e de materialismo, dru-nos th eo rias novas
cm que Deus já não es tava ma is do mesmo modo na
origem das cousas, e o x1xº seculo, ao acabar, aprcscrtou- as, sob pretensas formas scientificas, como a ultima palavra da scicncia moderna. N cst r, novo systerna, a rnaleria não organizada passa de si m es ma para
a vida, dá origem a seres organizados, transrorrna-se
cm cada um delles, desenvolv e-se, ap erfeiçôa-sc, t ornase planta, animal, afinal homem. E' o systPma da evolu ção sem limites '~ sem fim.
(1)

Duilhé de

Sai~t-Proj e t,

l).pologie scienti/ique, :p. i 16.

'

ARTIGO I

Da origem da vida.
1. Certeza da fé . - II . Dados ce rtos da sciencia. - III. Accordo
e conciliação. - IV. Theoria elas gerações espontaneas. - V. Con·
clusões .

T. Certezas drt fé. - ·· Paru dar ma ior clareza á clissobre este po nto, lembr emos prim eiro o texto
bib lico. Deus, dep ois el e suscitar os mundo s, e em particular o noss0 globo, occupou- se rm o '.s0m eai· e povoar. É necessario tanto poder para fecundar a ma teria
com0 para tiral-a do na da . Por isso o Génesis, depoi s de
nos ter dito que Drus cr eou a t err a, ensina-nos ' que
pro duziu as plantas e os animaes por um fi ctl do seu
po der. No terceiro dia, Deus di sse: « Qu e a t erra produza herva verdej ante carregando a s11 a semente, e
arvores fructifera s, e cada uma segundo a sua esp ecie, n
e assim foi. Depois, no quinto dia, D eus disse aindu :
« Que a s aguas produzam r eptis vivos e vo latcis sobre
n trrra. )> E D eus cr eou os a nima es aquaticos e os ani·
maes aereo s, cada um segundo a sua csp ecic. E , no
sexto dia, produziu do m esmo modo os animaes terrestr es, sempt' L', nu diz er de ~loy sés, segundo as suas
esp ecies·. (Gén. , 1, 20-27.)
ws~c'w
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Nos versiculos citados, é r ealmente a vida que. surgiu
á v oz de Deus, como antes surgira a matcria; e a fé
catholica, que nos mostra Deus como Crcador de todas
as cou sas, aqui nol-o revela como auctor da vida . - ·
l\fas esta vida que apparcce, foi devida a uma crcação
imm ediata, a nma interven ção esp ecial e nova <lc
D eus ? Ou foi o r esultado de um est ado inicial , um
eli eito de leis primitivam entr estabel ecidas, produzindo-se em circumstancias e cm co ndiçõ es determinadas
p elo Creador ! A fé nada indi ca com pr ecisão nostc p onto
e deixa somente subsistir o principal, a sab er qu e Deu s
é o creador de todas as co usas, e, por co n seguinte,
do s seres organiz ados e viyos.
1
Notemos tambem esta particu laridade m en cionada
n o '~ scripto sagrado : vegetaes e a nim acs levam em si
os germens que reproduzirão sua s csp ecics, apczar
de poderem apresentar diHerrnÇ" as em suas vari edades.

declaram que t êm que se limitar a co njecturas; com
Dubo is-Raymond, coll ocam a origem da vida entro
os sete enigmas que desafi am a sciencia experim ental.
l\iuitos são m elhor inspirados. Darwin não receia dizer
que << ha certa grandeza em considerar a vida, com
todas as suas propriedades, como dada na sua origem
pelo Cr eador '';e J. 13. Dumas desafia a sciencia de
poder achar outra exp licaç.ão da origem e da transmissão da vida.

l J. Dados certos ria scie11cia. - Sobre a qu es tão pr ecisa da origem da vida e da sua appariçiio sobre o globo,
tem a sciencia ensinos definitivos} Sim, fornece-nos
duas certezas :'i 0 111n fart o: a geologia e a pal eo ntologia
r eco nheceram e dctcrminarain uma phasc azoica, uma
ép oca rm que a vida não rxistia e n em pod ia existir sobrr o globo; 2° uma lei : a saber qur todo o f<Cr vivo
pr ovr!m de um ser dotado de vida.
Orci , esta pa ssagem da mc.rle para a v icla é um fadu
inco ntestavrl: e como os prim eiros organi smo s nilo ti v eram progenitores, pelo facto de terem sido os prim eiros, segue-se qu e foram produzidos fóra das leis naiuraes actualmente conh ecid as .
Emquanto a theologia e a }-'lúl oso )'lti a cbrist<i pro L· lamarn t':iSc dogma da L'l't'll ~"il\ 11 s ~a bi1J s 111.al•·ri<diHLaF, 4u e r ocn sam inclinar- se dia nt e d e uma iníen 0111;· ü u
di Yina, são co nstr a ngidos a confessai· a sua incGmp eLcncia no toca nt e a origem da vida. Co m H uxl ey,

III. Accordo e conciliaçtlo. - Aquillo qu e acabamos
de notar, por uma parte, o diminuto númr1·0 de afirmações da fé sobr e as qu estões de origem e desenvolvimento da vida; o que acabamos d e r eferir, por
outra parte, do s dado s certos da sciencia. é de natureza
a tornar facil o accord'l entr e a Sciencia ea Fé . Veremos,
mais adiante, em nosso capitulo consagrado á palrontologia, que as descob ertas gcologicas do ultimo seculo
demonstram urna concorclancia v erdadeiram ente extraordinaria entre a narrativa d e Moysés que não escrevia
um livro d e sciencia humana, e as classificaç.ões hoje
estabelecidas peia sciencia moderna : é o m esmo ensino que domina sobre o desenvolvimento ela vida .
Si erri. certos pontos parti culares, r esta alguma lacuna
ou obscuridade, os exegétas partidarios da interpretação idealista ficar ão m en os embaraçados do qu e qualq uer outro e n ão h averá que fazer grand e cs l'orço conconlista para provar o accordu da Biblia e da Sciencia
até nos porm enor es m esmo secundarias (1 ).
1V. T heoria das gerações espontaneas. - A' vista da
importancia que teve esta questão, na segunda parte'
O 1 Obras que se poderão_co nsulta r a co l e res pei to . o senhor tl ~
K1rwan (Jean d'Estienne), Comment s' est / ormé l 'Univers ; Ch . Robert, Origine du mon'de d'apr~ la Trad iti on. obra p?lsthuma d o padre
Motais; D• Carl. Güttl er, citad o por Duilhé d e Saint·ProJ et , Apologie, cap . xrn.
·
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do seculo x1 x, della dar emos : 1° a exposiçâo e o historico; 2° mo straremos a inverosimilhança do syst ema

darios a maior parte dos naturalistas france:r.es, en' lr n outros, Bufi on, Cuvier, de Blainvill e, e entre os
co ntemp oraneos os· senhores Costc, Lemair e.. Flourens, de Quatrefages, Dumas e Pasteur.
A th eoria e as experiencias do senhor Pouch et iam
então derrubar esses principias e sobre as ruina s dell es
edificar a sc iencia d efinitiya ela heterogenía? Os srnhores
Claudio Bernard, Dumas. d e Qu atr efag es e Payen combateram a th ese do senhor Pouchet, apoiando-se nas
suas prop rias exper iencias . l'm chirnista eminente, o
senhor Pasteur (1), então 'professor na Faculdade das
sciencias do Paris, t or nou a faz er, uma por uma, todas
ns experiencias do senhor Pouch et e derrubo11 todas as
basr.s da theoria das gerações espontaneas . Provou
victoriosamente que os gerrnens são disseminado s no
ar, e as t emperaturas levadas aL(~ a eb ullição nem
sempr e co nseguiam livrar dos gcrm ens pr eexistentes
as infu sõcs preparadas pelo senhor Ponchet. Com
e fTei~o, Past eur obtinha ou supprima, conforme o seu
querer, a prodnçcão dos infusorins, introduzindo ou
a niquil ando alternadamente os germ ens rr.colhido s
sr bre uma porção de algodão-pólvora ou de amia nto.
Pr ovas e contraprovas, nada falta ás experiencias do
<·minente professor. Ora, t odas demonstram que os
gormens elos infus orios, disseminados na atmosphera,
determinam a ferm enta,ção elos líquidos ; e sr.m germcm não ha rn!m ferm entação, nem geração de serc's
r rganizados.
A Academ ia das sciencias. que puzéra em concurso
a qn estão em liti gio, attribuiu o premio au memorial
de Past eur, « cujas exp eriencias tinham sido feitas
de modo a evitar todas as causas de erro imagina-.
·veis (2L ))

~40

h et erogcnista.

1° Exvosiçâo e historico da questâo . -- No secuio
ultimo , o ingl ez' N eedham tirou elo esqu ecim ento a
th eoria da s gerações esponstaneas. Um sabio italiano,
Spallanzani , refutou tão victoriosamentc esta these (1) ,
qu e elella não se falou mais. Comtudo, o s.vstcma ela
h eterog enia foi adaptado na Allemanha p elo s doutores e sabias Carus, Ti edeman, Bremser, Burdach , e, na
França, achou repr esentantes, entr e ps qua es os senhor es Pouch ct . J oly, Musset, Bro ca, 1 etc. Em 18:18, o
senhor P ouchct, ent ão profes~or de zoologiu em Ruão ,
apresentou ú Aca demi a das sciencias um memoria"i
no qual se lia a declaração seguinte : « A materi a
organizavel, coll ocada cm condições physi cas e chimicas conv enirntcs, goza da propr icdadr de se organizar
espontaneam ente. e manifestar todos os ph onomenos
caract er ist icos da vida ; animacs e vegeta es, de uma
p equenez extrema, pódem na scer desta sorte sem provierem d e nenhum ser v ivo. >>
Em apoio el e sua th ese, o senhor Pouch et. invocava
exper iencias em qu e gerações se teriam produzido
espontaneamente. Em qualqu er infusão, segundo os
partidari os do systema, tres ingr edientes, o ar, a agua
e a muteria organica podem introduzir os germens
dos infusmios. Ora, pretendia o Renhor Pouch et, cm
cada um desses elem ento s, b em qu e purificado rlos
ger.m ens qu e nelle podiam pr erx istir, recollH•t1 provas
de sua LhPse, o veri fi co u o na scimento d o inl'usorios :
logu , e!'a p1·eciso admittir a geruçáo espont11nea.
Esta co u~ lusii o ia elo encontro a toda a antiga
theorfa sci(•ntifi'ca e ás propos ições mai s a ffirmafo,as
dns sah in s rn ndrrnos. i\ panspermía tinhu por parti_(I) ObserpU:t'i9ns m icr oscopiques sur ..l e , sy sttime

N eedham e de Bu/fon, l\I ócl ena, 1877.

de gónéralion d e

(1) Mémoire sur l es corpuscules organisés qui existerit dans l'nl·
mosphere. Examen de la doclrin e des généralions sponlan ées, 1862 .
(2)

Relatorio de Claudio Bernard .
C, DE JNSTRUC, RELIO, '.r, IV•
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Com tudo, os senhores Pouchet, Joly e Mussct não se
confes's ayam vencidtis e allegavam ainda expericncias ,
contradictorias . Era preciso acabar com isso. A Academia das sçiencias nomeou então uma commissão
composta dos senhores Flourens, Duma~, Brongniart,
Milne-Edwards e Balard. Tratava-se de reencetar e verificar a experiencia de Pasteur. Mas, não se sabe porque, os adversarias recusaram antecipadamente o veredictum que seria pronunciado pe.Jo arcopágo da scicncia. Nem por isso a comm iss~o deixou de proseguir nos
trabalhos. Nova expcriencia trouxe os mesmos resultados e a these de Pasteur, verificada pela mais elevada
auctoridade scientifica do mundo, fica, por emquanto,
uma lei da sciencia. Podemos, pelo menos, tirar est.a
conclusão : « Até o presente, as gerações espontancas
não são sufficientemente provadas. >>
Lº lnfJerosimilhança do systema heterogenista. - Sem
concluirá impossibilidad e ·d efinitiva das gerações espon~
taneas, podemos, em nome da razão e do bom senso,
trazer contra ellas, a priori, presump ções poderosíssimas:
a) A theoria heterogenista limita as suas observações
ao domínio do infinitamente pequeno, isto é, naquillo
em que as experiencias são tão difficeis, que, ás vezes,
precisa-se df> uma bôa vontade verdadeiramente previa
par a afirmar. Mas si a geração espontanea é possível
naquelles ultimas confins do sensivel, porque o não
i::eria para seres visíveis á vista desarmada ? Ora, a
heterogcnia entrincheirou-se unicamente no domínio
dos animaes microscopicos. Donde se póde tirar a
inducção que este domínio poderia tambcm cscaparlh e qualquer dia.
b) A heterogenia attribue á matcria morta e falta de
intelligencia, um poder creador que a excede. E' um
maravilhoso trabalho que o da pr eparação de um ser
vivo ; é um prodígio ainda mais surprehendente que
.a,GQ:mm.unicação da vida a esta obra assim elaborâda :

nisso o genio e o poder do homem nada pódem ; e,
assim mesmo, conceder-se-ia á ma teria inerte este poder
maravilhoso de constituir corpos organicos e communicar-lh es o que ella mesma não possuc, a vida ! Deste
modo haveria no effeito o que não ex iste na causa.
Aliás, essf>s raciocínios são fortalecidos por confirmações experimentaes. Com effeito :
a) A geraçâo espontanea seria uma anomalía dentro
da natureza.Já ouvimos proclamar: é uma lei geral que
a , vida é necessaria para gerar a vida, e tudo quanto
vemos, nas plantas e nos animaes, confirma este princip io. O proprio Danyin e Littré, apczar da sua doutrina transformista, proclamam absurdo e inco ncebivel que um ser vivo tire a vida de elementos inorganicos.
b) A historia natural , confirmada por todas as descobertas fosseis, ensina quf> ha uma successão e um progresso na natureza. Mas si ha cspccies extinctas e si
outras cspccies novas appareceram cm outras idades
geologicas, tudo isso é regular, constante e se harmoniza com as transformações que mudaram a super·
. ficic do globo. A geologia prova que o homem fechou
o cyclo da creação na ordem da animalidade. Ora, esta
lei sçri a desmentida, si houvesse geraçôes espontaneas,
até ele simples infusorios. Isso é scientificamcnt.c impro\ravcl.
V. Conclusões. - São os sabias mais auctorizados que
nol-as fornecem. Primeiro, escutemos Fénelon énunciar-nos, debaixo de uma apparcntc bonhomia, um
argumento de profunda r11zão : « Desde que ha sobre a terra, diz elle, homens cuidadosos de conservar a
memoria dos factos, nunca se viu leão, tigre, javali ou
urso formar-se por acaso nos antros ou nas flo~cstas.
Não se vê, nem tão pouco, producção fortuita de 'Cães
ou de gatos; os bois e os carneiros nunca nascem de si.
mesmos nas est.r·ebarias ou nos pastos. )>
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'' Que disparate, exclama a este respeito o senhor
Flourens, de imaginar que um corpo organiza do, em
que todas as partes têm entr e si uma connexão, uma
correlação tão admiravelmente calculada, tão sabia,
possa ser produzido por uma aggr egação cega de elementos physicus!Este corpo organizado teria achado a
vida cm elementos que dclla são desprovidos! Fazem
1
provir o rnovim ento da inércia, a sensibilidade da
insensibilidade, a vida da morte! E ~hamam isso pro gresso ! "
Portanto, vô-se claramente que na origem de tudo
é necessario reconhecer o espirito creador.
Um cscriptor allemão, partida~io das gerações
espontaneas, fez esta declaração de uma sinceridade
um tanto brutal : cc Não lfuerendo, diz ell e, recorrer aos
milagres, aos mysterios, somos obrigados, para explicar o apparecimento sobre a terra das primeiras cr ea •
turas organizadas , a voltar á rirtude geratriz da matoria mesma (1) . " Eis toda a verdade; os h et.erogenistas importam-se pouco com a sciencia; o que lhes
importa é renegar a fé ! « Mas farei notar, conclue um
sabio doutor da nossa época. que, recusando attribuir
a Deus a creação dos primeiros seres organizados, não
se fóge nem dos milagres, nem dos my sterios .: substituem-se muito simplesmente aos do Génesis os mysterios erroneos os milagTes imp ossív eis da s cosmogonias
athr,isticas (2). )) E' sempre a realização da palawa de
Pascal : e< Os incredulos são os mais credulos. ''
(1) Burmeister, Histoire de la Création.
(2) D' Constantin James, Molse et Darwin, p. ~ 48.
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AR'l'IGO II

Desenvolvimento da vida.
I. Expos ição e historico da questão. - II. Systemas da evolu ção :
Factos invocados a favor do principio evolucionista. - III. Razões
dos ad versarios. - IV. Appreciações : Conclusões conc ilia veis com
a Biblia.

l. E'xposiçúo e historico ela questão (l). - · A vida
rev es te mi lhares de formas . Em primeiro lugar repartese cm dois grandes reinos, ps vegetaes e os an imaes .
Os ngeta cs apresentam typos diversos, entre OR quacs
se noLam pr ofonda s differenças. Encontram-se a
m esma ' 'ariedade fJ a mesma marcha ascendente
en tr e os a nima cs, desde o simp les infusorio até' o mammífero. Em ambos os reinos sobrepõem-se numerosas
csp ecies umas ás outras. Quem as prnduziu?
Uns qu erem que Deus as tE•nha modelado dircctamcntc, cada uma sc~undo as sua s formas,e interpretam ao pé da lettra o dizer ela Biblia : cada ser se~nndo
a sua especie; por isso cl 1amam-se rrr:wz'onisfcrs. Ot1tros, partindo de um primeiro elem ento plastico,
adaptam a Lheoria de uma desccndencia corn mum,
negam a fixid0z das espec ies e consideram-as como ou:
t ros tantos ram os sahidos por evo l uç~to de um tronco
commum : siío os C(Jolucionistas.
Os part.idarioR da evolu ção se dividem cm duas categorias : uns julgam que a formação das cspec ies foi o
resultado de uma lei especial imp osta pelo Crcador da
vida, e fi cam assim na ort.hodoxia e na fé : para os
outro s, as cspecies vivas não attesLam a exisl.encia de
um plano biologico co nceb ido pe lo Creador : niio silo
(1 J Aconselhamos, a respeito desta ques tão, a leitura do sabio
vro do senhor Guibert, les Origines.
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mais do qu e o product o fatal d e leis puramente rn1:canicas.
T a l é a Pxposiçâo do syst ema ; ois agora o seu historico. Desde o seculo xvr, Bacon fôrá. surpr eh endido
p ela variedad e da s formas. Os naturalistas do socu lo
xvm já se preoccuparam com a origem da s esp ec.ies.
Linn cu, dep ois d e t er declarado ql~e existem tantas
espocios quantas Deus creem no prinpipio, suppôe mais
t ar d e que Deus croára só os geridros, dos qna es as
especies seriam simpl es vari edad es. IJufTon, a respeito
da 11uest5o, fica ind eciso e rnoYel.
1° Theoria de L amarck. -- No seculo xvm , um naturalista francez, Lamarck (nascido em Picardía, 1744,
morto cm Paris, 1829), t entou r emo çar o systP.ma d e
Epi cur o, expl icando d est e modo a cr eaçã o do s seres.
Admitt e um fa ct or essencial a que ch ama o pod er da
vida, osp ocie d e geração cspontan ea, que tend e a r ealizar t odos os organismos, t oda&" a~ formas v ivas, e
um factor m odificante, a acção dos m eios , cuj o eff eito
ó d eterminar d esvios na marcha ascen sional da viela .
Os principaes agent es d est e immenso trabalho são :
a necessidade, o cos tum e e os m eios. A necessidad e
cr ia os organismos, o cos tum e os dP.senvolve, os m eios
.os m odificam ou aperfoiçôam. E' a5s im qu e o ser se
torna peixe, ave, quadrúp ed e ou ho m em.
2° Th eoría de Darwin. - - Em 18:-i9, um sabia ingloz,
Darwin. publicou uma vbra traduz id a em francez por
dona Clemencia Ro.v er o cm all omilo por Broun, a qual
oll o intitul ou : Da orir;em das es pecies par selecçâo natural, ou das leis das transjol'maçoes dos seres organizados .
E' o systema de L amarck,, p or ém, ma is compl eto e apre. sentado de modo mais scientifi co.
Darwin suppõ e alguns ser es primitivos e rudim ent ar es dos quaes sahiram t odas as esp ecies actu aos,
p or uma serie d e transformações longas e multip las, e
isto soh a influ encia de dois agentes a qn e ch ama a

eslecçâo natural e a concorrencia vital.
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· Em vi,rt1~d c da soloeçiio natUfal) as mol éc ul as dot adas accicl entalm ente d e caracteres análogos se encontram, se associam e se combinam ; e, polo effeito daquell as combinações infinitam ente renovadas, b r esultado é um gener'o, uma especie, um t ypo p erman ente,
árvore, peixe, avo, animal, etc.
Mas , entr e aquell es varios seres n ão tarda a ma nifestar- se uma concorr encia vital ou uma lucta p ela vjda;
nessa lucta, alguns daqu ell es seres se d esenvolvem e se
aperfeiçôam ; é assim qu e o p eixe co nqui stou as suas
barbatanas, a avo as suas azas, o leão as suas garras;
e, ao m esmo t emp o, os seres mais fra cos d esappar ecem
em prove ito dos ser es mais fortes ou m elhor co nstituidos . Só os typ os mai s b em dotados se conser vam , e,
p ela h er editariedad e, ch egam ás esp ecies mais p erfeita!> da animalidade, aos macacos e ao hom em.
T al é, na sua sub stancia, o systema da e11oluçâo
transformista, ado pta clo por Wallace, Huxley, .Sp en cer,
Haeck el, Biieher, Vogt, et c., combatido por adver sar ios serios, t acs como de Quatr ofages, Blanchard,
Faivr e, Hébert, de Nadailiac, etc.
Accr osccntemos que, entre os sabios catholicos, formou-se um partido mod erado .que, r ej eitando os err os
fundam entaes elo syst ema. de.Jle admitte as theorias
e certos factos qu e julgam pod er co nciliar com os ensinos da fé (1). Voltaremos a este ponto cm nosso parágí·apho co n sa~ra, d o ft conciliaçâo possiv el desta thooria
sciontifi ca com a narrativa b~b lica. Além disso, na
questão pr esente, n ão falar em os do h om em. assim
como fez Darwin na sua obra sobr e a Origem elas especies. F ar emos um estudo esp ecial desta outra qu estão
no capitulo consagrado á anthropologia .

II. Factos iMocados a favor do principio evolu.cio(l) E sta Lheol'ia moderada apparece.u nos ultimos Congressos
scientijicos f.nternaci onae~ de Brnxellas ,(18 94) e de Friburgo (1 897 ).
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São d e varias especies, e, sem pod er entrar
aqui cm grandes expli cações, exporemos as principa cs
observações dos partidarios do systr ma .
1° E ' inco ntestavel qu e ex isti:i uma grande Pariahiliclade das formas organicas, produzindo- se sob a
inflitrncia dos meios, traz endo differ enças ora s úbita s,
ora lentas nos caracteres anatomi0os assim como no s
instinctos.
2° T odas as form as oivas t êm entr e si um laço d e
par entesco, caractérrs cornmuns , drpois variant es
pouco sensíveis nas espec ies chegada s, mais accentuada s nas csp ecies afastadas. Não será o resultado de
uma d esccndencia commum ?
3° Em muitos seres vivos ha orgams rudim entarios,
atrophiados, qu e se Lornar·am inuteis, e são um como
emprestimo de outras especies. E st es orgams, segundo
Danvin, são com o qu e a assigmtlura, a marca do antepassarlo commum, em todas as esp ccies qu e dcll e
pro v1•m.
ti 0 A embr.1Jologia, sciencia r ece nte, prova qu e todos
os seres, no seu p eriodo d e formação, originam-se d e
uma cellula primitiva, assemelham-se no principi o,
scgurm um desenvolvim ento paralfolo e alca1wam só
num ultimo p eriodo o typ o caracte rístico da sua raça.
Ora, isto se expli ca:, no syst ema da evolução, p ela l ei
seguinte d e Müller : ,, A hi storia da r.volução individual
é a repeti ção curta e abreviada,. um a co mo qu e r ecap itulaçào da evolução da esp ecie. »
:) 0 Afinal, as series pn.leonlologicas, es tudada s p elos
geologos, r evelari am uma gradação successiva o lenta
de formas hoje desapparccidas. Do mesmo modo, os
esl 1!dos geographicos attestam faunas e fl oras variadas,
su cced ondo-se com ord em segund o os graus d e latitude;
as ospocies são gradualm ente substituídas p ela s especios
v izinhas. Não é ist o a evo lução colhida em flagrante?
Taos são os reparos, fortificados com factos e commcntarios, que dérarn corpo ao systcma evolucionista.

Basta isto para cr ear uma certeza? Nem todos acceitam j á esse parecer o entr e os opponontes encon tram se sabias d e grande mer ito.

nista. -

III. Razões dos acloersarios. -- Sem •1U f~rer p essoalmente entrar na di scu ssão, par ece- nos justo indicar os
argum onlos proposto s p elos adv crsari os do eoolu.cio-

nismo.
1° O S.IJSLema ela eool11 çâo tira a sua origem ele principios racionalmente contestaveis. -·Co m ell'oito, a selecçiio na/ural e a conrorrencia •·itnl não são mui Lo ca paz es el e rxp li car a rx istcnc ia dos seres orga nizados.
Em primeiro lugar qurm diz solc:cção, diz escolha,
e a es(;olha ó o resultado d o uma deliberação .. AdmitL ir
que seres simpl esmen t e organizados deliberem, esco lham o se assoc iem, é attr ihuir á matcria dem as iada
intcll igenc ia, ou r oca hir no grosse iro materialismo el e
Epicuro.
Al ém disso . r eina, no mundo orga nico das plantas e
do s anima es, uma ord r. m admiravel, magnifica , qu e suppõ e n ecessariamente uma causa intoll igente : e ser iam
molé culas os auctores d e tal orcl nm ! T eriam cr cado
cada orga m, cada par Lo do corpo , o isto não cm um ser
unico, ma s rm dois·ser os de c;ada ospec io, d e m odo tão
maravilhoso, que esses seres teriam a faculdade rl o se
reproduzir r communicar a vida ! Ei s ahi um fa c to qu e
seria mais prodigi oso do que apr opria croaç<fo.
Emfim es ta s m esma s moléculas, por insLinc to ou
conc 0rr onc ia. 0p erariam tra nsfor :nações ! S eriam r ea lmente mui t.n m:::tis hab eis do qu e todas as int ollige ncias
humanas re uni.da s. li a mais de seis mil annos •.rue o
mundo existe : m'a , o h omrm com 0 se u gcni o, o. p ela
selecção artific ial. n ·l.o co nseguiu nem uma vez tran spôr a d istanc ia do m in eral ao v egetal , do veg etal ao
animal , e a na tur eza teria feit 0 isso, soz inha, milh ares
ele vr7.rs ! E ' simpl ns mcnt e absurdo !
2° Desmentido dado por nma lei inMrirwel da natu-
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reza. - Na realidade, a fixid ez das especies é uma
das leis naturaes qu e não ad mittem excepção . Segundo a sciencia, pód e-se definir a es per.i'! : um conjuncto de indivíduo s semelhant es, qu e se reproduz em
ind efinidam ent e entr e si. Dois elementos a constitu em:
a sem elhança e a filiação . ~Íe ultimo earacter é fundamenta.l. A fecundidad e na m esma esp ecie é ind efinida ; não ex iste entre indivíduos de Asp ecies differ ent 8s, até proximas, ou, si existir cC1mo ex cepção, não
se prolonga.
Bem qu e conservando a sem elJrn nça geral, a especie admi tte variedades qu e, fixando -se, constitu em
as raças. Dahi est e facto constante : com variedades
qno difforenciam as raças, os cara ct eres essenciaes
se co nservam indefinidam ente e denotam a mesma
cspecie.
Esses princípios são admit tidos na sciencia. « A natur eza, diz Buffon, imprimiu na esp ecie caract eres inalt.erav eis; a transformação das esp ecies é impo ssível. »
L inn eu, Cuvier, de Blainvill e, são do m esmo parecer,
e o senhor de Quatrefages, um dos sab ios que mais
rstudaram essas qu estões, conclu e : (<Para mim, a especie é alguma cousa primitirn e fundamental. Acções,
m eios, modifi caram e modifi cam os typos primitivos.
!)es te modo originam-se as va,ri edadcs e as raças; todav ia, n[lo se formam espec ics no,·as. ·> Assim o transfo rmi smo d e Darwin trm contra si a auctoridade d e
uma sciencia iwial á dell e.
:J 0 A presença elos intermecliarios erigidos pela theoria
transformista nâo é .rnffi-cientemente pro(Jarla. -- Segundo
a hypóth ese de Darwin. a selecção natural dev.e necessariam ent e procAder com uma lentidão extrema ;
dond e se segue que entre os ser es actua es e seus antepassados, houye necessariam ente interm ediarios em numero v erd adeiram ente pr odigioso . i\las esses intermediari os ond e est ão? Foi preciso confessar q ue hoje não
.existem mais. P elo m enos, enco ntram-se nas especies
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extinclas}--Sirn,d izem certos sabios. - Não co nt. es1tamos que a paleontolog ia t enha descober .to na ~ entranhas
da terra, nas cavernas onde e.x istem d Apositos fos seis,
um núm ero bastante grande de especies antediluvianas
actualment e extinc tas, e apresentando certas affinidades com algumas das especies actuaes . Mas semelhanças n ão constit.u em uma filiação , e as affinidad es reconh ecidas não implicam n em ascendencia nem descend encia.
Além disso, os fac~os par ecem totalment e co ntrarios á
theoria. Assim , para com eçar p elo r eino vegetal, os hypogeus egyp cios, aqu elles campos subterraneos da
morte, mostr am-nos fr agment os de plantas absolutamente semelhantes, diz o senhor de Quatr efages, ás
csp ccies actualm ente existent es : o que prova que est as
não variaram d esde o t emp.o dos Pharaós. Sem entes
retiradas do s tumul os da época gallo-romana e celtica
são exactam ente sem elhantes ás sementes de nossos
dias. Teixos de 3.000 annos d e existencia são "nco ntrados no cabo Verde. Pois bflm, aG encontro da th eor ia danviniana, a esp ec ie actual é id enticam ent e sem elhante a esses typos muito a nt,igo s.
O reino animal nos co nduz á m esma co nclu são . Nos
man~s tropica es, vêm-se bancos .de zoóph ytos cuja
orig em, segundo cálculo s precisos, remontaria além
da apparição do hom em sobr e a terra. Ora, aquellas
rochas de origem animal off er ecem mollu scos perfeitamente semelhantes aos qu e são p eFcados vivos na s
aguas proximas : portanto, a esp ecie não se transformou. -- Os hypogéus do Egypto encerram num ero sas
pinturas representando anima.es. Segundo Geoffroy
Saint-Hilair e e outros sabios qu e as estudaram, aqu ellas pinturas não r epr esentam sinão anima es semelhant es aos qu e existem hoj e.
Por conseguinte, a pal eo ntologia não offer ece vestígios certos de transformações darwiniana s. J á Cuvier,
e4:aminando os m esmos factos, declarava qu e acr editar

http://www.obrascatolicas.com

252

258

PARTE SCIENT!F!CA

DESENVOLVIMENTO DA VIDA

na s mudanças das esp ecies, era r evelar« uma profunda
ignorancia da anatomia n.
Com tudo, a todas rssas raz ões Danvin respond e:« E'
verdade, desde o p erio do glaciario, a selecção natural
n:'i.0 off cctuou uma só transformação ; ma s é qu e para
isso são requerida s cir cumst.ancias favoraveis qu e n iio
se apresentaram . E sp elrm os mi lhares d e sec ulos, e
t.alvrz as nossas raça;::,~c tnaes venham a ser especics. n
Essa dr.clara ção prova que a th coria d e Darwin é desprov ida de base, não passa de uma hypóthese, faltem lh e factos co nclud entes para serv ir ·lh c de esteios. E'
p elo menos a opini ão do marquez de Nadailla c, que,
no congr esso scientifi co d e Bruxe ll as (189'il , embora
reconhecesse qu e a paleontologia, o estudo da s ossadas
fosse is, trazem argumentos qu r não se p ódcm calar, apczar di sso concluia: << Quanto a mim, não estou di sposto
em acolh er as con clu sões da escola C\'olucionista; não
pr et endo, porém, r ej eitai-as. '' S imp lesmente pro clam ava : « Aquill o não est á provado ! ,,

qn ell es, estes indicam limit es ; ás suas amrmações
oppõem leis , e cm particu lar a infecundiclacle r eciproca cnlre os inrlirid11 os de esperies diOerantes. A
qu'est ão é pois muito complicada, e não nos compete
r esolv el- a.
2° O systema do f:f'o lu cionismo t eve partidarios
atrevid os, apaixonados, exagerados nos princípios e
nas consequencias.
Ha, na s suas theorias, excessos qu e llm catholico n ão
póde a cccitar . Assim, não se pód e admiti ir o C\'Olucionismo na orig em da v iela.Já o di ssemos basta nte : a ntes
el e tudo, n ecessit.a-se de urna ca usa creadora ; cm Rcguicla, d e leis r rgula ndo a evo lu ção ela s espccir.s , a qual não
póclc ser co n si d erada como um puro efT eito do acaso;
~l\ãa é per rnittido ab ster-se de um Deu s crcador e ordenador. Emfim, não é n em razoavel, n em scicnt.if ico, nem
conform e á fé ca tholica ex t ender e applicar ao homem
a th eoriaabsolut a da evolnção . Provar emos isso fala ndo
ela origP.m do h om em. HO capítul o da anlhronología.
3° Comtu do, deve-se faze r excep ção p ara um ·cvo lucionism o espiritualista e moderado. para o qual
parecem propcnd er actualm ente os sahios ca tholicos
qn e se dedicam ás sciencias naturaes. - Adm itte um
D eus creador da ma t eria e da alma humana ; recon h ece
a mão divina na origem da v ida, na origem do hom em,
na origem da lei d e ovoluc:ão ; r ejeita t odos os excessos
que acabamo s d e assigna la r, emfim é ch eio de r esp eito
para com a Igr r.j a e a sua auctoridade, e submisso ás
leis ecclesia sti cas .
E sse rv o lucion ismo moderado toma em cons ideração
os conh ecim entos scientificos; admin D eu s nas suas
obras, e a sua sabedoria maravilho sa e omnip ot ent e
nos facto s que a natureza organi ca o!Ter ece aos
seus es tudos e á sua a dmiração. E' o par ecer do
proprio senhor el e Nadaill ac qu e a co ncep ç ~o evolucio ni st a é mais religiosa qu e a outra, neste sentido
que mo stra o Todo -Po d er oso procedendo com mais

lV. Appreciações : condusõcs conciliaPeis com

ri

Bi-

úlia. -·· 1° Apezar da s raz ões cm que se baseia, a th eoria
da d escend en cia commum t em numerosos a d ver sari as:
em pr im eiro lugar, a ma ior parto elos escriptores catholi cos ; v endo qu e a irr eligião transfor mou a evolução cm
mna arm a para atacar o d ogma catholico e a cscriptura
sagrada, constituiram- sc os cl ef cnsorl's elas crença s tracl icionaes e dos t ext os sagrados no sentido mais rcst rict o ; e tambem grande num er o elos naturalistas d e
pr ofiss ão, como os qu e já nomeamos: d o Quatr efages,
Blanchar d, d e Naclaill a c, etc., qn e rejeitam em bloco
o syst cm a evolucioni sta, e o clan-vinismo em pa,rticular,
como não sr.ndo mai s do que uma th caria desprovida ele
provas scientifi cas suffi cient cs e dr. fa ct os r ealmente
verifi cados p ela observação . ·-- Aos argum entos ap r esentados pelos evolucionistas, seu s adversarios, os
c1' eacionistas, d;fo r espostas; ás transformações da-
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or dem e harmonia do qu e nas r.rcaçõcs sub itas o successivas (1 ).
· Accr escent.emos qu e essas theor ias mo d eradas não
lesam a E scrip t ura sagrada; o t exto sagrado nõ.o parece resolver a qu os~6 dos pormenores; enuncia ap enas qu e a s esp ecies viva s t êm a Deus por a uctor. Não
lesam a s tradições catholicas fundamcn tae~, rn·m tão
pouco os r.nsino s da phil osophi a christã,. na sua. doutrina sobre a causalidade. a invariabili dade das ossencias e a forma sub st ancial (2).
Portanto, o v erdad eiro christão não se mostrará mais
severo do que a I gTeja e, resp eit ando o principio : in
dubiis libertas, in omnibus caritas, não considerará
c0 mo d evendo abalar a sua fé op iniões que não são
condemnadas .

EVOLUÇÃO MONJSTICA
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terialismo abso luto, que se apresenta sob a capa da
sciencia, sem outro alvo do qu e contradizer a Fé.
A th eori a monist ica foi adaptada por Strau ss, cm
nom e do crit icismo th eologico ; por Sp encer e sua
escola, em nom e do positivismo phi Josophico e sociologico : foi especialment e erigida cm dou trina, em nom e
das sciencias naturacs, pol' Haeckel e seus discipul os,
os qua es qu er eriam fazer doll a a base uni ca da mor al.
<<Esta s novas formas do athoismo, oscr ovo n Sch erer ,
são das mais por l. urhadontR e ma is p erfidas; ch eg<Hn
t anto m elh or a sou fim qu e para rll e se dirigem de
modo indir ect o o disfarçado. n
Assim como fiz emos para a qu estão da origem e da
fnrmaçâo do 11nirerso, dar emos o r es umo do ensino de
Ha ockel sobre a origem e o desenrolrimento da c.iida.

A Evolução monistica e universal.

I. Os ph enom enos da v ida sr, r edu zem, em ultim a
analyse, ao s ph enom enos qu e a physica e a chimi ca estudam na ma ter ia bru ta o sfio suscep tiveis d e uma
explicação m ecanica.

I. Exposlçilo do systema pseudo-scientirico dos Monistas. II. Refutaçilo summarla. - III . Systema de Haeckel incompativel
com a fé.

II. Os ser es vivos tiram a sua origem da mat eria
bruta por geraçâo es pontanea.

I. Exposiçâo do systema monista. -· J á, por di ver sas
vezes, no capitul o con sagTado á Creaçâo (3), cm nosso·
est udo sobr e a origem e a f onnaçâo do um;"erso, achamo-·
nos em fr ente da t h eoria moderna, psoudo-sciontifica
e mat eriali st a do Moni smo. Encontr amol-a de novo na
qu es tão qu e nos occupa, a origem e o dese nro lrimento
da rida; v el-a- emos ainda quando tratarmos da Anthropologia. Não pod eriamos por d emais den.u nciar e
a viltar est e sy stema d e phil osophia a th cist ica, d e ma -

III. Não h a di stincção essencial rntr o as plantas e
e s arnma es.

ART IGO III

Congresso scientífico de 189 1, 8• secção.
(2) Co nclusões do R . P. Zal m : f:vo lution tff T héologie, Relação
lida no Congresso de F riburgo, 1897.
(3) Parte dogmatica deste livro , cap . Ill, A~'f.,. :i ; Pn.r lJJ scientijica.
ca p. preliminar,

J V. Ha dua s cspeçios d e conh ecim ent os: o co nh ecimen to co ns cient e qu e existe só nos anim aes possuindo
. um sy stema n ervoso cent ralizado, e o conh ecim ento
inco n sciente qu e p ertence a t odo o ser vivo, a t oda a
cellula, até a t odo o a t omo.
V. A selecçâo natural ch ega para explicar a ex ist encia das esp ecies vivas (1) .

(1 )

(1) Proposições t iradas dos Enigmes de l' Univer.~ de Il'.aeckel, por
J. Laminne; op usculo Science et Religion (366),
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A di scu ssão d r. to das essas affir maçõcs d e Haeck el
seria 10nga: limi tem o-nos a pôr cm destacrue a sua evi d ent e inepcia. T odo estr. systcm::t é desprovido de base.
Com o, por exem plo, _,assimil ar e confund ir os ph enom enos da vida com as r eacções p hysicas e ch imicas?
Ond e estão as cxporiencias scientificas que fizeram
par ssar a materia bruta ao es tado de v id a vegetal ou
animal ? -· Evid1mt1•mrnte o au ct or do systema, no
ponto d e par tida, voltará á sua món era, organismo dos
mai s sim pl es qu e conh eça mos ou qu r. se possam conceb er, corpuscul o informe, sub stanc ia lwmogenoa,
moll o, albumi nosa ou m ucosa, sem estructura, sem
orgam s, dot ada com tudo de propri edades v itaes . Por
gcraçãn espontanea, dell a sahirá o ser v ivo , planta ou
anim al . hom em emfim , po r selecção natur al, razão
suprema expli cando a variedade de todas as espocies
v ivas. Mas essa m ó nera pr irn itiYa, onde é qu e a encontrou ?
Será pr eciso lembrar a h istor ia do ce lebre Bathybius ? (1 ). Em 181-i8, um sab io professor inglez, TI uxl ey,
assignalou , p ela pr imeira Yez, uma espec io d o muco
amórpho, tirado das pro fundezas do rr,tar, uma lama
gelatinosa qu e podia ser uma prod ucção ospo ntan ea
do pro t opla sma, o elrm en to primordi al e universal
dos organi sm os vivos; deu -lh o o nu mo d e B athybius,
- qu e vive nas pro ru ndezas -· o ded icou-o a se11 ::tmigo
li aeck el. E st e fez d cll e a base d o sua t h eori a mod erna
da eYolução. Onz e annvs ma is tard e, cm 1879, est e
m esm o professor H uxley ass istia ao Co ngr esso da
Associaç ão britannica, reun ido em Sch offt eld. O Presid ente, no seu di scur s0 d e abertura, teve a infeliz idéa
d o lembrar a descob erta do Bathybius ; liuxloy p ediu
a pal avra. F oi p ara zomb ar do famoso prot opl asma n
(1) E xt rahimos est as in teressantes explicações, ass im co mo os
elementos de refutação de H aeckel, da Apol ogie scientifique de
Duilhé de Saint-Projet. Edição emendada pelo padre Senderens.

da imp or tancia que lh e tinham dado, para confessar
qu e não ora mais do qu e um p1' ccipitado gelatinoso d e
sulfato d e calcio. Milno-Edwards, numa sessão do
Instituto, a 15 de ou tubro do 18~2, resumindo os
estudos feitos sobro o Ba thyb ius, declarou qu e não
passava de um aggr ogad o d e mucosidades prov indo d o
esponjas o zoóphytos, o qu e o Bathyb iu s devia voltar
para o nada.
Para a cabar com o princip io do Haock cl, accrescent em os qu e, m esm o no caso d e adm ittir a exi stc ncia da
ma is no ta v el da s món era s, dotada d e t odas as propr iedad es vitaos, fi caria a inda por provar qu e ella é o producto da geraçâo es pontanea.
Qu e di zer da selecçâo natural qu e alguns acha m suf~
fi cient c p ara expli car a ex istoncia das especies vivas?
E' verdad e qu e pr eced entomen Lo l Iaec kol nos di sse q u e
o animal p ossuind o um syst ema n ervoso cent r alizado,
t em o co nh ecimcDto consciente, e todo o ser v ivo, to da
a cellul a, t odo o áto mo, um conh ec im ento ineo nsciento.
E' a inda v erdad e qu e alhures a ttribu o-lh o a m emoria .
Mas t odas essa s a mrmaçõos fi ca m sem provas, e o syst om a inteiro é tudo quanto ha do ma is arbitr ario e colloca em pl en a luz a insu !Ticiencia do sab er d e Ha eck el,
ass im como da sua phil osophia.
IT. R efutaçâo s ummaria. - Ji aoc kol, como j á dissemos, mnpr eh oncl ou dar a seu syst ema um carac t er
scientifi co. Ap Pzar da m á' sorte do B athybi us, o m estre acho u di scipul os fi eis qu e acolh eram co m enthusiasmo a s suo s extranhas olucuhraçõos . 1-Ioj o, a th eoria
carbogcnia, - ftt. omo el e carbono, qu e, por uma paixão
irresisti vel p elos a Lom os d e hy drogonio, oxygenio e
azoto, se uniu com oll cs d o m odo a formar as m a t erias
alb uminoid es, principios do pr ot oplósm a, da céllul a e
da vida, - a th eori a carbogenúi, diz emos nós, é um dos
dogmas intangi \·eis do m onismo; ni'to quer1>.m m ais
que esse atomo m aterial animado seja uma simpl es
C. DE INSTRUC, RELIQ, T. IV.·
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hypóthcsr,. Um sabio professor da Sorbonne, o senhor
Le Dantec declara quer um facto provado (1). Apezar
d esta affirmação, p crS'islimos cm repellir o syst.cma
monista, na sua cxpfcssão mais completa, como antiscientifico, não sendo mais do que uma hypóthesc e
.ima theoria em opposição flagrante com o methodo
experimental ; e tambcm como antimetaphysico, sendo
contrario á evidencia racional.
1o O monismo é antiscientif ico ; são sabias que nol-o
dizem; são chimicos que, á unanimidade, protestam e
declaram irr ealizaveis e sem esperança as syntheses '
organicas que deveriam ser um caminho certo para a
synthese da cellula. Recolhamos estas palavras de
Berthelot, qu e parecem escriptas para qualificar o
methodo de Haeckel e seus partidarios : « A sciencia positiva não invest.iga nem a causa primeira, nem
o fim das cousas; mas procede estabelecendo factos pela
observação e pela experiencia ... Compara-os, delles tira
relações, isto é, factos mais geraes, que são, por sua
vez, verificados pela observação e pela expcriencia e é
isto a unica garantia de realidade dos primeiros. E' a
serie dessas relações que constitue a sciencia positiva.
A sciencia ideal (a pseudo-sci encia) tem por base as ~
opiniões individuaes e a liberdade n (2).
O Dr C. Hobin, nas elucubrações de Haeckel, não vê
« mais do que uma accumulação poctica de probabilidades sem provas, e de c:>..plicações seductoras
sem demonstrações ». Vacherot vai mais longe :
« Mesmo quando a sciencia, diz elle, chegaria a explicar-nos, em todos os pormenores, como se devem ter
efTcctuado todas aquelias mctamorphóses, apoiandose sobre um conj uncto de factos authenticos e decisivos, a ultima palavra da questão ficaria ainda por dizer. A evolução, p ela qual se teria conseguido expli car
Le Dantec, Le Con/!it, p. i80.
Berthelot, La Science icléale et la science positive , Carta a
Renan.
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todas as CO'usas, ficaria ella mesma um mysterio
inexplicayeJ com os principias da escola mecanista. Como poude a evolução tirar da materia sêres
que têm propriedades compl etamente difTcr entes?
Como poude efTectuar milagres de efTeitos sem
causas ?... E' aqui que appar ece a impotencia das
sciencias physicas e naturaes, e se faz sentir a imperiosa n ecessidad e de procurar alhures a solução do
enigma (1) .
2° O monismo haeckeliano é antiracional. - Encerra,
com efTeito, uma contradicção metaphysica. A creação
sr.ndo substituida pelas<< phases evolutivas da ma teria
eterna '" achamo-nos cm frente da difficuldade inextricavel, inher ente á eternidade da materia e do movimento. Não se concebe uma vida que se cria, um movimento qu e se imprime de si mesmo, uma força especial
inh erente á matcria e tornando-a capaz de produzir
a harmonia, a ordem incomparavel que reina no
mundo.
Esta ordem será espontanea, attribuivel á unica
açcão das forças physico-chimicas, como por exemplo
as cristallizações, a superposição dos liquidas segundo
a sua d ensidade? Não se manifesta, pelo contrario,
int<mcinnal, em vista de alcançar um fim : tacs como
o mecanismo dos céns, o movimento das estações,
a germinação da planta, o organismo dos anima es ... ?
Desta ordem evidente, admiravel, quem é o auct.or?
O acaso ou um feliz acontecimento mecanico? Que
espirita razoavel pod eria pretender tal?
Para furtar-se á conclusão que se impõe, a intervenção de uma lntelligencia infinita e todo -pod erosa,
Spino za, no seculo xvn, fundava a theoria do determinismo da natureza; Kant, no seculo xvrn, falava da
manifestação necessaria, imman ente, inconsciente, de
uma harmonia primitiva, indestructivel;
Haeckel

(t)
(2.)

(!)

Vacherot, Revue eles Deux Mondes, 15 de Dez. de i878.
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recmz os phenoÍnenos da vida um puro m ecanismo ; Le Dantec, no seu livro do Athcismo, julga
explicar a harmonia universal por um . incoerciv eI
impulso para a ordem. Pobre ·r azão humana ! pobre
sciencia contemporanoa qu e não tem outras respostas
a nos ofTerecer, nestes graves problemas, sinão uma
causalidade immanente e uma fin alidad e inconsciente!
Como si não voltasse sempr e para ser resolvido o
eterno problema : uma serie infinita de : phenomenos precisa de principio ; 11m movimento perpetuo,
d e ponto de partida ; a passagem á vida, de urna
cansa ; a ordem e a harmonia, de razão s up erior e
ordenadora.
Em presença do mesmo Haeck cl, Virchow, seu
mestre, pouco suspeito d e tendcnc ias mysticas, emittia
eflta conclu são : e: Não sr. co nhecc um só facto po si ti vo
qu e estabeleça que uma maRsa inorganica, mesmo da
Sociedade Carbono e eia, se tenha jamais transformado
cm massa organica. Com tudo, si cu não quizer acreditar
num Crcador especial, tenho que recorrer á geração
espontanea : a cousa fica cvidentfl : terlium non datur .
Não admitto a creação e quero uma explicação da
origem da Yida ; emitto uma primeira these, mas,
de bom ou de máu grado, pr eciso chegar á segunda :
ergo. admitto a geração espontanea. Mas della não
temos prova alguma; ninguem viu uma producção
espontanea de materia organica: não são os theolo~ws,
são os sabins que a repellem. E' preciso pois esco lh ei'
entre a geração espontanea e a creação ; para falar co m
franqueza, nós sabias (materialistas), teriamas certa
preferencia pela geração espontanea. Ah! si pudesse
surgir uma demonstraçiio qualquer ... Mas, julgo que
temos ainda que esperar .. . ; com o Bathybius desappacecen mais uma vez a esperança de uma demonstração (1). »
(i)

Revue scientifique, 8 de Dez. de i 877. ·
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Systema de Haeckel incompatir·cl com a /ê. -

Já indicamos a conciliação qu e pód e bnver entr e a
fé cat.holica e o s \·sLcma do evolucionismo moderado.
O campn fica livr Ç nos limites que tiyemos o cuidado
d~ indica r. Mas não se dá o mesmo quando se pretende
fazer da doutrina transformista a base d e um systema
d e phil osophip. atbeistica, quando se <Ju er co llocar
·assim o dogma fundamental do matt?rialismo sot.' a
ca pa da sciencia.
Ora, eis ahi o fim manifesto da th eoria monistica.
Rejeit a a idéa de Deus na or igem da matcria .: afasta-a
igualm ente da origem da vida. e nos seus desenvolvimentos exclue qualquer lei providencial, causalidade,
fim. E' a materia que preenche o lugar e o papel de
tudo; a mónera de H aeckel é, ao mesmo tempo , materia e
espirito: a th eoria ha ec kcliana alveja pois a destrucção
da alma humana, faz do homem uma simpl es variedade na serie dos srres, sem lhe assign ar outro d estino
que o dos animaes sem razão.
E' o atheismo formalm ente condrmnado.pclo co ncilio
do Vaticano, com o materialismo semelhantcmente
fulminado pelo anáthema (Cap. De Dco e Can. J-V).
E para que não nos accusem de attribuir a Haeckel
doutrinas não professadas por elle, deixemos que
el le proprio manifeste o seu pensam ento. " A U1Coria monistica e mecanica considera as formas da natureza organ ica, assim como da inorgani ca, co mo sendo
os productos d e for ças naturacf:. Quando o 1inalismo
procura nas maravilhas da natur eza as id eás arb itrarias de um creador caprichoso, o monismo, consid erando as verdadeiras causas, reconhece nas phases evolutivas os efl'eitos necessarios das leis naLuraes, et ernas
ineluct.aveis (1). ·>
Por sua vez, o senhor Le Dantec, um dos mais ar-

(i)

Histoire de la création des ordres organisés.
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dentes defensores do systerna monista (1), não receia
dar-lh e o seu verdadeiro nome num livro recentemente
publicado : J' athéisme.
E' claro, a fé não póde transigir com semelhantes
doutrinas.
(!) Ver os livros delle, Le Conf!it et l' Athéisme, por Le Dantec,
Ed.iç. Flammarion, 1906.

CAPITULO IV
A Fé e a Paleontologia.
I. Exposição geral. -

II. Divisão deste capitulo

l. A paleontologia (m~),atóç, antigo ; wv, ov-roç, ser ;
Àóyoç, discurso) é uma sciencia que tem por ob:jecto o

estudo das raças de animaes ou das especies vegetaes
qu e outróra ex istiram na superfície do globo, e das
quaes encontramos detritos ou vestígios foss eis nas
profundezas da terra.
Depois de ter falado da origem da vida, é util acompanhar a sua historia nos sêres organizados e pôr esta
sciencia nova dos fosseis em parallelo com a narrativa
de Moysés, que se fez o historiador da apparição successiva dos differentes sêr es sobre a superficie do globo.
Desde o seculo xvm os progressos feitos pela geologia
déram ao estudo dos fos seis uma importancia que os
sabios utilizaram ora em favor da I3iblia, ora contra
a narrativa mosaica. Antes de tudo, importa conhecer
em que ponto fica hoje a sciencia da paleontologia.
Primeiro, sob o nome de fosseis, devem-se entender
todos os fragmentos vegetaes e animaes sepultados
nas profondezas da terra. desde as camadas graníticas
que são como qu e a crosta do globo, e onde não se vê
ainda nenhum vestígio de vida, até os terrenos quaternarios,queformam em certos lugares uma ultima camada terrestre . composta de depositos mais recentes. Os
fosseis não são sempre petrificações ; descobrem-se, nas
banquisas do norte, carnes conservadas, ás vezes ossa-
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das seccadas; as mais das v-ezcs, comtudo, as partes
solidas dos corpos são petrificadas. Ás vezes o fossil
é apenas moldado ou impresso ; outras vezes notam-se
unicamente vestígios de pegádas num sedimento argilo so. << Os fosseis são portanto ou corpos organizados,
ou signaes delles faceis a reconhecer, encontrados nas
camadas da terra. » (D'Archiac.)
E' de toda evidencia que aquelles fragmentos ou
restos são umas como medalhas commemorativas da
creação, uma especie de archeologia das obras de
Deus. ·
Nos seculos xvr e xyu chamavam todos aquelles vestigios de << jogos da natur eza n_ Era certamente deseonhecer a verdade. Hoje, por uma reacÇãa extrema, a
paleontologia quereria tirar das menores descobertas
como que axiomas. scientificos; e valer-se delles como
de uma arma contra a fé. Ora, é unicamente sobre este
terreno que queremos accompanhar a scienóa. Sem
amesquinhar as suas descobertas, nem tão po.uco exagerar os sPus pro.gTessos, mo.straremos que a conciliação,
ainda neste ponto, é perfeitamente j}Ossivel e mui:to
razoavel. Poderíamos ir mais longe e fazer da paleontologia um do.cumento confirmativo da Bíblia ; mas
esta sciencia ainda nlw proferiu a sua ultima palavra, e é preciso esperar.
II. Divisâo deste capitulo. - No primeiro artigo,
mencionaremo,s a narrativa mosaica e apresentaremos
as claras affirmaçôes qne della decorrem. O nosso
segundo artigo será consagrado a um resumi> succincto
do estado presente da pale,mtologia; 11.elle determinaremos as verdadeiras certezas adquiridas pela sciencia.
O terceiro artigo indicará a conciliação possível entre
a Bibha e a verda.deira sciencia paleontologica.

A FÉ. F, A PALEON-'1'01.0G!A

265

ARTIGO I

Claras affirmações da Biblia.
I. Resumo da narrativa mosaica. - II. Pontos claramente affir·
mados. - III. Pontos deixados á liberdade d'e interpretação.

I. Resumo da narrati(Ja musaica. - Della já demos
o texto. Determinemos o q.ue se refere á ordem na qual,
segundo Moysés, appareceram os seres da creação :
« A terra produziu herva verde que dava srmente
segundo a sua especie. e arvo.r es fructiferas que encerravam a sua; semente.· Foi: a obira do terceiro dia. Depois,
no quinto dia, Deus cr·eou os grandes peixes e todos os
animaes que têm vída e movimento nas aguas e creou
tambem todas as aves. E, no sexto dia, Oous fez os
animaes selvagens da terra, os animaes terrestres e
todososreptis.E a:final,o homem feito á sua imagem. »
Tal ê a ordem assignalada por- Moysés para a crf'ação :
cm primeiro lugar as plantas, depois as arvores, os animaes aquaticos e os volateis, os animaes terrestres, e
afinal o hom em. rei de todas essas C1'eatur·as.

IT. Pontos claramente affi.rmados. -- '.\fas que cousa,
sob a influeneia da inspiração divina. quiz Moysés
affirmar na sua narrati va e principalmente nessa ermmeraçõo? Sustenta :
1° Qu e Deus 13 o unico Deus e creou a ma teria e os
sêres cr ue vemos ao redor ele nás.
2° Que creôu o. .11omem á sua imagem . e semelhança
como remate da sua obra.
;'WQrre depais de mna se.r:ie de ol.iras, o OJj>'erario divino interrompeu seu trabalho, instituindo deste modo
o dever do deseanso septenario depois de-uma semana
de lab o.r es.

III. Pontos deixados fiÍ liberdade. de intra"pr.qtaçiio. Para tocto °'resto, repitamO'S' a:indn: que o esttiptor S'a·
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grado não teve a pretenção de fazer um livro de sciencia, mas que mencionou para os homens, seus contemporaneos, factos accessiveis á sua intelligencia, servindo-se de uma linguagem que pudessem comprehender.
Quanto ao desenvolvimento do reino organico e
As manifestações successivas da vida sobre o globo terrestre, terá a fé algumas pr escripções? Não, a este
respeito, não impõe nenhuma crença. Basta lembrar
que as opiniões mais diversas, mais oppostas, - a
creação simultanea, as creações successivas, - foram
sustentadas por Padres da Igreja, por doutores igualmente célebres e respeitados. A escola de Alexandria,
Clemente, Orígenes, santo Athanasio proclamavam
a creação simultanea. A escola Cappadociana, com são
Basilio, admitte a simultaneidade da creação elementar, e são Grcgorio de Nyssa, seu irmão, mais explicito,
della indica os desenvolvimentos successivos. - E'
tambem, na Jgreja latina, a opinião de santo Hilario,de
santo Ambrosio, de santo Agostinho e de são Gregorio
Magno . - Pelo contrario1 a escola litteral de Edessa,
com santo Ephrem, a escola de Antiochia, com são
João Chrysóstomo, ensinam a doutrina das creações
successivas. Comprehende-se que, seguindo a opinião
de taes mestres, a liberdade do christão permaneça
inteira (1).

A FÉ E A PALEONTOLOGIA

"1

ARTIGO II

Estado presente da paleontolOgia.
I. Incertezas scientificas. - II. Façtos geologicos adquiridos pela
sciencia. - III. Descobertas paleontologicas correspondentes.

Póde-se affümar da pa leontologia o que um sapientissimo geologo (2) diz a
1. Incertezas scientificas. -

(1) Apologie scientifique, padre Senderens, cap. x.
(2) De Lapparent, membre do Instituto de França e professor
do Instituto catholico de Paris : Géologie, p. i470.

1

267

respeito das sciencias, objecto de seus estudos e de
suas descob ertas : « Difficuldades serias retardam
ainda a solução de muitos problemas geologicos e seria
inutiI contestar que a sciencia do globo, por mais progressos que tenha feito nestes ultimas annos, esteja
ainda longe de proferir a sua ultima palavra. ))
Falando particularmente da sciencia geologica, o
mesmo sabia escreveu alhures: << Por sua mesma natureza, a geologia poderá pretender dar conclusões definitivas só quando a superficie inteira do globo tiver fornecido materiaes ao inquerito apenas esboçado. Ora,
ha vinte annos, a superficie geologicamente conhecida
não representava mais do que uma fraçcão minima
da extensão das terras, e os progressos realizados desde·
então, por mais serios que sejam, estão ainda muito
longe de ter supprimido todas as lacunas (1). )>
Com efieito, o estudo das diversas camadas terrestres
revela-nos a acção das aguas ; mostra-nos estratificações sobrepostas correspondentes ll diversos periodos,
detritos fosseis que provavelmente preexistiram áquellas camadas e deixam-nos supp0r um longo trabalho da
natureza. Mas dahi a uma reconstituição segura e certa
da flora primitiva e da fauna antigH, que distancia não
fica ! Quantos seres organizados que não puderam ser
fossilizados, por causa da sua constituição ! A sciencia
affirma que a vida organica foi renovada sobre a terra;
mas as especies actuaes descendem da era primitiva,
ou foram o obj ecto de uma creação mais recente? Eis
ahi problemas que a sciencia não póde ainda resolver.
Além disso, que dizer das suas tentativas chronologicas?
De quantos srculos se compõe a era prehistorica?
Desde a primeira formação dos terrenos carboniferos
até a época chamada terciaria, Arago avaliava a duração do trabalho geogenico em 313 .600 annos; Bischof,
a principio, em 1.300.000 annos e mais tarde, em
(1) De Lapparent, Science et Apologétique, p. 245.
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9 milhões de annos<. Hoje, de Lapparent cita sabios:
cujos calculos variam en:tre f!in!e e cem milhões de anno'! . Não diz que esses numeros sejam desarrazoados;
mas conclu e prudentementC': (( Nada parece mais difficiI
de apreciar que a duração dos tempos geologicos. ))
E' verdade que outras notabilidades qualificam esses
caleulos de h ypótheses e devaneie s.

II. Factos geo logicos adqnirirlos pela sciencia.
Ap rzar das incertezas da paleontologia a respeit o da
i:dade dos fosseis e sua historia, eis factos adquiridos
pela sciencia, os quae s: vão servir de baseá co neiliaçãà
possivel e raz-oavel entre as descobertas modernas e a
narrativa d e Moysés.
·
A geologia dá-nos. a conhecer os divers0s terrenos
ou sedimentos qu e for'mam a crosta terrestre; eil-os na
sua ordem natural :
1° Terreno primordial ou primitivo ; é aquelie que
forma a mas sa solida do globo e a base de todas as
outras r achas sobr epostas : é o gneiss r;ranitoide ou o

micasclústo.
2n Terreno p>'inwrio· ow de sedimentos antigos, que
se cbama tamb em de transi<:áo, sudvidfndo-se em cam:briano, silnriano, def!oniano. A estes terrenos perterrc
cem ~s rochas· gran1toides : sehistos, grés, pedr as de
Givet , ardosias, etc. Imm ediatanHmte aeima das .camadas precedentes, vem o terreno pcrmo-carbonijero ,
cujos depositas immcnsos descansam sobre o calcado.,.
formando camadas extensas de grós, de carv:io de·
pedra, de argil as schi stosas, d e minereos de ferro.
3° Terreno secundario ou de sedimentos medios, divididos em quatro cama.das· ou syst.emas s.ohrepostos,
a saber o trias· ou terrélw salifao, c·a ntend.o o grés variegado, as mamas' irizadas, o s·al gerrnma, etc. ~ o terreno iurassico, do tiual d epend em duas ordens, o lias
e o oolithico, gréshno, pedras graphicas, etc.; emfim, o
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terreno crei'aceo ou gredoso, onde dom inam a areia, a
marna, a argila ~ o giz.
4° Terreno terciario ou de sedimentos super ic1res·, de
formaçiio posterior ao giz, composto de depositos marinhos ou de agua doce; os gcologos dividem este terren o cm eocéno, miocêno, pliocéno. Nelle encontram-se
argilas plasticas, o gypso ou pedra de gesso, as marnas
folhada s, etc., pedras molles, pedras molares, depositas
lacustr es, ca lháus.
50 Emfin os terrenos quatf'rna rios ou de tranqporte; ·
são terrenos de formação mais recente; compõem o 11ue
ás vezes se chamou o di:/uf! inm geol ogico, onde se notam os blocos erraticos, as cw1ernos de ossadas, etc.
llJ. Descobertas paleontolo~icas correspondentes.~A
paleontologia descobre fragmentos fosseis nas varias
camadas do solo, e é de notar que quanto mais
as investi,rnções se yão approximand0 do terreno primordial, tanto menos numerosos silo os restos d e seres
organizados e menos perfeitos são estes seres. Por isso,
com o auxilio dos detritos fosseis correspondentes a
cada um dos terrenos . poude a paleontologia reconstituir a historia da vida organizada.
1° No terreno prirnordial, não se acha nenhum fossil;
é uma prova que então a vida a inda não existia sobre
o globo.
2° No terreno prírnario. os fosseis característicos são,
entre os v egetaes, simples plantas cryptógamas, taes
como fncoides , fetos, cw•allinhas, etc. ; entre os an ima,es,
trilobítes, da classe dos crustaceos, encrinasj astcrias,
molluscos, cm grande num ero, pólypos, peixes de esp.ecies extinctas. Nos t err enos carboníferos, notam-se
com abundancia immensos fosseis vegetaes, fetos , cavallinhas, lycopodios, ·plantas de familia das cycadeas, e
muitas especies de coní.feras. Entr e os animaes, muitas
variedades d e pólypos, molluscos, cephalópodes , peixes
pertencentes a gêneros parecidos com o esturjào. A
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caracteristica daqudla época é a ausencia de monocotyledónias e de dir:otyledónias an:;!,iospérmes.
3° Nos terrenos secundarias, deparam-se plantas, fetos,
cycadeas, coní.feras, dill'erentes daquellas dos terrenos
carhoniferos; molluscos do genero das ammonítes, depois a encrina monihfórme. Lá se encontram vestigios
de peixes e algumas ossadas de grandes reptis do
gênero saurio, principalmente nos terrenos jurassicos,
onde se descobrem igualmente os pterodáctilos ou laga.rtos voadores . Os terrenos cretaceos offerecem ainda
conchas fluviaes e marinhas; mas o que domina, são
os ouriços de mar, depois esqueletos de aves pertencentes á ordem das pernaltas, e emfim mammíferos :cetaceos, parecidos com os golfinhos. Os destroços vegetaes
pertencem ás rnonocotyledónias e dicotyledónias : álamos, faias, plátanos, castanheiros, palmeiras, etc.
4° Os terrenos terciarios apresentam fragmentos vegetaes de uma ordem mais elevada : são em geral, quercineas e laurineas, sabalineas e flabellarias, de uma
riqueza de vegetação de que nossas plantas actuaes
não se approximam. Para os molluscos, é o reino dos
gasterópodes e dos acéphalos.
No terreno terciario inferior apparecem, pela primeira vez, os restos de mammíferos nwnadélphos : taes
são o paleothério e o anoplothério e outros animaes pachydérmes cujas ossadas jazem nas camadas de gypso.
O genio de Cuvier soube reconstituir umas cincoenta
especies de ma.mmíferos pertencentes áquella. época.
Em seguida, ao lado desses animaes, acham-se esqueletos de aves e de reptis, peixes de mar e de agua doce;
insectos de especies extinctas, etc.
No terreno terciario media mostram-se os restos do
mastodonte, animal parecido com o elephante; as ossadas do dinothério gigante, outro pachydérme gigantesco,
e emfim fragmentos de reptis, de castores, rhinocero ntes, hippopótamos e macacos.
No terreno terciario superior, notam-se com os
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mesmos vestígios, os restos do mammúthe ou elephas
prirnigenius, que el'a .alto de quinze a dezoito pés, diz
Cuvier, o qual se descobre quasi em todas as partes do
mundo.
5° Os terrenos qunternarios ou de transporte, de formação mais recente, apr esentam, no meio de areias,
de calháus e de limo, conchas fluviaes ou marinhas,
restos de animaes vivendo na região ou transportados
de longe. E' a esta época geologica que pertencem o
megathério, da ordem dos desdentQdos, e o toxodonte,
da ordem dos roedores. Em fim acham-se tambem restos
da especie humana, misturados com di,·ersos fragmentos de arvores e outros obj ectos· da indu stria nascente (1).
Taes são os resultados fornecidos pelo estudo do
solo_, e as verdadeiras descobertas que nos apresenta
actualmente a paleontologia ; vamos confrontai-as
com a narrativa de Moysés.

ARTIGO III

Accordo da Sciencia paleontologica com a narrativa de Moysés .
I. Condições de accordo sutllciente. - II. Ordem da creação,
vegetaes, animaes segundo a sua perfeicão. - III. Epocas chronologicas.

't

J

-,_

1

1. Condições de accordo sutficiente. - « Na hypóthese
mosaica da cr eação, duas das mais importantes proposições da theoria evolutiva mostram-se a nós com
uma clareza e uma simplicidade surprehendentes: idéa
de um desenvolvim ento progressivo, e a idéa de ·u ma
differenciação gradual da materia primitivamente
simples. Podemos pois pagar á grandiosa idéa encerra(1) Para mais detalhes ver o sabio trabalho do senhor de Lapparent, Traité de Géologie.
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da na cosmogonia hypoth etíca do lPgisladnr judaic(,,
um justo e sincero tributo d e admiração, sem por isso
reconh ecer n ella uma manifestação sobrenatural. n
De quem são esf\as palavras? Do proprio 1-faeckel.
Sem duvidar, trata de hypóthese a expos ição mosaica.
e faz restricções. Mas essa confissão de um adversario
vale a pena ser consrrvada : (( a idéa de um desenvolvimento progressivo ahi se no s mostra com uma
c.lareza e uma simplicidadP surprehendentes. »
Quer isso dizer tfHe a concordancia entre a Biblia e
a Paleontol ogia srja ev id ente em tudo, semp r e absoluta e comp leta, como o pretendem concordistas d e
opiniões extremas ? Não.Mas para ser r eal e julgado sufficiente, o accordo deverá principalmente manifestar-se
na ordem da creaçào , e nas épocas chrónologicas indicadas por Moysés. Será ist o mesmo?

Il. Ordem da crcaçâo : oegctaes, animaes segundo a
sna pcrfâçúo. - Na natureza, assim como na EscripLura sagrada, domina o mesmo ensino sobre o desenvolvim ento da vida. Os ser.es vivos appareccram nas
diY ersai:; épocas, manifestando no conjuncto das floras
e da.s faunas um progresso contínuo .
Nesta or dem, \foysó s precedeu os sabios. S egundo
o historit>.dor sagrado, os veg.eta.es apparecem antes
elos animaes, ·e isto é conform e á verdade. As p lantas
sio o alimen to dos animaes : racionalmente d eviam
precedel-os, '' Segundo a th eo logia e sogund0 Gs factos,
diz Marcell o de S erres, .os vngeta.es foram os primeiro·s
serei'( qu e embell ezaram as terras descobertas. As plantas appareceram neeessariamente antes dos anirnaes,
pois que, segundo Dumas (Stnústique rles corr1s orga-nisés), os animaM tiram aios -v.egetaes .os a limento~
necessarios a seu .sustento (1), n
A prioridade elo s Yegetaos sobre os ani ma es é igual1

· (i) De la Cosmogon.i e de Mofae,

t. I, p. 64.
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mente proclamada por Ampere: cc Das pacientes buscas elo senhor Brongniart, resulta, diz ellfl, que, numa
época r emota. a atmosphera continha muito mais gaz
carbonico do que hoje. Era impropria á respiração dos
animaes, mas muito favoravel á vegetação. E' assim
que se explica a prioridad e dos vegetaes sobre os
animaes e o tamanho gigantesco dos primeiros. n O
m esmo sabio accr escenta um parecer muito conforme
com a narrativa de l\loysés : cc A primeira creação era
inteiramente composta de plantas aroty ledónias .
Numa época posterior, a ellas misturam-se as coníferas
e as cycadeas; depois appareceram as plantas monocotyledónias e finalmente as dicotyledónias. Mas os detritos das flor estas accurnulavam-se sobre o solo, onde
se d ecompunham, e o hydrogenio carbonado qu e provinha dessa·· decomposição, espalhava-se na atmosphéra. Um monumento daquella iópoca nos é dado nos
car·võr.s de pr.dra, restos ingentes de vegetaes carbonizados. >~ (Théorie ele la terre.)
Outra coincid encia harmonica entr e a natur eza e a
Biblia se obsrrva na ordem da perfeição progressiva ·
attribuida aos sêres organizados da ordem animal.
Assim os mais antigos vestigios elos sêres vivos que se
deparam nos terrenos primarias, são crustaceos e molluscos acéphalos. Ora, é de notar que aquelles sêres
nascem no fundo dos mares. \Ioysés nem menciona a
creação cleJJes; mas é ti\o evid ent e como natural que
preexistiram aos outros animaes. Mas é só no terceiro
dia que apparecem os animaes marinhos mais comple·
tos, os crustaceos superiores e os primeiros peixes vertebrados.Vê-se pois, que segundo observação elo sabio
Pozzi (La Terre et le récit de la Bible),é impossível estab elecer a menor contradicção entre o que diz a Bíblia
e o que vem ensinado pela geologia.
O quinto e o sexto dia genesiacos são notaveis peJa
upparição dos grandes peixes, doR animam; terrestres e
emfim do homem. Ora, já Yimos qu e os rest.o.s fosseis

º
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daquelles reinos sup eriores não se mostram sinão nos
terrenos d e uma época ulterior, isto é, nos sedimentos
secundarias, terciarios ,e quaternarios, e sempre numa
progressão asce nd ente appr oximando -se da narrativa
de Moysés. Não é uma cousa admiravel que um Israelita, vivendo ha mais de tres mil a nnos, tenha es t.abelecido uma or dem de croaçào qu e, em nossos dias, tenha
a sua justificaç:'ío scientifica (1)?
1II . Rpocas chronologicas. E agora será possív el
concili ar Moysés e a paleontologia no ponto de1Jistachronologico? Não é soh a inspiração dP. uma exeg8se nova,
mas é segundo a antiga doutrina de santo Agostinho e
de sant o JhomRz, que d izemos: J\s revolu ções biologicas, das quaes os fosse is dão testemunho, pód em, sem
nenhuma v iolação do texto -sagrado ou da verdad e
scientifica, collocar- se, quer antes, - qu rr depois, ·qu er duran t.e a semana ge nesiaca.
1° 1ima a ntiga esco la emittiu uma th e0r ia hoj e
muito abandonada, a da cre8.ção sobre o nosso globo
de um prim eiro mundo d esapparcci do e sepu ltado.
Nesta opin ião, d efendida por ChaJm€rs, Huckland ,
Kurtz, André vVagncr, Schub ert, ele., eulr e o prim€iro
acto cr ea dor e o primeiro di a h exam erico, isLo é, entre
a e-reação do céu e da terra e o apparecimen t o da luz,
teriam d ecorr ido soculos em numero consid er avel : a
terra teria t.ido os seus sêres mganizados, e essa primeira cr eação, cujos r esto s ser iam agora achados em
nossos fosseis, t eria sido sub st it 1úd a por outra or ração,
a que co nta Moysés. Esta hypótllese não lesa a fé : a
hi storia biblica d e <JU e se occ up a a thcol0gia, começaria,
por tanto, só ond e acaba a historia paleonto1og ica : e
J\ioysés nii.o linha que m encionar a<p;i ell r.s r estos fosseis ,
o) Sobre esta questão se poderão '1êr com interesse as bellas paginas que u >enb.or de Lapparent consagra a esses confront os : !Votions sur l' E:corae terrestre, p. 124 e seguimtcs.
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po is 11ue niio se occupa sinúo com a historia do homem.
Essa 11ypó th esc foi chamada d 0 restituiçâo, para in sinuar qu e a crcação actua l não era, de algum modo,
mais do que a restauração d e anligas ruin as .
2° Outro s sabios pensaram qi;e o mundo fôr·a creado
em seis dias propriamente ditos e quer em que todos
.. os r estos fosseis sejam attribuidos a r eyo Juções ult erior es á creação do homem. Keil, Veiths, Bosizio,
Estevam Kot urgo e o co.nd e Franz d e Mar em:i, professaram esta opinião. Que se d escubra o homem foss il ,
nem por isso fi carão p érturb ados os p art.i datrios d este
systema.
A r espeito da Ié, es la op inião é li vro o não poderia
ser jncriminad a. Sciontificamcnte não se póclc manter
e realm ente d eixa mu ito pou co espaço para explicar todas as ca:rnadas fossilifcra s. Mas com ell a a fé ainda
p ermanece intacl.a.
3° O ensino scicntifico qu e prevaleceu cm nossos dias
o ao r1ual nos apegamos do pr efcrencia, colloca t odos
os phrn omenos do foss iliz <1çiin nos dias genesiacos,
faz endo dos seis períodos não dias astronomicos, mas
épocas. ,\bre um rampo ma is largo r mais segi 11'0
para a l,ransacção. Naquelles perío dos que se pód em
supp ôr consid era veis, é que, sem duvida se effect11 aram
t odos os ph enom onos geologicos verifi cados pela scioncia. A narratiYa d e Moysés permanece intacta, e co mo
o mostramos, o p lano da obra divina man ifesta -se nas
diYersas camadas ria natur eza. Si, ás vezes, a paloontol<igi a d escobr e inycrsões nas camad as sed im entari as
e nos seu s res to s fosseis , é q ue as revoluções do globo
dobraram as folhas do li\T ü da n ~tur eza . Si ella julga
cn ll ocar milhões de scc ulos nos inL orvaUos que sepuram cada uma das obras de ü e11 s, entr e cada ver sículo
da narração sagrada, a Bíblia permitte f.i sciencia alé
cle\·a nPar ou d isparar nr. sse dom ini o, qu e n:'io p ódo prcj udicar a fé.
Concluamos : ccrtamen t e ·r estam difficu ldades não

http://www.obrascatolicas.com

276

PARTE SCIENTIFICA

resolvidas, mas a sciE>ncia não tem direito de se prevalecer de tal estado contra a .narrativa mosaica, á qual,
sem duvida o porvir dará razão. O chr istão deve permanecer na submissão a esta fé christã, qu e nunca, até
agora, foi achada em erro. Nos limites qu e marcamos,
quaesqucr que scj am as suas opiniões p cssoaes, deverá, si a Igreja se pronunciar em contrario, dellas
fazer abnegação e submetter-se ás decisõ es da auctoridade estabelecida por Jesus Christo como guarda
da fé.

CAPITULO V

A Fé e a Anthropologia.
I. Noção geral. deste capitulo.

II. Antagonismo da Sciencia. -

III. Divisão

I. A anthropologia (iiv6pttÍ7toç, homem ; My~ç, discurso) é a sciencia qu e SP occupa especialmente do
homem. Numa época posterior ás epocas paleontologiéas, foi creado um ser cujos restos fosseis não apparecem sinão nos tempos quaternarios, durante o periodo
chamado interglaciario. Na terra, veiu ellc o ultimo por
ordem de data, porque, na escala ascendente dos sêres,
devia ser o primeiro por ordem de dignidade, e a
obra divina anterior lhe é subordinada, assim como
o palacio é subordinado áquelle que o deve habitar.
EstC' ser, obra principal da omnipotencia creadora,
é o homnm, e tudo quanto lhe diz respeito tem para
nós um interesse capital. Donde vem? Quando e como
appareceu pela primeira vez? E' um simples degráu
accrescentado á serie animal, ou tem um lugar especial
dC'ntro da natureza? Qual é o seu· destino? Outras
tantas questões de ordem sci€mtifica e phi losophica
que, em todo o tempo, preoccuparam a humanidade e,
cm nossa época de im·estigações e estudos mais acurndos, chamam mais especialmente a attenção do sabio,
do philosopho e do christão.
Ora, aohamo-nos em presença de uma triplice corre11te de indigações, de mcthodos e de op iniõ es. Per-
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suacl ido da imp ortancia e da cliffi culdad e deste csLudo
da .·\ rtlliropolr!gia, desej oso de co nhecer o homem sob
todos os seu s aspectos, o philosop ho chri stão interrogará su ccessivamente a fé e suas cr enças, a m etap h ysica e seus ensinos, e a scirnc ia e seus coµhecimentos mais certos. Mas !alta mu itn para que, sobre todos
esses pontos, o accordo seja inteiro e absoluto. Pelo
m enos, com hôa fé e sinceridade, será possivel ach ar
um terreno de conciliação cm que a fé, a razão e a
scie ncia se harmonizem s u ffici ent cmrn te para dar,
com certezas consoladoras, a paz ao esp i,,ito e ao coraçfío? Podemos e queremos esperal-o.
Jf a portanto uma anthropologia tradicional e christi'\,
que nos apresenta o homrm como uma creatnr a d e
De1 1s, fotm8ndo um reino especial : é a que Bossuet
drscnvolveu admira velm cnte no seu 1ivro : O r:onhecimento de Deus e
si prorrio. Ahi o homem appareco
comp leto, obra do Creador, composto de alma e corpo,
dotado de lib erdade, provido com uma l ei moral , rhamado a 11m destino eterno.
H à uma anthropologia scientdica, cm que o homem
vem estudado na s1w natureza physica, na sua or igem,
orno especie, e nos p lrnnnmcnos que o distinguem dos
anim aes . De Quatr efage s ass im cs Ludou o hom em como
naturalista, numa obra muito scientifi ca, Esp).r:e hnmcàne, em que se ahstém de invadir o terreno res ervado
á philosophia e á thrologia.
Emfim, ha uma anthropologia matuialista, qu e não
vê no homem mais do que um anima l, o primeiro na
classe dos mammifrros. Esta nfio trm mais os mesmos
horizon trn : confina-se no estudo do - ser material e
perecedouro; liga-o por sua origrm á animalidnd r por
vin d e evolu ção, e não lhe ass igna outro d estino sinão a
morte. E' preciso reconhec er fJUe esta a nthropologia
positivi sta e falsa fez esco la d esde m a is de meio secu lo;
infectou o ensino desde as maiR altas cáthr.dras, até
a escola primaria da ultima aldeia; pela impr ensa, pelo
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livro popular, qu areria inocular nas tmbas o v ír us materialista. e tirar-lhes toda a moral.
Muito faceis são a harmonia e a concordia en t.r e a fé e
a Yerdadeira seicncia anthropologica; mas completo é o
desaccordo entre a fé christã e a anthropologia materialista : um abysmo as separa.

II. Antagonism(I ela sciencia. -- Contra as doutrinas
tradici onaes e christãs. levantaram-se, cm nom e de nma
pr etensa sciencia anthropologica, q1iatro antago nismo s procedentes da nrigem, da constitu.içâo, da unidade
de raça, e da antigllirlade elo h omem .
O primeiro tira as suas consequ encias das t.heorias
d e Lamarck e de Darwin sobre a transformação das
especirs, e faz proceder o homem de um ser rudimentar
e primiti\'O, que se aperfciçôa no decorrer dos secu los.
O segundo d esses antagonismos pretende ver uma
perfeita semelhança entre o homem e os animaes, não
só_:t10 modo de nascer, mas a ind a na const it uição, e conclne pela suppressão da alma huma na.
O terreiro nega a unidade de origem elas raças humana s, rejeita a paternidade adamica, e quer que haja
outras tantas origens e csp ecies hum anas quantos sfi.o
os t.ypos Yariados sobre o globo.
O quarto procura estabelecer . por supp u tações pouco
fundadas, a antigui dade da humanid ade sob r e a terra,
muit o além dos limites de cerca de seis a oito mil annos
qu e a Biblia parece attrib uir-lhe, e pr etende assim acc usar de erro a narrativa ele Moysés e a fé catholi ca.
III. Diílisâo deste capitulo. - - Em outros tantos artigos, vamos examinar as theorias e as objecções sublevadas, em norn e da scienc ia, sobre estas qn estões de
origem, constituiçrio, unidade ele raça, e antigiúclade do
homem sobre a Lerra.
E quando a Religião tiv er respondido v ictor iosam ente, a todas as questões da anthropologia physica
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collocar-nos-emos, num ultimo artigo complementar,
cm frent e da aI)thropologia moral qu e pergunta :
« Qual é a verdadeira natureza do homem? O principio qu e anima o corpo, é o resultado da organisa ç~o da
ma teria ou uma substancia distincta ? >> E tiraremos
esta conclusfo : « O hom em é um ser distincto, á
parte, por causa de sua alma. n

tas: porém, elle mesmo admittia distincção entre os caracteres organicos do homem, e a r espeito da origem,
reconhecia que er·a differente daquella elos animaes.
O proprio Darwin, qu e deciarava não professar o
materialismo, não pr etende fazer descender o homem
do macaco, mas julga que um e outro descendem ele
um antepassado commum. Qualquer que seja o sentimento particular de Darwin, é certo que o atheismo
e o materialismo se aproveitam muito da theoria elo
mestre para dispensar Deus e tudo explicar sem elle.
Hoje, a theoria darwiniana pr eocc upa os sabios.
Tem ou teve partidarios nota\·eis e entre elles, na
França, Uroca, professor de anatomia ; ele Mortillet,
qu e ensinou archeologia prehistorica na Faculdade de
medi cina ele Paris; Alberto Gaudry, professor no
Musêu e pr esid ent e da Sociedade geologica el e França,
o qual, comtuclo, francamente espitualista, não receia,
quando se apresenta uma occasião, prestar homenagem a Deus, do qual vê o reflexo na propria natureza,
e considera o transformismo como um simples modo
de creação (1).
~1as o systema da evoluçâo oxtendenclo-se até o
homem inclusive, tem tambem os seus opponentes.
Citemos, em geral, os intérpretes e defensores da
Bíblia (2), os theologos e os sabias catholicos, de
Quatrefages, o marquez de Nadaillac (3), que não vêm
no systema transformista mais do que uma hypóthese não provada, e até muitas vezes impugnada pela
propria sciencia.

ARTIGO I

Origem do homem. - A Fé e a anthropologia transformista.
I. Exposição da questão. - II . Ensinamentos da fé. - III. Cer·
tezas scientificas. - IV. Conciliação. - V. Systema pseudo-scienti·
fico : Haeckel e os Monistas.

J. Exposir;âo da questão. -- Aos olhos de certos anthropologistas para os quaes a especie humana não é
mais do que a primeira das espccies animaes, a qurstão da origem do homem não é sin:lo a continuação da
questão precedentemente estudada sobre a origem da
vida, é mais um élo da corrente da evolução.
Para nós que achamos no hom em uma natureza privilegiada, admittimos qu e suas origens foram marcadas
por um privilegio. Mesmo si .a Providencia tivesse
produzido as especies vivas por via de evolução, parece-nos digno do Creador que, querendo reproduzir sua
imagem na mais aperfeiçoada de suas obras, tenha
feito do homem o obj ecto de uma creação directa.
tanto no corpo como na alma. A narrativa da Bihlia
nos faz propender para esta crença, e, além disso, as tradições espalhadas por toda a parte, colJocam as origens humanas entre as mãos da divindade.
Outrosim, antes de Darwin, a origem divina da espccic humana não fôra scicntificam entc cpnsicleracla
como duvidosa. Lamarck, na sua Philosophiazoologica,
já applicára ao homem os seus princip ias evolucionis-

(1) As mesmas theorias foram sustentadas no Congresso scientifico internacional dos Catholicos de Bruxellas (1894.), pelo padre

G-uillemet, e no de Friburgo (1897) pelo P. Zallm, proressor da Univers id ade de Nossa Senllora (Indiana), depois procurador de sua
Ordem em Roma.
(2) Vêr em particular o R. P. Brucker, Questions actuelles d'E:criture sainte, cap. IV.
(3) De Quatrefages, L'Espece humaine, cap. IX . - De Nadaillac,
Correspondant, 1891·1 892. - Congres scientifiques de Paris (1891),
de Bruxellas (i 894.), 8• sessão, Anthropologia.
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JL Ensinamentos da fé. - P ara os d oLermi nar , citemos
est e tr echo da narrativa m osa ica : Na sexta época, dep o is d e ter su scitado os animaes terrestr es segundo a
sua esp ecie, D eus disse : « [9ç.amos o homem á nossa
imagem e á nossa semelhr;mça : qu e ell e mando aos
p eix es do mar, á s aves elo céu e a t oda a terra. »Em seg 1.ticla, cle terra formou o corpo do hom em e deu-lho uma
alm a viva. D epois, durante n somn o de Adão. da
s11bstancia delle, formou o corpo da primeira mu lh er
qu e se chamou Eva, D eus os abonçôou e di sso : « Crescei o multiplicai-vos; ench ei toda a t err a e subm ettoi- a
a vosso poder. >> ( Cen ., cap , 1 e II).
1° Desse trecho d e nossas sagradas Escripturas, par ece resultar qu e o hom em sahiu dir ectamente das
mãos de Dous, por via de cr eação ; porém , é corto que
pelo menos a sua alma, - aquillo p olo qu e é h om em, é uma creação dir ecta e imm ediat a d o D eu s, por con segu inte, supr a-natural (1).
2° O hom em é composto d e um corp o m aterial e d e
uma alma simples, espiritual, livr e, rcsponsavc l, e, por
conseguint e, immortal.
3° Tod0s os homens qu e ex ist iram d esd e Ad ão,
ex istem hoj e, fazem ou far ão parte da r aça humana
ac tual , descendem de um só e m esm o par : Ad ão e
Eva.
4° O homem é o ultimo e o mais alto termo d a obra
creadora e a sua apparição t em uma data m ar cada
n a historia, numa época po st erior á d os outro s sêr es, e
relativamente recente.

JIJ. Certezas scientilicas. - Na questão da orig em
do homem, a verdadeira sahedor ia, consistiria cm não
(1) Evidente é que para todos os hom ens, salvo o primeiro, o
corpo é uma creatura medi ata de Deus. Quanto á origem do corpo
de Adão, theologos estim ados sust entam que a form ação imm ediata do corpo do primeiro homem é, não definida pela I greja, mas
ensi nada pela E scriptura e pela Tradição (Observação tirada da
Apologie scientifique. Edi ção. do padre Senderens, p. 256).
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se d eixar arr astar por Lh corias, cm ter em conta a
observação e a experiencia. cm acompanhar com interesse a m ar ch a d e to da co ncep ção nova e susp ender
qualquer co nclusão até d emonstra ção evid ente.
E' por isso qu e so br e qu csLõcs in soluveis crimo é a
qu est ão d e no ssas origens, o sr. nhnr de Quatrefages
tinha razão em r espond er : « Em nom e da scicn cia,
não sei (1). " E' ainda o qu e di zem os sabios conscienciosos de no ssa época.
Quer isso dizer qu e sob r e todos OR pontos a sciencia
não t enha certeza alg uma í' .. . Não. Ei s, no tocante ao
reino humano, certezas Rc ir nLifi cas :
1. 0 O hom em não ex isti11 sAmpr o sobro a t orra : d ecorreram l ongas ép ocas gcologica8 antes d e sua apparicão. Sua existencia é scie ntiii camo nt.e vcrificuda só
n~ época quaternaria, a ultima d e todas. Som du v ida,
o hom em ter cia.ri r.1 não é m a is do qu e um mytho ; mas
demonstrad a que fosse a sua cx iRten cia, a s conclu sões
ficariam as m es mas.
2° P or sua propria natur eza, p elo co njunct o d e seus
caracteres physicos, intell cctuacs o mora es, o hom em
occupa o cum e da escala animal. Todos os anthr opologistas, até os mais nbstinados defensores das doutrinas tran sformistas e materiali stas, rr.co nh cccm esta
superioridade ao m enos como um facto, si não co mo um
direito di v ino.
3° Todos os hom en s são da m esm a Asp ecie : n ão
existe mais do que uma só csprcio huma na . da q11al é
considerado como b erço o planalto cr ntral da Asia.
Bem que est e ens in o não seja dado com a m esma unanimidad e, apr ese nta por ém t odo s os curact eres do uma
verdad eira certeza, e pód e ser con sid er ado co mo o
ensino da scicncia a nthropolog ica na hora· presente (2).
T erem os occas ião, n os cap itul as seg uintes. d e desenvolv er essas afirmações o dar as pr ovas d ella s.
De Quat re fages, l' Especc huma i ne, li v. II.
(2) P ad re Sendercns, Ap~logie scientifiqu e, ca p. xrrr.
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Polo que precede, vê-se qu e a scioncia actual não
admitte a theoria transformista como uma certeza
adquirida. Eis as razões que invoca contra ella.
1° Logicamente, não se tem o direito elo dizer, em termos absolutos, que a evolução reina sobrP o mundo.
Si, por evolução, se entende o facto, revelado pelos
documentos da historia do mundo, que o universo,
na sua formação, segui u uma marcha progressiva de
p erfcição crescente. não fica resolvida a questão de
causalidade. Si, por evol uçiio, se entende um principio
de actividade organizadora, inherente ao mundo
mesmo, inconsciente e cego, resolve-se a questão de
causalidade, mas Deus fica excluido da origem e do
d esenvolvimento das cousas. Ora, demonstramos que
esta solução ó inadmissivel, o, no fundo, não é mais
do que uma burla. Portanto, o homem não ó devedor da
sua cxistencia ao principio de evolução.
2° Scientificamente, de Quatrefages, atacando toda
a theoria do Darwin, oppõe a sru auctor os proprios
principias delle. Jft se sabe que o célebre propagador do
trans/ormismo faz descender o homem não do macaco,
mas do um antepassado commum do macaco e do
tomem, alguma especie anthropoicle ou an.thropomorpha, ou antes de um homem píthecoicle (de forma simiana que, segundo Haeckel, estaria no vigesimo estadia da evolução, o homem act.ual, achando-se no vigesimo segundo).
. Mas, obj or.ta ele Quatrefages, pelos caracteres communs encontrados, nã o é neste estadia, mas sim no decimo setimo, no ramo dos marsupiaes, <1ue se acharia
a origem commum. Depois, prosegue o eminente natur al ista . o homem caminhador nunca poderia descend er
de 1Jm antepassado trepador.
Accrescenta com razão : <e Mas os intermediarias
entro o tronco commum e o homPm do tempo presento,
onde estão? Porque não deixaram vostigio entr e os
sêres vivos, esses intenn e<liarius L.ão desejados? )>
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1-Iaeckel diz com franqueza que o hom em púhecoicle
não existe mais.
Nem a paleontologia apresenta esse intormecliario
antigo. Por mais que se va indagando nas reliqu ias
do passado, o homem ó sempre francamrnt o hom em, o
as cabeças humanas ele Canstadt e de Noandcrthal
estão a maiores distancias dos cranoos simianos que do
typo mais deprimido do homem moderno.
3° Um distincto critico scientifico, partidario do
transformismo, o senhor do Varigny escreYia no jornal
Le Temps (abril do 19.'8), que não podia acceitar · as
exp licações diversas que foram combinadas para fornecer a prova do systema transformista applicado ao
homem. Desaprova, cm particular, a tbeoria de um
preounor simiano chamado pithccanthrôpo ou anlhropopilhéco, segundo parecer approx imar-se mais do macaco ou do homem, ou ainda o homo alalus, o homem
mudo, o homo stupidus, o homem estupiclo, pae do
homo sa,niens, o homem sensato de Linneu. cc N r.nh um
zoologista, diz o senhor do Varigny, cogita rm fazr.r
provir o homem de qualqur.r dos macacos oxistrntrs.
Estes não são mais do que so us primos muito afastados ;
elles e o homem tiveram um antr.passado commum que
vivia numa época infinitamente remota, não se sabe
onde : e nada mais. n E, com muita razão, aconselh a
a leitura do livro ultimanentc publicado por Dopórot.,
deoâno da Faculdade elas sciencias de l.yão (1) .
Igualm ente, o se nhor Bergson, num grande trabalho
recentemente publicado, mantém que entre o homem
o o animal ha um abysmo sem limites. cc Difforen~:a de
natureza. diz clk, e nãô de gr~1u apenas (2\. " Por cu n::;eguinte, não é o an imal que gorou o hom em. Cum tudo ,
o senhor Bergson é transformista. Para ello ó um impeto
Pital que, sem passar por intcrmodiarios, produziu o
([) Depéret, Tra>1sfor malion du regne animal, Flarnmarion, Paris.
(2) Bergson, l'ltvolution créalri ce, AI,can, Paris. .
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homem, e esse impeto vit.al, é, em summa, a consciencia universal, occupada em se desenvolver !. ..

Segund-0 elle, as faculdades qu e caracterizam a especie
humana não permittem explicar tudo pela selecção.
Deus, diz elle, sem duvida interveiu directamente
para dar uma forma humana a um organismo preparado pela evolução.
Alguns catholicos, hem que mantendo , segundo o
ensino das Es cripturas, o facto da conformação do
corpo de Adão por uma intervenção de Deus, fonrta()it,
apresentam como possivel, sind.o como provavel, a
idéa de que o substra/l[m vivo destinado a tornar-se o
corpo humano depois da insuflação da alma e por ella,
foi preparado sob a acção divina, pela evo lução . Outra
opinião m édia supp õe qu e'' Deus, para formar o corpo
do primeiro homem, utili zou a materia já organizada,
dando-lhe a perfeição anatomica exigida para a introduçcão de uma alma racional n. A acção directa e immedia ta de De us manifesta-se deste mod9 na formação
do corpo de Adão c;omo na formação do corpo de Eva.
Esta doutrina parece assaz conforme com as ídéas de
santo 1\.gostinho e de santo Thomaz sohre a or igem
primeira e a reproducção dos animaes e das plantas (1).
Nessas hypótheses o corpo humano foi, nos d esignios
de Deus, longamente preparado por uma lenta evolução natural, e Deus teria creado o homem infundindo a
alma espiritu al num organismo animado ; ou ainda
Deus teria acabado, segundo o plano que concebera, um corpo preparado p ela evolução, mas ao qual
teria dado os caracteres organicos mais particulares á
especie humana, como o desenvolvimento cerebral, a
posição vertical, et c.
Essas diversas hypótheses tendo sido fo rmuladas ou
reproduzidas por catholicos, julgamos bon:t lembrai-as.
Até o presente a Igreja não se pronunciou sobre o va lor
e a orthodox ia d ellas. Favorecem, evidentement e a

IV. Conciliar;áo concordista. - Cotejando-se os ensinos da fé com os da sciencia que indicamos como
certos, acharemos, sobre os pontos fnndamentaes,
um accordo real sufficiente. Por uma e outra p;;rrte, int enenção do Creador ; conjunctamente ou disjunctamente, o corpo e a alma lhe d evem a origem ; o
homem ap parece só d epois dos animaes, so·h re os
quaes tem uma sup erioridade eminente; ha uma só
raça humana, todos os homens são irmã os e têm como
primeiros paes !\dão e Eva.
Ent"e os partidar ios da evolução transformista e
o ensino catih olico, fica a grave questão da formação
do corpo do primeiro homem : questão delicada, difficil de resolver, que não deve ser discutida siniio com
prudencia e respeito. Em esperando que a fgp eja,
qu ando julgar o momento opportuno, ponha um termo
á discussão, indicaremos um system a de conciliação,
em que a sóencia e a fé pódem ainda apertar -se a mão.
E em primeiro lugar, todos os espiritualistas admíttPm que a alma humana sah e direet:a.m.ente das m:ã.os
de Deus, e forma o carac ter pr incipa l do typo humano. Um diseipulo ardente de Darwin, que attrihue á
evo lução a origem do corpo humano, Saint-Georges
Mivart (1 ), faz esta restricção expr essa : « Deus fica o
auctor d e todo o h omem, do corpo assim com() da a1ma;
mas por via s difie!'entes: do corp o pela via da evolução,
da alma por uma creação especial e immed.iata . ;)
Outro discipulo de Darwin e um dos ma is ar d ent es
partidarios da efJoluçâo, que d Pu á selecc;ão natural a
sua forma scientifi ca, vVall::ice (2), reclama a intervenção
de um p oder SU]í),erior na forma.ção do corpo h.umano.
(1) Origin 9/ spee.ies, .c.ap. XH., :
(2) Sélection noi1.1.r.ell e ; J<:ssais .

(1) Observação tirada da obra ele Scnderefü , Aµologie scienti/i·
que, p . '256 .
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solução das obj ecções tiradas de pr et ensas descob erta s
da sciencia; conservam a Deus o seu pap el creador e ao
ser humano a superioridade que r ecebeu de seu auctor;
emfim d eixam á Bíblia a sua principal affirmação, a
sab er : a intervenção directa de Deus na constituição
definitiva do ser humano.

dad e é uma ill usão. - Não ha dois mundos difTerentes,
um physico, material ; outro, moral, immalerial.
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V. Systema pseudo-scientifico : H aeckel e os monistas.
- A' vista do lugar imp or·t ante que occupa no antagonismo suscitado n estes ultimas tempos contra a fé,
o systema pseudo-scientifico de Haeckel exige um
exame especial.
Do m esmo modo que o assignalamos e repellimos
nas qu estões relativas á origem do mundo inorgani co,
á orig em dos sêr es vivos e n o d esenvolvimento da vida,
assim convém denunciar e ferretear ainda as doutrinas
professadas p elo philosopho naturalista a resp eito do
homem, sua natureza e seu d estino. - E' ainda do
seu livro : Os enigmas do Unirerso que tiraremos a substancia dessas doutrinas. Eis as thescs defendida s pRlo
auctor :

I. Não ha difier ença essenc ial entr e o homem e o
animal.
II. A intelligencia não é mai s do que uma fun cção
do cerebro e se r eduz rm ultima anal yse a funcçõRs
physico-chimicas.
IH . Pois que não existo alma di stincta do organismo,
a immortalidade da alma é uma illw;ãu condomuada
p ela sciencia.

IV. Cada aoto da vontad e é det erminado p ela organizaç·iio do individuo e p elas circumstancias exterior es
como qualquer outra actividad e psychica. - A lib er-

·~

V. O sentimento do d ever descansa,no hom em, sobr e
· a base real dos instinctos sociaes que se acham em
todos os animaes vivendo em sociedade.
VI. O fim mais elevado da moral é o r estab elecimento do justo equilibrio entre o ego ismo e o altruí smo,
o amor de si e o amor do proximo (1).
Tâes são as idéas qu e o professor de l ena foi apresentar e defender no Congresso dos livr es p ensador es
em Roma, em 190L1-, as qua es acabam de ser o obj ec to
de uma publicação recente em edi ção popular fr anceza.
Algumas já tiveram a sua respo sta em noss:os pr ecedentes cap itulos; as outras serão r efutadas nos capítulos seguintes. Julgamos, porém, util agrupai-as aqui
em synth ese para faz er m elhor sobr esahir o seu co njuncto e a sua enormidade .
No ponto ele visla scientifico, não ha co u sa alguma
·m enos demonstrada do que a th eoria ha eckeliana da
passagem gradual da mónera inorgan ica áv id a vegetal,
em segu ida animal, e finalm ente á especie humana.
Das arvores ge nealog icas feitas por l [aeckel co m o
fim de escorar o seu systema evolucionista até o hom em inclu sive, lJubois- Raymond escr eveu : « Têm
quasi tanto valor scientifi co como as gen ealogias de
1-Ioméro. » O sabi o naturalist a C. Vogt cl ell as zomba
e lhes acha uma lacuna semelhant e á da pretensa genealogia do cavall o de Rolando . .O senhor Edmundo P er rier, o em in ent e clirector do Mu seu, bem que transfor:tnistn, louva de Quatrtifages por S'C ter insurgidü, com
C. Vogt e muitos outros,oontra. as inco h er encias e eontfadicções das arvor es genealcigicas, co m .muita r allão
(1)

La1ninne, !' Homme d'n.pres. Há.eckel .

Oº :Jü7.)

e. 0111 INSTRUc. Rll l. IG. T. IV.

(Scierice .

et ·.fleligio1t,
19
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qualificadas de« evolução falsificada. » O sabio Albert
Gaudry, profcssur no Museu, numa c<;mmunicaçõ.o
foita ua Academia das Scic11cias, cm fevereir o de 1890,
dizia : (( Devemos reconhecer que até agora a paleontologia nãp poud c fornecer intermediario entr e o homem e os animacs. l>
Em philosophia, os conhecimentos de Hacckcl
são rudimentar es. Para dcmonstral-o não é preciso
trazer outras provas que suas theorias sobre a intclligen cia, a funcção do cer cbro, sobre a vontade e a liberdade, cujos actos seriam puramente organi cos; sobre os
deveres sociaes do homem, simples desenvolvimentos
dos instinctos animacs; sobre a moral monistica, emfim,
systcma de equilíbrio entre o egoismo e o altruismo.
Em r eligião, Ha eckel é ao mesmo tempo ignorante
e scctario. Todo o seu pretenso systema scientifico não
alveja mais que um fim : derrubar toda a crença, destruir toda a religião e todo o culto, supprimir Deus,
a alma, a Revelação, a Igrrja, o Evangelho, a moral
christã.
A toda essa doutrina evolucionista sem reserva, materialista no supr emo gráu, dcstructiva de toda a fé f1
de toda a esperança, temos o dir eito e o dever de oppôr,
em nome do senso commum, cm nom e da sciencia,
cm nome da mctaphysica secular e da fé christã,
um formal desmentido e a ignomínia de ignorancia ou
de impiedade systematica.

ARTIGO 11

Oonstituição do homem. A Fé e a Anthropologia materialista
O homem dit!ere essencialmente do animal ; l 0 por sua constitui·
ção physica; 2° por sua constituição intellectual; 3° por sua cons·
tituição moral.

O homem, por sua origem, não é simplesmente um
~imal aperfeiçoado i mas. na sua natureza , differ e

essencialmente da animalidad e, porqu e é, antes d e tudo,
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uma alma servida por orgams. Antes d e ch egar á
demonstração d esta verdade, vamos estudar o homem
na sua constituição, e mostrar que, n este ponto de
vista, diffcre essencialmente da especi c mais proxima,
daqu clla do macaco a qu em a dcsccndcncia de um
antepassado commum daria co m o homem uma fraternidad e assáz accentuada.
S egundo a theoria transformista, muitas espccies
originadas do ser pithecoide se approximam do homem:
são o gibbão e o orango da Asia central ; o gorilho e o
chimpanzé da Africa occidental. Os anthropoides primitivos renunciaram primeiro ao costume de trepar;
em seguida, en lugar de andar com as quatro pattas,
firm aram-se sobre as p ernas trazeiras, cmquanto as
dianteiras se tornavam braços, o focinho se encurtava,
a cara ficava vertical, e os seus gritos confusos iam se
assemelhando á vóz humana. Assim é que o pithecoide
veiu a ser hôm em.
Eis as audaciosas affirmações do darwinismo extrC'mo
e absoluto, das quaes se poderia quasi concluir, a priori,
a falsidade deste systema. 1\fas a refutação dessa frater_nidadc simiana será mais evidente e mais completa
si estudarmos a constituição do homem sob os seus tres
aspectos : no ponto de vista physico, intellectual e
moral.
Então verificaremos facilm ente que entre o macaco r
elle, ·nesses tres pontos de vista, ha uma distancia incommensurav el, e poderemos concluir com d e Quatrefage: « O homem diffcre tanto do animal quanto este
differc du vegetal : cllc só deve J'urmar um !'C'ino, o reino
lwminal ou reino luunano. l>
1. Constituição physica do homem. - Ningucm d emonstrou melhor do que C. Vogtr, naturalista alkmão,
a distancia que separa o homem do macaco. Esse sabio
nasceu rm 1R17, professou cm B erna, Niza u Gen ebra,
e veiu tambem a Paris. E ' d este escriptor protestante,
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pouco suspeito e des ignado como athcu cynico, qu e tiram os os traços caracteristicos seguintes :
1° O homem p erman ece em pé ; a estação vertical
é a sua posição natural, como o proclama Ovidio· : Os
homini sublime dedit. P elo contrario, o macaco não perma nece er ecto sinão accidcntalmente e por edu cação .
2° O hom em é caminhador ; o macaco por sua natur eza é trepador, e os apparclhos loco motor es são adapt ados a essa dupla d estin ação.
3° O craneo, no homem, é muito mais desenvolvido,
e o ccr ebro mais co nsid eravcl ; no macaco a fr onte é
d eprimida, e se u cerebro está para o cer ebro do homem
na proporção de 34 a 63. No hom em o angulo facial
varia entr e 70 e 80 gráu s ; no macaco, d esce a 350- e
m esmo a 30º. A confi gur ação interna do cer ebro, as cir cumvolu çõcs, os lobulos, os n ervos, segundo o parecer
d e Grat iolet (s-0.bio francez, professor de a natomi a na
Sorb onn e, qu e fez os mais notaveis estudos sobr e o cer ebro, 1815-1865) diffcrem cons iderav elmente e ::rempr e co m va11tagcm para o homem.
t,o Os dentes não têm a mesma conformação : o
m acaco faz car etas, não tem o sorriso intclligente e
gracioso do homem ; gr ita e não fala: a conformação da
sua laryng e ·se o.ppõ e m esmo a so ns art iculado s.
50 Os braços e as mãos do homem são m embro s adaptados a seu uso esp ecial de apr eh ensão; no macaca são
um appar elho de locomoção assemclhandô-se a pés; o
pollegar principalmente falta ou diff crc. Emquanto os
braços do hom em alcançam a:pcna s o joelho, os do
macaco ch egam até o t ornozelo. No homem as p ern:as
são mais compridas do qu e os braço.s'; no s macacos , são
iguaes ou m enor es, e, por outr o contr aste, as extr emidades pos,t crior es do macaco se parecem mais co m
mãos, emquanto as anteriores se. par ecernmai~com pés.
G0 O esquelelv simiuno, cm sr u arcabo uço, espec ialm ente ria ossatura dai bacia, mostra qnc o macaco é
feito para andar eom quatro putas, emquantu o homem

é crcado para a po sição vertical : é a conclusão que tira

o sabio inglez Huxley.
Em pr esença de todos esses factos, de Quatrefagcs
t em pois razão cm concluir « que ell cs são inco mp ativeis com a idéa do filiação ; que ao aperfeiçoar-se, o
.macaco não se approxima do homem; e r eciprocam ente
que degradando-se, o typo humano não se approxima
dos macacos; e em fim qu e n ão existe transí ção possivol
entre o homem e o macaco, fóra o caso de se inv erterem as leis do desenvolvim ento. n
E' verdade que hoje não se fala mais em descend encia clírecta1 mas sim em um ascendente commum ao macaco e ao homem, sendo este o mais aperfei çoado. Não
fi ca menos cert o qu e o co njun cto dos cara-cteros que
anatomica e physiologicamcnLe distingu em o homem
dos animaes sup eriores, são qu así in contestados ; ma s
considerados cm si mesmos, aos olhos de certos sabi os,
servem ·só para constituir « uma famili a, a prim eira na
ordem dos primates, o prim eiro ser na classe dos mammiferos » (Topinard). P or iss o vamos accrcscontar argumentos de outra qualidade.
Comtudo, a respeito da constituição physica do homem, respondamos, resumidamente, a uma obj ecção
tirada da paleontologia.
« As descobertas fosseis, dirão al guns, não contra-,
dizem as asserções precedentes? - O cran oo de
Canstaclt 1 descob erto cm 1700 no Wurtemburgo; o
qu eixo achado em Saint-Gauclens em 184.0 ; o esqu eleto
de Neanclerthal, achado em 1857, p er to de Dussoldorf;
o queixo de Na ulette, extrahido cm 1862 p erto do
Dinant 1 na Belgica; os typos d e .'J.renelle, enco ntrados,
nas mar,gens do Sena, de Cro-M agnon, á b eir a do
Vézere (Dordogne) ; os da r aça de Truchere (Saôn c-etLoirc); de Furfooz, no vali e do Lesse ( Belgi ca) ; de
Arezzo, na Italia; mais recentemente, cm 1891, as
ossadas, dente molar, parte superior da caixa craneana, fém ur, descobertos cm J aCJa, parto do Tranil,
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et c., et c. ; não são ahi, em variedades multiplas, r estos
dos nossos ascendent es simianos, o pithecanthrópo ou
o anthropopithéco, ou o dryopithéco? - Não, responderemos com de Quatrefages : cc O homem quaternario é sempr e hom em na accepção inteira da palavra. »
E este sabio mo stra que nos restos do homem pr ehi storico, se nota sempre um certificado de origem que não
se pode desconhecer (1).
A respeito do fói;;sil de J ava, o celebr e positivista
de Berlim, R. Virchow, acabou um notavel estudo
critico por esta conclusão: cc Não posso admittir qu e
no pythecanthropus erectus se t enha achado o traço de
união en tr e o macaco e o homem. » (Rerue eles Rer ues,
14 de d ezembro d e 1895 ).
Vê-se que, por qualqu er lado qu e se encarem os r estos
fosseis, nada é capaz de ench er o abysmo que separa
o hom em da especie animal.
l J. Constituição intellectllal do homem. - No hom em,
hão ha somente phenóm enos organicos e physiologicos,
ha ph enómenos intellectuaes. Neste ponto d e vista,
haverá entre o homem e o macaco differenças sensíveis,
ou pod er-se-á entre o macaco e o homem estab elecer
r elações, sinão de descendencia e de filiação, ao m enos
·
de parentesco muito ch egado?
1° Em primeiro lugar, o macaco t erá intelligencia?
Empr egando-se esta palavra para significar qualqu er
conhecim ento puramente sensitiro, sim, póde-se conceder-lhe certa intelligencia; mas si é t omada só no
sentido mais restricto de conhecimento intellectual, não,
o macaco não é intelligente. Ell e tem a percepção dos
obj ectos materia es e sensív eis; mas não conhece a
natur eza dos sêres, a sua essencia, não raciocina sobre
as suas propriedades. O homem, pelo contrari o, n ão
(!) De Quatrefages, l' Espece humaine, cap . xxv , Vêr tambem
de Nadaillac, le Problême de la vi e, cap. VI.
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só conhece os objectos materiaes, mas possue conh ecimentos intell ectuaes ; conhece o verdadeiro, o bello,
o bom ; alcança á essencia, o universal, o eterno, o
ab ~o luto, o immutavel. Entre essas faculdades do
macaco e do homem, ha um abysmo incommensuravel :
portanto, esses do is sêres são differentes, e o pae commum de um e outro não pudéra communicar ao homem o que ell e não possuía.
2° Ha, no homem, uma idéa que, por si só, é sufficiente para eleval-o a uma altura inaccessivel ao qu e
não é mais do qu e animal : é a idéa do Ser supr emo, a
idéa de Deus. Reside no mais alto cum e da intelligencia,
qu e allumia e dirige ; é por ella qu e o homem é verdadeir amente intelli gente e se approxim a do Ser divino ! Ora, esta é uma barr eira insupéravel á animalidad e, pois a intelligencia em qu e essa idéa reside, é
de uma ordem sup erior, e é summam ente insensato e
ridículo faz ei-a proceder de um animal.
3° Outro phenómeno inte!Iectu al qu e se nota no
homem, nos conduz á mesma conclusão : o hom em é
um ser progressista; qu er, procura e realiza o progresso
em tudo, no mundo material, no mundo social, no
mundo intellectual. Tendo diante de si o id eal, a
eIIe aspira, a ell e so eleva pela sciencia, 'pelas descober tas , p elas ar tes, pelos melhoram ento s materiaes e
sociaes, p elo aper feiçoamento de tudo qu anto toca.
A marcha, o progresso, eis a sua natur eza; pelo co ntrario, a uniformidade eterna, a immobilidade, eis a
natureza do animal e do proprio macaco ! Qu e cousa
melhorou ou aperfciçôou est e desd e qu e exist e? Que
cousa inventou parar tornar mais agradav el ou mais
commoda a sua mesma existencia ma t eria! ? Como é
que este ser inferior e estacionaria pod eria t er produzido o ser superior e perfectivel qu e se chama o homem?
4° Emfim a linguagem falada ou escripta é a mais
bella manifestação e a prova mais irrecusavel das dif-

296

297

PARTE SC!ENT JFJ CA

A FÉ E A A NT HROPOLOGIA

fcr enças radica es qu e separam o animal e o homem,
o instinct o e a r azão. Qu a ndo a especie simiana nos
tiv er mostrado e tiv er deixado á posteridade o sigoal
ela sua intelligencia em obras semelha ntes ás de Platão,
de Virgílio, de Demósth eoes ou de Cícero, só en t ão é
qu e se poderá falar de origem commum entr e ell a e a
esp ecie humana.

Auctor de tudo quanto ex iste, procurar a Deus, adoraI-o
e manter suave comm ercio com ell e. Plutarcho já notava est e facto univ ersal : em toda a parte o homem
é religioso ; por t oda a parte vê m- se t empl os, altares,
hom enagens para com Deus. Em par t e alguma foi
achada uma tribu, por mais selvagem qu e fosse, sem o
sentim ento r eligioso . Por to da a parte, p elo contrario,
na especie animal, até na mais aperfeiçoa da, o instincto r eligio so está ausente, e não é n em o macaco qti e
nos ha d e mostrar os signaes das suas aspiraçõos para
com Deus, as pr ovas da sua fé ou do seu amor para com
o Cr eador de t odas as cousas. Não, por conseguinte,
ó ser religi oso qu e se p õe em communi cação co m o S er
divino não se assem elha ao animal qu e não co nh ece a
Deus: entr e ell es ha um abysmo.
Conclu amos po is qu e physica, intellectual e moralmente, o hom em é de esp ecie co mpl etamente diff er_ente do animal ; a incontestav el superioridade do
hom em srbr e o macaco, põe entre estes dois sêr es uma
barreira insuperavel : a que separa o r eino humano
da animali dad e sem razão.

UI. Constituição moral do homem . - Depois dos car act eres organicos e intell ectuaes, estudemos o homem
sob o aspecto mor al : a liberdade, a moralidade, a religiosúlade são tr es traços caract eristicos do reino hu m ano.
1o A liberdade : por esta palavr a é preciso enten der
b qu e é o fundament o de t oda a responsabilidade moral ,
isto é, a escolha entr e agir ou não agir, entr e faz er o
b em ou o mal, faz ei-o com responsab ilidad e, ist o é,
com m erito e r ecomp ensa si fôr bom ; co m d esmer ecimento e castigo si fôr ruim. Esta lib erdade, o hom em a
possu e, ·mas ella falta t otalmente ao animal. E st e se
det erminará por instin cto, pela attracção do b emestar natural ; nunca, porém, por efl'eito da liberdade
moral d e que falamos.
2° A ·moralidade, ou co nsciencia moral, p er t ence ao
hom em : ell e goza do b em que faz, sofTre do mal qu e
co mm ette. Experim enta um a intima e dô ce satisfacção
si tiv er feito uma bôa acção ; se nte remorso, sinão arrep endimento, quando t em feito alguma acção má.
Este attributo da con scienc ia não per t ence sinão ao
r ein o humano, e com ju stiça, por que é uma consequ encia da liber dade que ell e só possue. Mas onde está o
an imal, o macaco a qu em o r emorso t enha atorm entado
ou p erturbado durante o somn o, ou levado a pr at icar
aot os r eparador es?
3° A religiosidade é outro car ac ter da esp ecie humana: por esta palavra, deve-se entender o instincto natural qu e nos faz olhar para o céu, afim de encontrar ali o

ARTIGO I II

Unidade da especie humana. A Fé e a Anthropologia polygenista .
I. A theorla po lygenista e o do gma catholico. da questão . - III . Divisão deste artigo.

II. Hlstorico. -

I. A theoria polygenista e o dogma cathohco. - Dá-se
o nome de polyge ni st as aos qu e n egam a unidad e da
especie humana e pr et endem qu e ha muita s esp ec ies
existentes, ind ep endentes umas das outr as e sem uma
mesma origem de um só e unioo par. E st a opinião
é formalm ente contradicta pela Biblia, .qu-0 ensina qu e
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todos os homens se originam de Adã<i e Eva, e chama
a esta<< a mãe de todos os vivos >> .
A theoria polygenista, si fôsse verdadeira, seria a
destruição do christianismo, que se baseia nestes dois
factos: 1o a qu eda da humanidade inteira em seu chefe,
com a transmissão genealogica do peccado original a
todos seus descendentes ; 2° a Redempção do genero humano inteiro por Noss.o Senhor Jesus Christo .
Ora, negando a unidade da especie humana, é manifesto que a culpa de Adão e Eva não poude viciar outras raças que não tivessem com nossos primeiros paes
relação alguma de descendencia e h ereditariedade; e,
por outra parte, a Redempção não se explicaria mais;
porque, neste caso, J esus Christo não teria toJ:!lado a
natureza humana inteira : não se teria unido sinão
a uma fracção da humanidade e a Redempção não
seria universal. E' assim que desabaria o Christianismo
sobre as ruinas das suas bases.
Esta questão da unidade da especie humana é pois
muito importante no ponto de vista dogmatico. Mas é tambem importantíssima sob o aspecto philanthropico e social ; porque si os homens não têm
ascendente co mmum, acaba-se a fraternidade humana ; a igualdade não é mais do qu e uma palavra vã,
si a origem deixa de ser commum, e a lib erdade terá
que desapparecer no triumpho da especie mais forte
ou melhor dotada. - Emfim, historicamente falando,
o grande facto da disp ersão dos povos não teria base,
e seria preciso fazer de novo a historia do mundo.
Portanto, é claro que esta questão merece ser estudada com afinco.

se julgaram irmãos pela origem. A doutrina da unidade
da especie humana achou, nos seculos christãos, o seu
primeiro àdversario em um certo Isaac Lapeyrere,
discípulo de Calvino, que, no seculo xvrr, publicou na
Hollanda um livro intitulado : Systema theologicum
ex pr1eadamitariim hypothesi (1655). Julgou poder valerse da Bíblia para ensinar a existencia de uma raça humana qu e t eria precedido Adão, - são os preadamitas ;
e a raça de que Moysés conta a creação, e que teve
Ad ão por pae, não seria mais do que a raça judaica.
Lap eyrere, indo a Roma, no pontificado de Alexandr e VII, reconheceu facilm ente o seu. erro theologico,
e morreu catholico crente..
Depois delle, os philosophos do seculo xvrrr, os encyclop edistas, com Voltaire á sua frente, negaram a
unidade do gênero humano, unicamente porque a
a Biblia a ensina. Em nossos dias, certos naturalistas,
em nome da sciencia, professaram o polygenismo. Citemos entre os Americanos, Nott e Gliclclon; entre os
Allemães, Waitz, Giebcl e particularmente C. Vogt;
na França, Virey, Desmoulins, Bory de Saint-Victor,
Gerdy ; finalmente um sabio cátholico, Agassiz, Suisso
de origem, professor na Universidade de Boston,
tornou-se particularmente conspícuo· na lucta: inimigo
irreconciliavel do transformismo e da variabilidade
das formas vivas, julgou consolidar o seu systema
affirmanclo a fixidez dos typos humanos e admittindo
raças humanas separadamente creadas por Deus. Mas
accrescentemos logo que essa theoria tem contra si os
sabios modernos mais distinctos, que ensinaram, por
argumentos independentes da Biblia e puramente scientificos, a unidade da especie humana : Linneu, Buffon,
Lamarck, Cuvier, Blainville, os dois GeofTroy-SaintHilaire, 1-Iumbolclt, Müller, Tieclman, Flourens, Quatrefages foram unanimes a este respeito. Este 'ultimo
mostrou-se o defensor ardente e victorioso ela causa
no seu magnifico trabalho : L' Es pece humaine.

H. Historico da questâo. - Antes. do Christiariismo,
cada povo se attribuia uma origem particular : os
Pelasgos, os Hellenos, os Troyanos e muitos outros
se .declaravam autochtónes. O Evangelho derrubou a
barreira que separava todos os grupos e os povos
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J!l. Divisão deste artigo . -Afim d e desenvolver com
ordem e precisão nossa these sobre a origem unica e
commum de t odos os homens e por, consegu inte, sobre
a unidade da especie humana, 1° dar emos as provas
forn ecidas pela sciencia actual ; 20 responderemos
ás obj ecções oppostas a este ensino em nome da pretensa sciencia moderna.
~

I. -

Provas a favor da unidade. da especie humana.

I. Ditl'erentes raças humanas. - II. Semelhança e unidade provadas : 1 ° pelos caracteres genealogicos ; 2° pelos caracteres psychologicos ; 3° pelos caracteres anatomicos. - III. Explicação das variedades do typo primitivo.

I. Difjerentes raças humanas. - Notemos prim eiro
que ex ist em variedades consideraveis na especie humana, no ponto de vista do tamanho, da côr, da configuração do craneo, como tambem no p onto de vista
irrtelleetual e moral. Os sabias ostabeleceram classificações que differem entre si. Mas o systema d e
Blumenbach é geralmente adaptado ; foi seguido por
Flourens., Quatrefages ; admitte a unidade de especie o dívide a humanidade em tres raças principaes :
1º a raça Caucasica ou branca, que comprehende as
nações da Europa (com excepção dos Lapões, dos
Finnlandezes, dos Hungaros), os povos da Asia oceid ental e do Norte da Africa; 2° a raça Ethiope ou
negra, que descende de Cham ; tem a cab eça alongada,
os queixos proeminentes, os cabellos encarapinhados o
lanudos; habita pÇtrticularmente a Africa; 3° a raça
Mongolica, de cor amarella ou de azeitona, que se distingue pela largura da face, pela front e d eprimida, e
pel o queixo superior protub erante ; descende de Sem
e abrange as populações de leste da Asia, os Esquimáus da America septentrional.
Como raças intermediarias entr e essas tres prineipaes, ha, entre a raça Caucasica e a raça Ethíope,
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a raça Malaia ou morena, que habita na pen insula de
Maláca, na Austral ia e na Polynesia; entre a raça Caucasica e a Mongolica, ha a vari edad e Americana ou cobreada, que forma a população aborígene do Novo
Mundo.

II. Semelhança e unidade. - Ora, diz emos qu e essas
raças com todas suas variedades não formam mais do
qu e uma só especie, e disso damos tres provas tiradas
de caracteres genealogicos, psychologicos e anatomicos proprios a todas as raças.
1° Caracteres genealogicos. -O caracter fundam ental
que distingue a espcciê e a constitu o, é, dissemos com
a sciencia, a fec undidad e continua, ind efinida entre os
indivíduos que lhe p ertencr.m. É este o signal da
especic, de modo que se deve dizer qu e onde tal
fecundidad e existe, h a· unidad e de especie; e qu e onde
não existe, ha diversidade. Ora, entr e as d iversas
raças humanas, mesmo as mais div ersas, as uniões
são fecundas, indefinidamente fecundas. E' um facto
incontestavel, . dell e n ão quer emos dar outro t estemunho que o seguinte. O imm enso t erritor io da America mostra-nos tr es raças muito diversas, a raça branca, a raça negra, a raça cobr eada ou vermelha; ora,
essas tr es raças se unem, e a fec undidad e ex iste de
modo indefinido e constante. « Esta experiencia, diz
de Quatrefages, que se realizou durante mais de tres
seculos, sobre milhar es d e l eg ua s quadradas, entr e
milhões de individua s, proclama altamente que o cru zamento dos tres grupos qu e se encontraram na America, é um mesti ça mento , e de nenhum modo uma
hybridação ; por co nseguinte, que são trcs raças da
mesma especie, e não tres cspecics distinctas.
A humanidad e inteira não forma pois que uma só
esp eci-e. (J-1 isto ire naturelle de l' honune, n° VI.)
~sta conclusão parece m enos surprehenclente quando
úos Iemhi'a-mu8 de ({Úe·eutr c 08 íyp\Hí.maill dis:;einellrnn-
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tes, encontram-se intermediarias que os approximam;
esta observação feita por Humboldt, levava-o igualmente a concluir pela unidade da especie.
2° Caracteres psychologicos. - Quaesqucr que sejam
as raças a que pertencem, todos os homens são dotados
de uma intelligencia propria, sui generis, sem duvida
em gráus diversos : « mas a unidade de intelligencia
cm todas as raças, disse Flourcns, é a ultima e definitiva prova da unidade humana. »
Seria enganar-se julgar a raça negra por exemplo, por
ser a menos dotada, como incapaz de cultura intellectual. O negro Lilette GeoJTroy não foi, no seculo xvm,
um celebre correspondente da Academia das scicncias
de Paris? Todas as raças são susceptivcis de educação e
de instrucção : prova-o a, Republica de Liberia. As
narrativas dos viajantes e dos missionarias concordam
em mostrar-nos que as raças mais selvagens possuem
o sentimento da moralidade. O doutor Livingstone o
notou entre os povos do centro da Africa, onde achou
a icléa ele Deus e da vida futura ; os resultados alcanc;ados ali pelos missionarias 0atholicos mostram, até a
r,videncia, que todas as raças pódcm rcccbrr uma educação moral.
Emfim, o instincto que chamamos a religiosidade
existe por ·toda a parte; cm todos os lugares, encontrase a idéa de Deus com uma aspiração para cTic, traduzindo-se invariavelmente por actos religiosos.
Portanto, si esses caracteres cssenciaes da humanidade, a intclligencia, o sentimento moral, a religião,
são encontrados cm todas as raças, deve-se concluir
pela uuidadc da cspet.:ie.
:3° Caracteres anatvnúcvs. - Üti Haturnlititati 110Lam,
cm todas as variedades humanas, semelhanças incontcstaveis, mesma cstructura organica, igual duração media da vida, identica disposição para a doença, mesma
temperatura media do corpo. igual rapidez media das
pulsações, etc. Ora, essas semelhanças indicam a uni-
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dade de especie porque nunca se encontram em especies differentes.
Sem duvida, ao lado dessas importantes semelhanças,
deparam-se, no typo humano, difTerenças notaveis de
que é tempo de falar.
Efisas difTerenças, na verdade, são apenas secundarias; referem-se especialmente ao tamanho, á fórma
do craneo e da face, á côr da pelle, á difTercnça dos

cabellos.
a) Quanto ao tamanho, salvo excepçõcs que são
anomalías, não se afasta muito de 1m50 a 2 metros
desde o Laponio ou Samoycda até o Patagonio. Comparando essa variedade com a que se encontra nas
mesmas especies animaes, acha-se que é para o homem
de 1 a 3, sendo de 1 a 6 na espccie bovina, de 1 a 12 na
especie canina; da difiercnça de tamanho não ha pois
motivo para concluir á pluralidade das cspecies .
b) A respeito da configuração do cra11eo, sem duvida,
deve-se reconhecer que varía consideravelmente entre
as raças: o cranco (~ curto e largo nos brancos (brachyréphalos), alonga<lo da frente para traz nos negros (dolychocéphalos), adelgaçado cnm fronte deprimida nos
mongoes; mas, diz Flourens, aproximadamente todos
os homens têm a mesma capacidade crancana. Por
seu lado o cerebro de modo absoluto não apresenta
differença alguma entre o branco e o negro. Pelo
contrario, o cerebro do negro difiere totalmente daquelle do orangotango, pelo volume e pelos lobulos Iateraes. »A face tambem apresenta differenças: está encurtada nos orthognátlws, alongada nos prognâthos, e uns
e outros, existem em todas as ra~·as. l\las essa variabilidade da face, como do cranco, verifica-.sc tambem, em proporções muito mais surprehendcntes,
nas raças animaes, cm particular nas raças canina e
bovina, como o nota de Quatrcfages :
e) De todas as diITerenças é certain1'nLc a cór que
prende mais a observação e que os polygenistas invo-
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cam de preferencia. Antes de mais nada, porém, notemos que em todas as raças, tanto no preto como no
branco, a pelle é composta das mesmas partes, das
mesmas camadas sobrepostas; ha o epiderme, o derme
e o corpo mucoso, conhecido sob o nome de malpighi.
Ora, este ultimo é susceptivel de se tingir de todas as
côres desde o branco até o preto, sob a acção de causas.
diversas, e especialmente do clima. Esses mati.zes
foram primitivamente determinados ou por repentinos
accidentes que a hereditariedade perpetuou, ou por
uma acção lenta dos meios.
d) A di1Jerença dos cabeUos explica-se com facilidade
ainda maior, sendo as vellosidades do corpo humano
um annexo da pelle, e uma simple modificação epidermica. Quatrefages nota com razão que o tosão
humano apresenta variações menos consideraveis do
que o tosão de animaes classificados numa mesma
especie. - A côr e a forma da cabelleira mudam num
'mesmo individuo, segundo a idade e o meio. Nas raças,
os cabellos quer sejam louros ou pretos, sedosos ou lanudos, macios ou tesos, ficam de mesma natureza.
O grande defenscr do monogenismo, Quatrefages,
apoiando a sua these sobre a theoria da es pecie reconhecida pela intcrfecundidade perpetua, parecia ter l'esolvido definitivamente a unidade da especie humana.
E' verdade qu e no systema evolucionista, é a propria
cxistencia da cspecie que fica duvidosa, as palavras
variedades, raça, especie, gênero, etc., não sendo sinão
termos de convenção, que têm por fim esclarecer
·sobre a proximidade maior ou menor das formas
vivas.
Ylas todos os argumentos, tirados do sabia naturalista conservarão o seu valor, e a communidade de
origem, tendo por consequ encia a unidade da especie
humana, ficará perfeitamente estabelecida, si chegarm.os a demonstrar que as differenças que separam hoje
as varieJadeH hauma11<!-H, têm _·a ·:má ex1Jlicaçãu em
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causas naturaes, e não são- de natureza a infirmar o
princip io da origem de todos os homens de um mesmo
par primitiyo.

·III. Explicação das variedades do typo primitivo.
Ao terminar o seu discurso sobre as Variedades da
-especie humana, Buffon enumera as causas· que puderam modificar, em tantas maneiras, o typo primitivo.
Um estudo mais acurado das influencias exteriores
e experiencias concludentes._. pe:mittir_am estabelecer
que todas as differenças que. 'é xistem nas raças humana_s explicam-se por uma ou' .@Utra das tres causas segnintes :
1° Repentinos accidenles, que do excopcionaes que
eram, foram fixados e transmittidos por via de geração; ·Buffon, I-Iammer, Pritchar<lt citam exemplos
disso no tocante ás côros; sabe-se que povos antigos
tiveram o costume de comprimir o craneo para lhe
fazer tomar uma forma que para olles era o ideal, como
ainda hoje os Chinezcs fazem para os pés, que reduzem a proporções diminutíssimas.
2° ln.fluencias do clima: é corto que o frio excessivo prejudica o desenvolvimento do tamanho ; que
o calor tropicalbronzeia a tez; pelo contrario, nas zonas
temperadas, o negro o o Africano perdem a côr preta
ou trigueira; com o tempo augmentarn e fixam-se essas
modificações.
3° Influencias hygienicas : E' incontestavel que o
regimen alimentar influe cons ideravelmente sobro o
tamanho, a côr e até sobre a constituição. craneana.
A falta de comida, quer na quantidade, quer na qualidade, impedirá o desenvolvimento ; os sabios notaram
que a vizinhança do mar ou a rosiclenc ianasmontanhas,
a alimentação pelos animaes ou peles vegetaos, modificavam a forma do craneo e das arcadas zygomaticas.
As mesmas influencias hygienicas e climatericas
v erificam-se nas variedades das mesmas especies ani-
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maos; porqu e não expli cariam t amb om as v ari e dad e~
da osp cc ie hum ana? Si , por exempl o,a influ enc ia r egional modifica a lã do carneiro, porqu e não poderia t ran sform ar igualm enLe os cab ellos do homem, tc rnal-cs
lanudos e encar apinhados, longo s e corridos, pret os ou
ruivos, segundo o r egim em hygi eni co, o paiz e a mi stur a elo raças?
Pois, si a scicncia, po r falta de docum rn tos, não p ód e
explicar hi st oricamente o nascimento d o todas as r aças
huma nas, explica mu ito b em as suas var iedades, e a
physiolog ia au ct oriza-nos a C"er na sua ori gem co mmum e na unidade da sua csp ecie.

Edward s Lambert, o homem porco-espinho ou de casca,
e como se viu ná familia ele Colb urn, o celebre calcul ador, na familia do qual varias gerações t iveram seis dedos nos pés e nas mãos. A respeito elas grandes influencias climatericas e biologicas, ó no t ori o qu e hoj e causam
m enos variâções na espec ie humana . E' qu e essas. causa s têm menos energia do qu e no principio, qu ando
a t erra possuía toda a sua for ça nativa d e v egetação, e
quando as raças est avam na sua for m ação. Succed c
para a humanidade em geral como par a o hom em em
particular; na infancia e na juventude, o corpo so !Tre
transformações ás qu aes escapa quando ch ega a se u
inteiro desenvolvim ento .
2º «Como um só par, cr ca do na alta Asia, poucl c ser o
tronco ela popul ação da Am eri ca, qu e est ava habitada
na época elo seu descobrim ento? l>
R. Geogr aphicam ente demonstra-se qu e o Novo
Mundo poude ser povoado pelo antigo munrl o; a com municação poucl e-se facilm ente cff ectuar pelo estre it e~
de Bchring,o qual m ede só 66 kil om etros na sua mc11or
largura; aliás, esse estr eito poderi a muito b em não t er
existido sempre. Scient ificam entc, v erifica-se qu e os Esquimáus da Am erica scptentri onal se assem elham consideravelmente á raça mongolica do n orte da As ia ;
H umboldt o declarou p os i~i vam ente. A communi cação
poude-se igualment e r ealiz ar pelas ilhas AleuLas, qu e ligam o Kamtschatka a siatico á p enínsula do Al aska na
America, ou ainda p elas ilhas qu e do sul da Asia so alastram cm direcção da Am cri ca m eridional. E sses ar chipelagos foram evid entement e povoado s por coloni a s
asiaticas, como o provam o t ypo, o idioma e os costum es
dos habitantes. Vogt jul ga qu e aqu ellas ilhas constituiram ouLróra continentes desconjunctados c uj os r ost os
formam hoje as ilhas do Oceano Pacifico.
Não se póde supp ôr ainda, com muita probabilidade, que algum naufragio t er á lançado na A.me.rica
habita11Le11 da Asia orienLal, comu isso 8e cleu para as

§ II. -

Respostas ás obiecções.

Di ffi culdades tiradas : ·I da a usencia de novas raças ; 2° do modo
de povoar-se a Amerlca ; 3° ela pro di giosa multip licação da humani ·
dade; 1, 0 da d ivers idade das li nguas.
0

Contra o dogma ela unid ade ela osp oc io humana, a
antlu"c.pologia polyge ni st a levanta co1·t as obj ccções da s
qu aos imp orta-nos exami nar o valor,
1º « Si as r aças humanas não são sinão va ri edades
p erp etu ada s fia esp ecie, porqu e não se formam mai s
novas raças, poi s qu e so produz em sempr r. vari edadPs
na esp ecio? ))
H. Poderíamos primeir o ret orquir a nossos adv er sari os os Lo argum ento o dizer-lh es: Si houve muita s osp ecios hum anas, e si a t err a t eve o poder d e produzir vari os r amos autochtón os, co mo se faz q ue essa fecundidade es Leja hoj e exhaurid a e não se pr odu zam mais
esp ec ics novas ? Mas dar emos uma respost a positiva:
diz em -nos qu e a esp ec ic humana v ive ndo sob t oda s
as latitud·cs, expost a a t odas as cau sas de variações
qu e enunciamos, dev eri a produzir novas r aças . I sso
se poderia certam ente dar, e, nada imp ede qu e certos
accid entes organi cos venham a fi xar-se p ela h er edi.tari edade, como de QuaLrefages o refeJ·e <lo America no
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ilhas Sandwich, povoadas por Japonez es? Será impossível até que a America tenha r ecebitlo habitantes ela
Europ a?
Assegura- se qu e no seculo x, Normandos tinham
alcançado a costa oriental da America pela Islanclia e
p ela Gro enl andia.
·
Seja como fôr, os adversarias da unidade da csp ccic
humana, Giebel e Waitz, r econhecem a possibil idade
dessas emigrações e vêm uma prova dessas communicações possíveis na conformidade de linguagem e de
tradições dos insulares da P olyn esia.
Emfim, segundo o sabio card eal inglcz Wiscman,
as tradi ções americanas r econh ecem qu e o Novo Mundo
fo i occupado por um povo qu e emigrou do norte par a
o sul; a computação do t empo entr e os Americanos
apr esenta uma coincidcncia notavel com a da Asia
oriental; e descobriram-se, na America, tradições sobr e
a historia do homem primitivo, sobre o diluvio e a disp ersão dos homens, tão semelhantes, ás nossas que
denotam evidentemente uma origem commum.
Assim, tudo se reune para provar qu e a America foi
povoada pelo antigo mundo.
3° cc Como um só par, depois da creação e do diluvio,
foi sufficiente para a prodigiosa e rapida multiplicação
da humanidade, a que tantas v ezes se faz allusão na
Bíblia? »
R. E' C. Vogt que emittc essa obj ecção, e acha impossível que em quinhentos annos, a po steridade de
Sem, Chame Japhet tenha dado milhões de habitantes
ao Egypto, a Babylonia, a Niniv e. Um calculo muito
simples derruba essa objecção. Suppondo que cada par
humano tenha gerado em media, seis filhos dos 25 até
os 50 annos, o numero dos homens pudéra ser de oito
centos milhões, 450 annos depois do diluvio. E' um augmento que nenhuma população, é verdade, attinge em
nossos tempos, mas muito possivel então; e ainda que
seja necessario reduzil-o, é mais <lo qu e sufficicntc para
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formar grandes povos. Verificou-se ainda o facto seguinte : uma ilha do oceano Pacifico, habitada cm 1589
por alguns naufragas inglczcs, contava, depois de
oitenta annos, uma população de 12.000 habitantes.
4° A ultima obj ecção contra a unidade da especie
humana, é tirada da di"ersidade das linguas.
R. Teremos occasião de estudar esta qucsLão mais
adiante. Basta diz er aqui ql1c, si a Biblia nos indica
a origem desta div ersidad e na confusão das línguas ao
pé - da torre de Babel, a sciencia da linguí stica parece
dar-lhe razão, e os trabalhos mais recentes sobre esta
inateria t endem a provar que todas as línguas t êm uma
origem commum, assim como a humanidade.
Eis em qu e ponto estamos hoje; vê-se qu e á medida
que a verdadeira scicncia alarga o seu imporia, desenvolvem-se as provas da unidade da csp ccie humana e
dissipam-se as objecçõcs; tudo conv erge para o dogma
catholico da unidade da cspecic humana, dond e decorre
a fraternidade univ ersal.

ARTIGO IV

Antigllidade da especie humana. A Fé e a Anthropologia.
I. ll;poca da apparição do homem sobre a terra : chronologia bi·
blica e pretensões da anthropologia prehistorlca. - II. Questões
a examinar.

Resta-nos a r esolv er uma ultima qu estão anthropologica : Em qu e época o homem apparcccu sobre a
terra? Bem que esta qu es tão seja ap enas secundaria, desde muito tempo excitou a curiosidade e
obteve soluções muito diversas. E' interessante procurar pelo menos as que se aproximam mais da v erdade.
Consultando a historia e as tradições populares, quasi sempre rivaclas de exageração, não se obtêm sinão
respostas insufficicntcs. Os documentos antigos faltam,

A

PAf\'l'E SC I ENT!~' ! CA

3i0

de ordinario ; os monumentos dos povos não co nstitu em
de e rdinar io datas auth cnti cas.
Os historiador es phil osophos do fim do seculo xvm
quiz eram ver uma prova da ant igui dade do homem nas
fabulosas chronckgias do Egypto, da India e da China.
Hesponder emos ás suas thcorias no capitulo co nsagr ado á ethnologia.
Na verdade, a Biblia offer ece-nos informaçõ es; indica genealogias, datas, don de resultaria qu e a existcncia
da humanidad e poderia remontar a seis ou oito m il
annos. Mas os exegétas concordam em affirmar que a
chronologia da Bíblia t em lacunas e não apresenta
co usa alguma definitiva (1).
São mais especialmente os geólogos, os naturali stas
e os sabias, que se es forçam por dar-nos a idade da
ltu manidade.
E' dilficil exprimir até qu e ponto sua imaginação
se deu carr eira n est e t err eno. Um rccúa os prim eiros
Ll'mi:os da humanidad e at é uma épo ca incommcnsuravcl (1)1' Bortill on, Moniteur, 1867); outro a v inte m il
a nnos (Eduardo de Beaumont). Boucher de P erth 0s
(nascido em R eth cl cm 1788, morto cm 1868) escr eve :
« Deus é eterno; mas o homem é muito velho ! »
r outros chegam a dar á hnmani dadc cem mil ann os
d r cxi st encia (Simoni s-E mpis). Em fim, certos anthropologistas fazem r emontar o homem a mais de tr ezentos mil annos.
No m eio dessas divcrgC'n cias, talv ez sejam a hi stol'Í a natural e as scicncias prchistoricas qu e no s hão de
forn ecer os elementos mais a uthenticos e mai s serias
11 a qu estão que nos occupa.
A sciencia mod erna julga, com efT cito, d escobrir a
idade exacta de nossa r aça nas oss adas hum a nas
descob ertas em t err enos não só quaternarios, mas a té
(1 ) Consultar Vigouroux, L es livres sainls el la cri tiqtLe ralionaliste.
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tercia.rios; em objcctos trabalhados por mão humana,
remontando á mesma época; na mistura de ossos humanos e vestígios da indu stria humana com ossos de
animaes de esp ccics extinctas e anted il uvianas; e emfim, em fosseis humanos encontrados em terrenos de
a!Iuvião r emontando a um grand e n um ero de seculos.
Jl. Questões a examinar. - De modo sufficicntc,
responderemos á qu estão posta no pri ncipio deste artigo, estabelecendo 1° qu e a fé não é de modo algum
empenhada neste debate; 2° que a fé, a inda que
nelle fosse mettida, nem por isso está co mpromettida,
porque não tem nada qu e recear das descob ertas e
theorias da scicncia pr ehistorica ; 3° para corroborar
essas cone] usõcs, accrescentar emos algumas r efl exões
sobre a idade de pedra e de bronze.
§ 1. -

A Fé é- independente da Archeologia prehistorica.

I. A fé não impõe cllr onologia. - II. A fé não é empenhada na
questão da archco logia prehisto rica. - III. O dog ma não é sinão
indirectamcntc interessado nesta questão.

Antes de tudo, diga mos qu e, apczar da p ers uasão
contraria dos dctract orcs da religião, a fé acha-se completamente desinteressada ne sta qu estão da antiguidade do homem; com efT eito, ella não é nem chronologica, nem scicntifica, nem dogmaticamente op posta ás
verdadeiras descob ertas da scicncia.
I. No qu e diz respeito á chronologia, é um rrro
julgar que a Igreja catholica t en ha fix ado a quatro
mil annos ant es d e Christo a data do ap par ec im cnto do
homem.« Não ha chronologia bíblica », d iz com r azão
Sylvestrc de Sacy. É sommando os a nn os dos p ersonagens mencionados no Génesis qu e os cx!-'gét as cr earam uma chronologia, a: qual, no texto h ebraico da
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Vulgáta, dá po_uco mais ou menos o numero de
quatro mil annos, no tàto samaritano cinco mil anno s,
e na v er são dos Setenta, seis mil. E ssas variantes
explicam-se pelo modo em que os algarismos se exprimem na língua h ebraica e na grega. Além disso, segundo certos commcntadores, existem lacunas na genealogia dos primeiros patriarcas . E' o sentimento do
Dr Rcusch que escr eve : « Somos portanto obrigados
a crear ele algum modo a chronologia da época qu e
decorr eu desde Adão até nossa época, valendo-nos de
algumas datas consignadas accidcntalm en tc (1) )).
Mas quem dirá ond e está a verdade? Escr iptor cs
muito catholicos, e, entre outros, Monsenhor Mcignan,
arcebispo de Tour s (Le moncle et l'homme primitif),
julgam qu e essas datas podem até estar aquém da v erdade. Em t odo o caso, pód e-sc, sem dcrogar na fé,
suppôr qu e seja assim, bem que verosimilmentc o
apparecimento do homem não possa ser afastado
muito além de um p eríodo de seis a oito mil annos, o
qual chega para reso lv er toda8 as dimculelades. O
P. Corluy vae mais longe e não trepida em diz er : « Dora avante, em nome da chronologia bíblica, não se poderá mai s impedir a passagem ao s sabio s qu e julga m
dever r ec uar de vari os milhar es de seculos o apparecimento elo homem sobr e a t erra (2). )) Um dos representantes mais au ct orizados do nosso seculo, nas sciencias cxegeticas e semíticas, o padre Lc Hir, dá esta
conclusão muito legitima : « A chr onologia biblica fica
indecisa : é ás scicncias hum anas que p ert ence determinar a data da creação de nossa cspec ie. >>

necessariamente deixou signacs de sua passagem, e
por assim dizer, escreveu sua historia em vestígios
que estão sepultados no solo. Dahi uma nova scicncia : a archeologia pr ehistor ica que nos fornece descobertas, revelações preciosas para esta historia primitiva do gêner o humano . G. ele Morti!Ict fez-se uma
especialidade do ensino pr chistorico na sua cadeira
da Escola de i\l cdicina de Paris. Partidario ardente
do systema da evolução e da a ntiguidade do homem,
cuja origem ellc faria r emontar a mais de duz entos e
trinta mil annos (1) , baseia-se nisso par a co mbater o
ensino da fé e da Igr eja catholica. Comtudo, falta muito para que a archeologia pr chistorica seja actualmcnte uma sciencia e qu e G. de Mortillet dclla seja o
unico r epr esentante auctorizado . Em frente dell e se
erguem outros sabios: Gaudry, Périer, de Maisonn euv c,
de Nadai ll ac, qu e muitas v ezes assignalaram nas obr as
do illustre professor t heorias ariscadas, systema s pr econcebidos, affITmações e conclusões pr ematuras (2).
(( A sciencia pr ehistorica, disse muito bem Quatrefages, está em contacto ao mesmo tempo, com a anthropologia, a geologia, a paleontologia, o estu do dos
mincraes e dos seres organizados vivos e fosseis. E'
como uma en cruzilhada ond e se encontrariam viajantes que, sahidos dos pontos mais diver sos, se communicariam r eciprocament e suas descobertas (3) . >>
Scienti ficamente a Igreja não professa systema algum cosmogonico . L embr emos só os pontos qu e parecem adq uiridos p ela sciencia : v er emos que não perturbam cm nada a fé.
O período primitiro, no qual se forma o nosso glob o,
é azoico, sem vestígios de sere s vivos.
Nos p eríodos chamados primaria e secunclario, que
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II. A fé nâo está empenhada na questão ela archeologia
prehistorica. - A humanidad e primitiva, multiplicando -se e espalhando-se sobr e a sup erfí cie do glob o,
(i)

La Bible et la Nature, cap. xxxr.

(2) Science catholique, 1° anno, p . 65 .

(i) Le préhistorique, 2• ed., p. 627 .
(2) Consultar especialmente de Nadaillac, Opusculos 46 e 47 da
collecção Science et Religi?n : Homme et Singe.
(3) Fiommes fos siles et hommes sauvages.
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devem ter durado muito tempo, a vida appar ecc, desenvolv endo-se desde os seres simpl es até os grandes
rcptis, dos quaes a época secundaria é o r-eino . Os m am míferos e as aves não têm ainda por representantes
sinão as especies inferiores.
A era chamada terciaria começa com o despertar ela
actividacle interna elo globo. Os climas se diJTcrcncciam,
os seres vivos superiores apparcccm : mamm ifcros,
an imaes de to das as ordens. Este período passa por ter
sido o mais longo . Decompõe-se, como já dissemos,
cm phases eocéna, miocéna e pliocéna. Ora, nos terrenos do período pliocêno, e talvez até miocêno, - por
conseguinte, na época terciaria, - sabios pretendem ter
descoberto o homem fossil, ou pelo menos os produ ctos
da industria huma~a, prova da existencia do homem
naquelias idades remotas; mas até aqui a affirmação
está longe de ser provada.
A era quaternaria é o periodo mais moderno dos tempos gcoiogicos. Principia pela época glaciaria, cm que se
se l'Mmam as geleiras das montanhas e as grandes aHu v iõcs d os r ios, e continua-se na época moderna ou
actuaT, cm condições exter ior es que ficam se nsivelmente as mesmas. Em comparaçào com os periodos ante rior es, os· tempos quaternarios são r elativamente
curtos, porém, de duração consideravel ainda. - A
crcação do homem remonta certamente além da época
moderna, e, segundo a opinião mais commum dos sab ios, data p elo m enos da época glaciaria, no princ ipio
d a era quaternaria.
Ü»a, á vista dessas informações scientifi cas, que l" az
t' ensina a Igr eja? Deixa aos sabios livre carr eir a no
domin ioda sciencia, com pl ena li berdade el e op iniões. Si
acolhe com satisfacção a op inião de Cuvicr, qu e colloca
o apparecimento do homem na .época quatcrnaria e
depo is de todos os animaes, não contradiz ele modo algum as opiniões ele Brongniàrt, Flourens, Dumas, Boucher de Perthes, que declaram o homrm contempora-
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neo de certos animacs de cspecies cxt inctas . Não
condemna os qu e julgam descobrir vrst igios humanos
no terreno terciario, chamado pliocêno ou superior,
e mesmo miocéno ou medio, talvez eocêno ou infer ior. Todavia, conclu amos com i\ Ionsenhor l\1eignan :
cc A
este respeito , a reserva é aconselhada pelo
mais simples bom senso . Deixemos os sabios entregues ás suas discussões, mas, quanto podemos, ponhamos a veracidade ela Biblia, salvaguardando-a,
fóra daquelles debates. (Le Jlf onele et l' homme pri-

mitif.)
III. Dogmaticamente a Igreja nada pronunciou sobre
o fundo mesmo da questão ; é só inclircctamcnte que
é levada a se occupar dclla. Com c!Teito, a religião não
teria que interv ir nesta questão ela anthropologia prehistorica, si esta scicncia, mantendo-se cxcl usivamente
no seu dominio, se importasse só com es tud os, com a
idade da humanidade e os seus progressos, etc. Mas eis
que por causa da descob erta ele cer tos sil ex, ele pedaços
de armas ele ferro ô u ele bronze, homens mais Lheoricos
do que sabios quiz eram ch egar á conclusão de uma
idade primitiva de pedra, depois de fcn·o, fin alm ente
de bronze, e derrubar o dogma da innocencia primitiva
do paraiso terrestre e da queda original , a lfüma nelo qu e
a humanidade começou pelo estado selvagem e el eve a
si mesma t odos os seus progressos. A I greja mantém
a crença bíblica, a felicidade do Edcn primitivo e as
calamidades que seg uir am a queda. Comtudo, d epo is
disso, pcrmitte ver uma conscquenc ia ela decadcncia
e um verdadeiro cast igo n o estado miscravcl cm que
poude viver a humanidade. A razão , tanto como a fé,
recusa a crer que o homem tenha sahido elas mãos ele
Deus no estado selvagem, mais infel iz do que o animal, menos provido elo que ellc para apropr ia conservação e elefeza? Quando se respeita a crença na
felicidade primitiva e na queda original, a fé não se
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importa com os outros debates suscitados p.ela anthro~
pologia prehistorica (1).

§

II. -

Observações apresentadas pela Anthropologia
prehistorica.

I. Notas preliminares . - II. Allegações da sciencia prehistorica :
1 ° ossadas humanas achadas nos terrenos terciarios ; 2° productos
da industria humana encontrados em terrenos da mesma época ;
3° descobertas analogas eifectuadas em terrenos de alluvião e de
data muito antiga.

1. Notas preliminares. -- Examinemos rapidamente
as obseryações mais recentes da archeologia prehistorica. Mas antes será bom fazer algumas considerações.
O período de formação geologica chamado quaternario, corresponde ao apparecimento e á existencia da
humanidade sobre a terra, e, por conseguinte, os vestigios de homem, descobertos nos terrenos deste periodo, não apresentam difficuldade quanto á ordem da
sua apparição . Ora, segundo a declaração de todos os
prehistoriadores de valor , os signaes perfeitamente
authenticos da existencia do homem são fornecidos
pelos sílex da forma chamada de Saint-Acheul (armas
em forma de amendoas achatadas), os quaes não se
encontram sinão depois da grande extensão glaciaria.
Mas resta a determinar a data desta extensão, a qual
não poderia ser demonstradà scientificamente muito
anterior áqueIIa que parece indicar a Bíblia. Cresce a
difficuldade, e a antiguidade do homem assume outras
pr0porções, si fôr provado que vestígios humanos ou
productos certos da industria humana existem nas camadas ant eriores , nos terrenos terciarios. Será fundada
esta pretenção?
(1) Encontra-se em nosso terceiro volume, Qual é a verdadeira
Religião? um estudo especial desta questão : começou o homem pelo
estado selvagem? Appendice A, Art. nr, § 2.
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Antes de o affirmar, notemos : 1° que a sciencia está
longe de concordar comsigo mesma : uns chamam terciarios a terrenos que outros consideram como mais recentes, e sabios que attribu em uma antiguidade remota
a certos vestígio s humano s, são combatidos por outros sabios de igual valor .
2° Importaria muito haver certeza que os terrenos
ond e se fazem as descobertas, não foram remexidos
p elas revoluções do globo ou pela mão dos homens :
ora, é muito difficil estabelecer tal certeza.
3° Por acaso, haverá um padrão preciso e certo para
apreciar a duração da formação de um terreno e das
camadas sobrepostas? Não, muitas vezes falta este elemento de calculo, e disso resultam supputações imaginarias ou simples conjecturas.
II. Allegações da sciencia prehistorica. -- 1° cc Descobriram-se ossadas humanas no terreno terciario superior
ou pliocêno, e até no medio ou miocêno. Ora, esses terrenos são muito antigos,muito mais antigos do que as
idades historicas. Entre essas descobertas, é preciso
citar : um queixo humano, achado por Boucher de
Perthes cm Moulin-Quignon, no vaIIe do Somma ;
ossos humanas descobertos perto do Puy-en-V clay, no
declive de um voicão, chamado Dionisia, apagado na
época terciaria ; um esqueleto humano estudado por
Dowler, desenterrado na America, na planicie da NovaOrleans, a dczeseis pés de fundo, e remontando, diz
esse sabia, a 57 .600 annos; outro esqueleto, na Guadalup e (1804), numa camada terciaria, etc. n
R. Cada um desses factos foi detidamente estudado
e discutado pelos sabios ; não po_dendo acompánhal-os
neste t err eno, digamos sómente que o queixo de MouIin-Quign on parece não ter sido mais do que uma mystificação ; que, a ser verdadeira a descoberta, os sabios não estão de accordo sobre a idade daquelle terl' enu ; C. LyeII, julga-o quaternario, mas attribue-lhe
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100 .000 annes, e Elias ele i3rauinrnt ju1ga"o de forma·
ção recente. Os senhores Lal' Let e llébert não admitforrl
como fosseis da época volcanica, mas como muito mais
rrccntrs, es homens de Dionis ia. Os calcules de Dowlcr
sobre o esqueleto americano são baseados sobre duas
hypóLhescs gratuitas : suppõc dez camadas sobrepostas, e 14.400 arrnos pela formação de cada uma; ora,
outro sabio o Snr . Lycll, não quer saber dessas supposiçõcs. Quanto ao esqueleto da Guadal upe, assim como os
outros, muitos sabiosjulgam que pertencem a camadas
não terciarias, mas quaternarias. Ass im, todas essas
clcscobertas esLão longe de ser authenticas e percmptorias.
2° <e Encontraram-se produclos da industria humana
no mrio de ossadas de animacs muito anteriores ao homem da Biblia; portanto, o homem é muito mais antigo
do qnc o deixa suppôr a Biblia. A este respeito, pódcm
ser citados, segundo o rclatorio de Desnoyers, bibliothecar io do Museu, ossos encontrados nos areeiros de
Saint-Prcst (Eure-et-Loire), cm 1863; em particular
rhinoccrontes (elephas merichonalis) e hippopótamos,
pcrLcncentes á época dos terrenos pliocénos, aprcsetando estrías, incisões nitidas e calculadas, que são
o Lrabalho do homem. Outro sabio, conhecido por suas.
descobertas, o padre Bourgcois apresentava, em 1867 ,.
no congresso de Anthropologia de Paris, silcx talhados por mão de homem, descobertos por eJle em camadas terciarias em Thenay, perto de Pontlevoy (Loir-ctChcr). Nas praias da Dinamarca, cm montões de conchas ajuntadas pela industria humana, notam -se ossos.
de animaes, louças grosseiras, vcstigios de lareiras e·
de comidas, chamadas Kjcekhenmoddingers. Nos Dardancll os, num terreno miocéno, descobriu-se, em 1873,
um osso de dinothério ou mastodonte, ostentando o
desenho de um animal chifrudo. Outras tantas provas
que o homem é contemporaneo de especies de animaes
anteriores á época em que se fixa o seu apparecimento. in
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H.. \)lscutir scicntificamente cada um desses factos
nos arrastaria muiLo longe; mas perguntaremos com
monsenhor Meignan : Os objectos achados cm SaintPrest e cm Pontlevoy estavam sepultados cm terrenos
virgens e não mexidos? Estão realmente marcados com
signacs ·que sejam sem contradicção a obra do homem?
Lyell e outros sabios inglezes mostram-se sccpticos a
respeito das afftrmaçõcs de Desnoycrs. Quatrcfages
não julga que os silex de Thenay sejam talhados por
mão do homem. Alcx. Bertrand obteve lascas scme·
lhantes quando submctteu o silex aos raios solares
e logo depois ao frio da noite. Cartailhac, collaborador de Mortillet, convenceu-se, por um csLudo
comparado e muito attcnto, que a mão do homem
não entrava por nada na formação dcll<'s; <' 1.ap_parent rejeita o facto aliás mal estabelecido ele Thcnay
que, pc,r muitos annos occupou os sab ios. A rcspciLo
dos montões de molluscos nas costas dinamarquezas,
será µecessario tanto tempo, para os exp l ica i~? Emfim,
quem nos dirá si o· terreno dos Dardanellos estava intacto e verdadeiramente terciario, e si o homem nüo
foi contcmporaneo dos ultimos mastodontes?
3° " Nos terrenos de alllwião formados pelos deltas,
nas turfeiras, nas praias seccadas, nas minas das cidades lacustres, dcsc0brcm-sc restos humanos ou vestigios
de industria lw.mrma misturados com ossos de an imacs
de especies rxtincLas, tudo sepultado desde mu itissimos seculos. Em apoio ela affümação, citam-se factos.
E' assim que o geologo IIerner achou, por ba ixo do
leito do Nilo, a 32 pés, tijolos e fragmentos de um vaso
de argila; e, segundo elle, foram neccssarios 12.000
annGs para sepultar deste modo esses productos da
industria humana. Lyell vac mais longe e calcula que
esse trabalho da natureza deve ter durado 30.000 annos; c, passando ao Mississipi, assegura que o delta elo
rio tem uma supcrficic de 77.000 kilometros quadrados,
por 1CO metros de fundo, o que indicaria, segundo elle,
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100.000 annos de existencia; em seguida, a 5 metros
de fundo, diz Dowler, alguns operarios descobriram
um esqueleto humano cujo craneo pertence á raça
indiana vermelha, e este esqueleto deve ter 50.000
annos. n
R. O sabio Lyell não admitte rsíe ultimo caTculo e
tem muita razão. Mas os seus proprios argumentos
pédem servir contra elle, e, por nossa vez, havemos de
lhe perguntar : Sobre que dados certos se baseiam seus
calculos? Está certo elo augmento constante e uniforme elo delta? Não houve inundações cujo resultado foi espantoso? Sobre o prrcurso dos rios não foram vistos desmoronamentos subitos, sepu ltando
obj ectos da industria humana a 40 pés debaixo ela
terra, e tambem cadaveres da especie humana ·? Um
sabio inglez, Fergusson, citou muitos casos deste
genero.
Quanto dissemos dos deltas, podemos repetil-o das
turfeiras. Não se póde aprPciar a duração da sua formação, que depende de varias causas; e a Boucher ele
Períhcs que avalia a sua elevação cm tres metros por
scculo, oppomos a affirmação contraria de outros
sabios, a propria appreciação de Lyell, que rejeita a
certeza desses calculas; em fim contra todos esses pareceres, apresentamos a experienc ia das turfeiras da
Frísia, as quaes, em trinta annos, taparam excavações
de dois metros de fundo.
Impossível dar bases mais certas ás supputações
que foram feitas para avaliar a antiguidade de certas
praias abandonadas pelo mar, e dos restos sepultados
sob os terrenos de alluvião trazidos pelas ondas; impossiveI, em particular, apreciar a idade dos barcos enterrados nas praias seccadas da Escocia e da
Suecia, porque, muitas vezes a natureza opera por sobresaltos que desconcertam os calculos e a experiencia provou que a presença daquelles barcos attestava somente que ahi houve um canal ou um reserva-
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torio, entupido por accidnnLes cuja duração não se
póde avaliar.
Emfim, devemos dizer o mesmo das cidades lacustres.
Designam-se por este nome constrncções sobre estacas
levantadas nos lagoli da Suissa, perto de Yverdun, no
lago de N eufchâtcl, e na ponte de J'hiele, entre este lago
e o de Bienne. Ora, naqucllas cidades lacustres, descobriram-se durante as fortes-estiagori.s, estacas, utensilios
e mobilia primitiva, juntam ente com ossos humanos.
Julgou-se a principio ter ahi uma prova de fabulosa
antiguidade. Mas sahios q:ue se occuparam do caso,
Franz Maurer e I-Iassler, não lhe aLLribuem mais que
cinco ov seis seculos de existencia antes de Christo, e
Ferdinando Keller julga mesmo que qualqL1rr :mppµtação falta do fundamento solido.
No ponto do vista chronologico, esta {' a conclµsão
geral, que decorro de todos os factos que acabamos d e
lembrar : na hora presente a sciencia não podo tirar daquellas clescobertas sinão conseq:uencias arriscadas;
o homem da idade terciaria ainda não foi descoberto de
modo certo, e até agora nada obriga a fixar além de
oito mil annos o apparecimenLo da raça humana sobre
a terra.
§ II l. -

Reflexões sobre a idade de pedra, de bronze, et.c.

I. Nações e observações geraes : 1 º esta divisão das épocas não
é absoluta, ma~ relativa ; 2° seria temerario e inexacto tirar della
inducções relativas á antiguidade do homem. - II. Factos e raciocinios em que se baseiam as precedentes ao11c]usões.

T. Noções e observrições geraes. - ])e Mortilkt apegou-se mnitu a uma classificação d.os gráus na civilisação da hurnaniclado prchistor ica, segu nclo a ma teria
r a forma das armas e dos insLrumenLos enLão usados. i listing11 ia ellc Lrcs idadrs : de pedra, de bronze,
de ferro. Outro sab io, Ponck, e sou discipulo, Hu go
Ob e1m ai rr , ao d cp o i ~ , subdiyidirnm a ídarlr rir pedra
C. DE INSTRUC. RELIG. T. IV.
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em tres periodos : eolithica ou de pedra lascada ; paleo ·
lithica ou ele pedra talhada ; neolithica ou d e pedra
polida. A cada uma dessas denominações corr espondem
igualmente ~escobertas de r ostos fosseis de animaes,
principalmente no periodo paleolithico, que é o das
invasões glaciarias, dos depo sitos da s cavernas, com
ossadas ele rennas, instrumentos ele osso ou marfim
ostentando gravuras e escitlpturas.
Antes de tudo, essas noçõ es geraos dão lugar a varias
observações :
1o A divisão dos tempos post-pliocénos, - qu e seguiram a época terâaria, - em idades de pedra bruta, de
pedra polida, e em seguida d e bronze e de ferro, é muito
bôa para classificar os factos archeologicos sobre diversos pontos do mundo ; mas devo ser comb atida quando
se lhe dá, em nome da sciencia, um sentido absoluto
que eIIa não póde ter e é impugnado p elas verdadeiras
noções da historia primitiva.
Assim, é um erro julgar que a humanidade, partindo
de zero, começou pelo estado ignorante e selvagem.
Nisso, teria sido muito menos dotada do que apropria
animalidadt!, que possue um instincto que a torna
capaz de dispensar o auxilio alheio. E' um facto historico e certo, diz o celebre Goguet, que os m otaes eram
conhecidos antes do diluvio ; a Biblia, do sou lado, o
proclama ; mas póde ser que este conhecim ento fosso
perdido naquelle terrivel flagello e na disp ersão dos
povos. Cada nação poude, cm idades differ entes,
recuperar esse conhecimento ; depois, o que povos consideraveis descobriram e conheceram, tribus nómades
e dispersas estiveram no caso do ignoral-o por muito
tempo e obrigadas a fabricar-se, por necessidade, instrumentos de pedra, chifre, osso e espinhas de peixe, indispensaveis á sua existencia.
Portanto, póde-se dizer que aquellas differ ent es idades de pedra lascada e e'm seguida polida, de bronze e ele
ferro , successivas para o m esmo povo, na realidade
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foram contemporancas. E os La class ificação, verdadeira
num ·sentido particular, deixa de o ser quando é ap plica.da a. um estado universal do gênero humano.
2° Seria, por consog_u inte, inoxacto o temera.rio, por
causa de certas descobertas attribuidas á idade de
pedra lasca.da, de pedr a polida ou de bronz e, concluir
na antiguidade fabulosa do homem qu e doll as é o auctor. A scioncia tem qu e ser prudente, e os senhores
Lar tet e Ch ap elain~Duparc, autorizam-nos a esta reserva, porque acharam, no Perigord, obj ectos pertencentes a essas tr es idad es, mistura.elos com restos deho mens e de mammuths, mas com uma inv ersão
completa da ordem considerada até agora como natural nosobjectos sobr epostos. (Les Mondes, 21 el e junho
de 1873.)
Accrescentemos com Lyell : cc As tentativas dos archeologos para avaliar com precisão, em annos, a antiguidade elos poriodos de bronze o d e pedra, são ainda,
confessam oll os, muito i!fip erfeitas. »
E' tambem a opinião de Obermaier qu e Lapparent fez sua, aproximando, com esse autor, as épo cas
chamadas chelleana e acheuleana, - idade ela p edra e collocanclo na ultima invasão glaciaria o desenvolvimento elas tribus musterianas cuj os instrumentos
são polidos e parecem patinados. Durante o p eriodo
post-glaciario mostram-se os jazigos solutreaneos, restos ele cavallos e pontas de frechas, - aos qua es succedem os fragm en tos da industria magdaleana, época dos clepositos de cavernas. E conclu e : cc Sem
duvida, aquella invasão da humanidade prehistorica
não se r ealizou em um dia o exigiu cert amente um numero considera.vel de annos ... Mas ha muita diff erença
entre e_ste total ainda desconhecido e os algarismos
fanta.st1cos que a certos aprouve enu merar (1). ''
(i)

i 906.

Lapparent, Revue <les yuesLion• •cientifiques, 20 de outubro de
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Il. Factos e raciocínios em que se baseiam as prece-·
dentes conclusões. -- Os juízos e as opiniões que acabamos de emittir baseiam-se ali ás sobre razões plausiveis.
1° A Biblia, de accordo nisso com o bom senso e a
historia, mo stra -nos como contemporanros o uso dos
metaes e o das facas de sílex, ainda hoj r empregadas
para a circumcisão.
2° Para explicar os restos de pedra polida, de bronze
e c~e ferro, basta pôr em presença duas civilizações
cpntemporaneas, porrm desiguacs : a civiliz ação da
Grecia, por exemplo, e a dos povos as iaticos; a civ ilização dos Ga1lo-Romanos e a dos barbaros invasores .
3° Ao suppôr mesmo que aqu ell as idades tenham
sid o realmente successivas, var iaram segundo as regiões e não constitu em un facto universal. \[ ais que
nenhum outro, o solo da França oíl'erccc signaes daqu elJas diíl'ercntes idades; isto se explica pelo facto das
invasões e das diversas civilizações que deixaram seu
cunho no solo daqucJle paiz. Mas dahi não se póde tirar
uma inducção geral.
4° Todas as descobertas arch eologicas no tocante
aos instrumentos de pedra, bronze ou ferro, expli cam-se
muito hem sem dar á humanidade uma ex isLenc ia de
duração imaginaria. Essa evolu ção da indu stria humana poude muito bem eO'ectuar-sc no pcriodo glaciario ou moderno.
5° Emfim, a pret<msa successão das icladrs dr pedra,
de bronze ou de ferro não é mais do que uma theoria: inventada em 1837 pelo dinamarqucz Thomson,
acceita com muita leviandade Lalvrz, introduzida com
demas iada solemnjdade em nossos museus e nossas
exposições , cm particular na Exposição universal de
1878, é l~oje discutida pela verdadeira sciencia. Por
iss0, alguns annos atraz, a direcção do Museu central
Romano-Germanico de Moguncia valeu-se dessa classificação no primeiro y0lumc <lf' seu grande trabalho ;

A FÉ E A AN'.l'HROPO"LOGIA

325

mas desdeosegundovolumc repudiou-ar. desculpou-se
por se ter deixado abusar a tal ponto.
Nada, pois, nessas classificações mais ou menos scientificas, póclc servir ele argumento contra a Biblia.
Como os proprios sabios são tão pouco fixos sobre
us caracteres archeologicos d e suas descobertas,
como o mesmo Lyell, antes de morrer, teve que confessar que em certos pontos cahira 110 exaggero,
deixemos a sciencia e o tempo cumprirem sua acção;
certamente o resultado não ha de cavar um abysmo
entre a sciencia prehistorica e a chronolog ia biblica .

ARTIGO V

Existencia da alma humana. - A Fé e a Physiologia cerebral.
I. Exposição : animismo e organicismo. das pretenções materialistas.

II. Plano de ;refutação

I. Exposição : animismo e organicismo. Para
completar nosso estudo sobre o homem, convém exam inar-lhe agora a natureza intima. Será elle, como ensina
a fé, de accorclo com a physiologia esp iriLuali sta, « uma
intelligenc ia servida por orgams »i1
Será elle, como quer a physiologia materialista,<< um
puro organismo dirigido por um instincto simplesmente superior ao do animal ? »
. Segundo a fé e segundo a doutrina esp iritu alista,
que se chama tambem animismo, ha no homem,
distincto do corpo e da maLer ia, um principio super ior,
intelligente, espiritual, livre, immortal, que ó, ao
mesmo tempo, causa da vida e da morte, neste sentido
que anima ci corpo quando nelle habita, e o entr ega
á dissolu'ção quando o abandona ; ó o que se chama:
alma, principio do pensamento e dr nossos actos
intrllccLuacs e m "ra•':;.
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Segundo a doutrina materialista dos senhores Littré,
Taine, Renan, etc., chamada organicismo, « a alma é
o conjuncto das funcções do cérebro e da medulla espinhal >> . O cérebro segrega o pensamento, e até a
consciencia, como escrevia Cabanis antes do rctractar-se ; todas as nossas faculdades, intelJigcncia, memoria, vontade, não são mais do que um modo da
actividade cerebral ; a virtude não é mais do que a
consequencia do estado do cérebro ; cm summa, a alma
e o cerebro são idcnticos. Esta doutrina é, pois, a Mgação da alma ; supprime a liberdade moral, a virtude, a
immortalidade e acaba no mater ialismo o no nada.

II. Plano de refutação das pretenções materialistas. Não queremos tornar a fazer aqui a prova da cx istencia
da alma e de sua immortaliclade. A philosophia tanto
como a religião, estabelece de modo pcr emptorio estas
duas verdades funclamcntaes; e, além disso, só o facto
de lembrar, com o fizemos mais acima, as differenças
essenciacs que caracterizam a raça humana, - intclligencia, moralidade, religiosidade, - e a separam
do instincto, é já advogar e ganhar a causa ela alma.
Collocando-nos aqui no ponto de vista de nossos
aclversarios, os materialistas, antes do darmos nossas razões, examinaremos as delles. E a fé sahirá ainda
victcriosa deste estudo quando tivermos : 1° estabelecido a existencia de um principio distincto elo cérebro,
a despeito elos argumentos tirados da anatomia cerebral ; 2° demonstrado que as obj acções elo organicismo são desprovidas de qualquer auctoricladc scientifica.
§ I. -

A alma humana e a anatomia cerebral.

I. Existenéia do eu humano ; não é outro que a alma espiritual.

- II. Revela-se por quatro caracteres : 1° sua indivisibilidade ;
2° sua invariabilidade; 3° sua liberdade ; 4° a distincção entre o
estado doentio do cérebro e da alma.

Concordemos primeiro qu e, enL1·e o corpo e a alma,
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e principalmente entre o cérebro e a intelligencia,
existem relações certas, b em que mysteriosas. Cuvier
as proclama e as declara para sempre incomprehensiv.eis, sem todavia duvidar da realidade da alma. Mas
ha uma cousa que o materialista não póde negar :
é a existencia do que chamamos o eu humano, principio
absolutamente distincto do organismo, principio que
forma nossa personalidade. Este eu, por mais que seja
negado pela sciencia porque não o vê e não o póde
apalpar, nem por isso deixa ele existir ; a humanidade
nelle acredita e a elle não póde renunciar sem de algum
modo suicidar-se.
Na sua longa carreira de apologista, o P. Lacordaire
não consagrou mais do que algumas linhas para provar
a existencia da alma e sua distincção do corpo. Eis
o que diz a este respeito : O espirito accusa a sua propria existencia com uma presença tão viva e brilhante,
que o raciocinio e as analogias cahem e fcnecem perante os esplendores desta affirmação. Meu espírito,
sou eu ; disto sinto a verdade. Sinto a distincção de
minha alma e de meu corpo com tanta força, que me
parece que minha vida inteira não é mais do que um
confronto pepertuo ele uma parte com outra ... (1). >>
Ora, no eu humano encontram-se quatro caracteres,
que suppõem uma anatomia immaterial, distincta do
organismo, em outros termos, que suppõem uma alma
espiritual, difierente da materia cerebral. São : a
indivisibilidade, a invariabilidade pessoal, a liberdade,
e emfim a doença. Vejamos o organicismo em frente
dessas quatro realidades.
1° A indivisibilidacle do eu humano nos é demonstrada pelo senso intimo. Não podemos mais duvidar da
unidade deste eu do que da sua existencia. Em mim
não ha mais do que um eu, e seria preciso ser doido
varrido para achar dois.
(i l

Lacorda!re, Conf. de Paris (48") Plano geral da Creação.
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Ora, ser á a mater ia orgal'l.i ca quo pótló co nsfüLfir o·stc
eu, um'. e indivisível? A materia, longe élo ser una, é

qu e r;·' r ec usa ao homem into irn . Será possivcJ cl!nceber
mo leculas Lransmittindo-s e uma s ás outras lembran ças
que da t am d e cincoenta a nn<rn, r o r emorso de acLos qu e
o cér ebro acL ual nem co nc<'beu nem quiz?
3° A liberdade moral ó um facLo muito molesLu parn
o mat eriali smo; este para sor d ispensado de o explicar,
n ega-o . Segundo Littré o livre arbítrio não é sinão um
modo do p ensamento ou da acL ividad e cerebral. No
parecer d o T aine, no sso espírito é uma machina constituid a tão mathematicamente como um rologio : a
impul são dada nos arrasta. Com sem elhante r aciocínio
não h a m ais moral : o vicio e a virtude não são m a is do
que uma funcção cerebral, o n onan tira a conclu são
loglca disso: << O hom em faz a sa ntidad e darruill o qu e
crê, como a b eIIeza daquiIIo qu e a ma ! n
Ora, a d esp eito dessas theor ias do organi cismo, a
co nsciencia prot est a contra o fata li smo phr eno log ico,
que o p1'oprio Gall estava longo de acceitar ; porque, si
admitte incTinações localiz adas nas protuborancias elo
cran co, rc'conhece a alma, sua lib Cl' cl ado, sou poder de
resistir a todas as pr open sões. Com e!Te ito, m inha
consc iencia m e diz que fico livr e ; emquanto m eu corpo diz sim á Lentação, co m m inh a alma posso lh o
responder co m um não inv encív el.
Corno expli car os factos scguinL es si o corp o e a
alma fôrem urna m esm a eousa? Meu est om ago sen Le a
fome, r ec uso satisfazel-o; meu cerebr o acha-se cansado,
privo -o do somno ; meu instinct o é viver, posso matar -me. Uma só c m esma sub sta ncia poderia, ao m es mo
tcmpl', sobreom esmo obj ec to, ter Yontacl os contr arias?
Explico-m e a lu cta entre o espírito e a carne; co m1~re
henclo o r emor so, si minha alma livre consentiu no
mal. ,\ fas é só uma alma distincta do organismo que
pôde exp li car a lib erdad e e a mor alidade.
4° Em fim a m esm a doença pr est a te st emunho ao
facto de uma vida psychica, distinct a sinão in d ependente dos ph rno m eno s orga ni cos. Sem du vid a, S":1do

multipla e infinitam ente cl ivisivel. F01' conseguinte, si
o que ch amamo s .alma fosso mat eria, seria prü'c iso quo
est e so1' essencialment e urn , fosse áo mesmo t empo
dois, tros, quatro, e'tc., o qu e é ab surdo : dond e resulta
a d em onstração mathemati ca da espiritu alidade ela
alma.
T odos aquell es qu e fiz eram algum est udo do que
constitu o o apparelho encephalico, sab em a compl exidade d e elem entos que o compõ em. Evidentem ent e
minha alma está ligada á func ção de st e m ecanismo ,
mas não é o producto dollo ; p orque a causa é multipla, o eITeito é um ; a causa é materi a, o efl'oito é imm aterial. Que causa póelo ser mais una elo qu e es ta
alma? Que ha ele m ais subtil e mais simples elo qu e o
meu pensamento?
20 A im;ariabilidade pessoal elo eu humano é um
facto não menos incontestaveÍ do qu e sua unidad e
inelivi sivol, e este segundo caracter é incomp at iv el com
o orgwúcismo . Com efleito, a sciencia nos diz qu e os
soros vivos são subm ettidos a um tr ab alho co ntinuo
d o d es tr·uição e de r econstrucção . Em sete ou oito annos, ~ o d os os áto·mos d ê qu ê se co mpunha o no sso
corp o, d esappareceram no turbilhão ou movim ento
m olecular que se pt oduz orl'l nós. O cér'ebro l'oi renovado
com o t odo o mais. E comtudo, o eu é p erman ente. Por
conseg u'in'te, si a alma ê a ma teria fôr em Íd ontic'as . não
sou mai s ho; e o mesmo' eii qu e h a dez annos. T odavia,
minha consciencia e minha m emoria m e attostam a
immutav eI identidad e de m eu ser : p or co nseg uinte, o
organicismo é' um erro.
Dir- se-á talvez qu e antes d e separar-se, os úftimos
elem ent os d o m eu cér ebr o transmittir am suas impr essões aos seguintes, os qu aes as con:serv am, e que
rRtr. 11cr,nrdn cnnstit ur. a imrnHtab ili dadr. fla pr.ssôa
mor a l? Mé'w trl'tão-, é a-Hr ibuil' a cada m'olocula a alrrra
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o homem composto de dois el.e mentos, o espírito e a
materia, harmonizados e confundidos numa impene. trave! unidade, não é de admirar que certas perturbações organicas produzam uma desordem relativa
no espirita. O cérebro, cm particular, é um instrumento
ncccssario ás funcções da alma, porém fica distincto
deila. Com effeit o, si a alma fosse simplesmente uma
funcção do systema cerebral como o querem os materialistas, seguir-se-ia que todas as vezes que ha perturbação intellectual, haveria lesão cerebral ; e reciprocamente, quando houvesse lesão do cérebro, haveria
necessariamente p.e rturbação no espirita. Ora, estes
dois factos são desmentidos pela ob~ervação dos medicas alienistas ; e a melhor prova que a alma não é o
cérebro vivo, é que clla pódc ser prejudicada nas suas
faculdades cmquanto o ccrcbro fica perfeitamente são,
e, pelo contrario, o cérebro póde ser lesado sem que
a alma o seja. Eis o que Sthal, Heinroth, ldeler, Leuret, medico s esp ccialistas, verificaram na autopsia. J ulio
Farct, um mestre da medicina mental, nota que não são
as mais extensas lesõ es do cérebro que perturbam as
funcções intcllectuaes, porém, as mais superficiaes.
Lclut declarou que, sobre vinte casos de loucura, achou
dczesctc sem o menor signal de lesão.
Aliás, a sciencia classificou a loucura, mas os nomes
dados aos difierentes gcneros de alienação mental, loucura da tristeza, da cólera, da singularidade, etc.,
demonstram que essas causas são reconhecidas antes
moracs do que physicas, e que o organismo nellas intervém só de modo subsidiaria.
Concluimos : bem qu e a alma humana não possa ser
apanhada pelo escalpcllo, comtuclo é preciso. crer, com
o gencro humano, na sua existencia, porque sem eIIa
é impossível explicar a unidade, a identidade, a liberdade e a doença mental.
Vejamos agora quanto valem as explicações dadas
pelu~ ]Jal'Lidarios do organicismo.
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Resposta ás theorias do organicismo.

I. Não é absolutamente demonstrado que a intelligencia seja de·
pendente : 1 o do volume do cérebro ; 2° de seu peso; 3° de sua forma ; 4° de sua composição chimica. - II. Conclusões.

I. -A physiologia organicista parte deste principio :
Sem cérebro, não ha pensamento », e assim raciocina: ·
Si a alma não é outra cousa que o cérebro que funcciona, a inLcliigcncia deve estar cm razão dirccta do
çolume, do peso, da fónna e da composição chimica elo
cérebro . Ora, é precisamente esta relação que preside
á lei do desenvolvimento intellectual ; portanto, o
cérebro não é somente o instrumento da alma, mas
della é o f aclor, ou é a mesma alma.
Antes de tudo, façamos sobre a maior do syllog ismo
uma observação importante. Ainda que o desenvolvimento da inLciligcncia fosse cm proporção do desenvolvimento cerebral, isto não provaria de modo algum
a thesc do organicismo ; porque esta relação pódc ser
tanto mediala e indirecta como inunediata e directa.
Além disso, a afftrmação contida na menor não é sempre
cxacta ; é muitas vezes desmentida pelos factos. Provemos isto de modo detalhado.
1° Si fôr verdade que, nas especics animacs, o instincto acompanha em certa proporção o çolume elo ccrcbro, falta muito para que este gradação seja absoluta; assim, por exemplo, o cão, bem que mais cc intelligcntc »,
tem menos cérebro que o boi, e mais ou menos como
o carneiro. Essa gradação nem mesmo está na proporção relativa do cerebro com a massa do corpo, porque,
neste caso, em intelligencia, o homem seria inferior ao
sagui e a muitas aves, o cão inferior ao morcêgo, e o
cavallo ao coelho. Na esp cc ie humana esta gradação
proporcional acha-se frequentemente cm opposição
com os factos : Cícero, RapJ1aeI, Napoleão I tinham a
cab eça pPqucna; e o sr11hor L eluL, medico C8peciali8La,
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disse : ,, ~lais da m etad e dos nossos duenLes têm o
cranoo ac ima d a mediá cm aTLura o circumfcroncia. »
20 A pesagem elo corcbro d á pouco ma is resultado
do que a cub agem (1). Si o poso do cérebro elo Pascal,
d o 13 yro n e do Crom\ivcil par cêo just ificar a pretensa 1oi
d o organ icismo, os d o Voltaire, l > u pu~'tren, Napoleão,
Gamb ctta, etc., d ão-lh o um absolu to d es mentido. Depois d o pesar 964 ccr obros humanos, Hodo!pho
Wagner confessá que a cxperionc ia não dá resultado
decisivo.,, Acima elo poso o elo volum o, diz Gratiolot,
coll ocam os a energia vital, o poder int rin soco do cér ebro. » E L clut accrosccnta : '' No cé rebro é menos a
quanLidaclc do qu e a qualidade que imp orta. »
3° A fórma do cérrbro nem tão pouco é um indicio certo ele intclligenc ia. Si esta corr claç,füJ fosse
verdadeir a, o macaco d everia ser tão intelli gc ntc como
o homem , poir; que o cér ebro desse an imal se assemelha
cons ideravelmente pela forma com o elo h omem. Os
especiali stas Vósale, Luffargun e Bouvior desmontem o
facto d o tal correlação, por es ta razii.o qu e o cérebro
toma a forma do cranco, o qu e a forma do cr a noo está
em relação com a destinação espec ial do a nimal.Qua nto
ás cir cumvolu çõos o {is a nl'rneL uo Ridadcs elo cér ebro,
nem lão pouco d eterminam a cxto nRão e a for <;a da intelligcncia; disso daremos a uni ca prova queGalliano j á
op unha a Erasistrato: é qu e os burros têm muitas circumvo lu ções no cérebro. AccrescentPmos, para corroborar este argumento, qu e o cach orro e o cavall o são
privados ele circumvoluçõos, e o clnphanto as Lcm
muito mais numerosas elo que o homem.
4° Emfim, será a com posiçâo c/úmica do cérebro uma
medida mais exacta? Certos physiologistas en sinam
est a thooria d o Balzac : '' O h om em idio ta é a qudl e

O peso do cerebro nos brancos varia de 11 00 a 1800 grammas ;
a media é de 1lijO granunas; nos uegros, a media é de 1:l5U grarn·
mas e varia de 740 a 1580 grammas.
(1)

A

FE

E A A NTI!ROPOLOGTA

333

cujo cérrhro Eiio tGm LustanLc plwsphnro, o louco
aquelle cujo cér<'bro contém do mais; o h omem ordinario, aqu olle que tem pouco, o homem de genio aquelle
cuj o cérebro é saturado daquella materia num gráu convonientr. »Ass im ,o phosphoro srr ia o grande agrnte do
pensamento, que proenchrria o papel da alma. Ora, eis
que J . J amet objecta a esse systcma que o cérebro dos
peixes, os quaes não passam por gr andes ponsad.ores,
contém muito phosphoro. O senh or Lassaigne, qu e analysou muitos cérebro s de alienados, não achou o phosphoro nolles sinão nas mesmas p:·opcrçõos que nos
hom ens sãos. Portanto, apczar do 1 ccunh rcormos ql!e
a composição chimi ca do cérebro p()ssa tnr certa influ encia sebre o ponsam0nto, nij.o a dmiLLimos qun o
phosphorCJ ou o iodo lom0 jama is o lu gar da alm a.
Em summa, a re fu tação do matrr iali smo sr ach a inteira neste rPsumo do pr.n samento dr Gall : '' Quando
digo que o oxer cicio d<' nossas fac uldad es iníPll rctu aes
o moraes d epondo das condições maLrriars, não prPtendo qu e nossas faculdad es sejam um p!'c du cto ela 0rganização : ser ia con fundir as con<li \:Õns com as ca usas emcazos . >> Ora, to da a thcoria elo organ icismo descansa snlJl' e rsta co nfu são (1).
IT. Concluµjl1 <1spo is que a thooria dn org({ni cismo é
incapaz dr derrubar, sc imtifica OIL philosop hi cam cnte .
a cror.ça na alm a esp i1· itual, crrnçJ. professada desd e
os tempos mais rcmol0s por Loclos os ant ig, s p hik so phos. Os sahi <·s mais illu Rtr Ps nos kmpos m c d<'rncs
foram igualm en t e esp iritu ali sLai:> : baH ta nomear, ao
lado ün Bossuot, Fó nol on, l)rscarLns <' J\ fal0branchr,
Leibn itz, Pascal, Newton, KopJcr, Linrtr.u, UufTon,
Ampern, Cuvier, Co.uchy, Récam ior , Oupuytrr.n,
(1) Aliás, não reluctamos em partilhar o sentimento dos escolas tieos. Com ell es, acrerli lamos numa corre)açãp es lreita entre as qua·
!idades do éerebro e as da lntclligencia. Ma~ com ellrs rl i g~mos ·
correlaç(lo, sem dizer cpm os Qrgapicj&tas : confusão.
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Nélaton, etc. Cabanis e Broussais, depois de terem professado o materialismo, retractaram-se publicamente
antes de morrer : 11 A alma, diz o primeiro, longe de ser
o resultado da acção das partes, é uma substancia, um
ser real, que, por sua presença, inspira aos orgams
todos os movimentos de que se compõem as funcções;
ella conservé.\ unidos entre si os diversos elementos empregados pela natureza na composição regular do corpo,
e os entrega á decomposição logo que separada delles
definitivamente e sem regresso. n Broussais reconhece
igualmente a existencia da alma na sua retractação
que intitulou : Desemiolçimento da minha opinião, e
expressão da minha fé.
O sabio professor Claudio Bernard, membro do Instituto e da Academia franceza, morto em 1878, ensinava
o espriritualismõ e se comprazia em demonstra,1-o pela
permanencia da identidade humana, apezar da renovação material que se effectua em nós : 11 Num lapso
de cerca de oito annos, escreveu elle, vossa carne,
vossos ossos são substituídos por uma nova carne 'e
novos ossos, os quaes, pouco a pouco, tomáram o lugar
elos antigos, em consequencia de alluviões successivas.A mão com que escreveis hoje, não é mais composta das mesmas moleculas que a formavam oito annos
atraz. A fórma é a mesma, porém, é uma nova substancia que a enche. Aquillo que digo da mão, póde-se
applioar ao cérebro. Vossa caixa craneana não é occupada pela mesma materia cerebral que a enchia oito
annos antes. n
« Posto isso, visto que tudo muda em vosso cérebro,
no espaço de oito annos, como é que vos lembrais perfeitamente das cousas que vistes, ouvistes, apprendestes, faz mais de oito annos? Si essas cousas, assim
como pretendem certos physiologistas, se alojáram,
incrustaram nos Iobulos do vosso cérebro, como se
faz que sobrevivem á desapparição absoluta desses lobulos? Os Iobulos não são mais os mesmos que ha oito.

annos, e comtudo vossa memoria conservou seu deposito intacto . >>
E o illustre sabio concluia : « Por conseguinte, no
homem, ha mais do que a materia, ha alguma cousa
immaterial, permanente, sempre presente, independente
da materia. Essa cousa é a alma. »
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CAPITULO Vl

A Fé e a Ethnologia.
Idéa geral. -

Divisão deste capitulo.

Dq}(Jis rlr trr Pstucla<lo o hom<'m como individuo,
l'PsLa-nos, para compl<'Lal' nosw . trabalho ele crm·cordancia entre a Scirncia <' a Fé', consiclrrar o homrm nas agglomeraç<ies qu<' se rhamam pofJos . .\Tas a
sciencia cios povos cousidcra-os ora nas suas migraÇ'Ões
e evoluç:ôes na suprrfirie <lo globo, e então assume
o nome de etlmograpliia; rn·a rm suas leis, seus costumes,
suas obras e no conjuncLo de sua historia : então
chama-se ellmologia. E' sob esLP 1ilLimo aspecto que
pl'rLendcmos estudar o homem, mostrando que cstn
sciencia não pócle conLraclizrr a f(>.
Em primeiro lugar, a cLhnologin csLuda os povos sub
o ponLo de vista de sua a nti guidade ; discute a data
dn sou nasrimcnt<', a idade do sua civ ilização. Temos
que examinar si os ksLPmunlws certos da ltisLoria
pódem infirmar o trsLemunho da Biblia e a intPrprPLa\·iio qur ddla ~r faz quan<lo nil.o attribue á humanidndP mais ele seis a e iLo mil a11nos dP rxistencia : qunsLi'ío dr !'hronologi11.
A rtlinolog ia <>studa os povos soh a relação dr suas
lin guas r dr seus idi omas; ora, a fo rstá interessada
nrste estudo, 1wrqu r si Lodos os homrns desccndPrn
do mesmo par, faláram a mrsma lingua primitiva. ,\
divrrsidadr elas linguas i1· ·1 ou não irá de enconLrn n
esLr em ino da Bíblia? Qut'sLô<'s rlP philolo~ia.
Emfim, a rthrn lngia rsL 11rla os povos sob a relaç 5'
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dos costumes, dos escriptos et dos monumentos, e esta
parte de suas pesquizas, applicada ao Oriente, tornou-se
por muitos titulos, um complemento da apologetica
christã. Outróra, era possivel duvidar si a narrativa
biblica concordava bem com os costumes e usos dos
povos do Oriente ; hoje, os estudos orientaes revelam
tantas semelhanças entre nossos Livros santos e as
litteraturas sagradas daquelles paizes, que alguns foram até pretender que a doutrina biblica foi tirada das
religiões orientaes. Que se deve pensar desta affirmação? Questão de Orientalismo.
Yamos estudar a ethnologia debaixo de cada uma
dessas tres relações, e teremos ainda que assignalar
que ha concordancia antes do que contradicção entre
a Biblia e os conhecimentoe.. actuaes desta sciencia
inteiramente moderna.

ARTIGO l

A Fé e a Chronologia dos antigos povos.
I. O silencio da Biblla. - II. Pretenções dos antigos povos : i
India ; 2• a China ; 3° a Chaldéa ; 4° o Egypto. III. Conclusões.

0

a

I. O silencio dei Biblia. - Antes de encetarmos a
discussão, lembremos que a Biblia, propriamente fa.
!ando, não tem chronologia, e a fé não determina cousa
alguma sobre a idade real da humanidade. As datas
indicadas por certos historiadores, segundo a Biblia,
não s;io mais do que o resultado de calculos cffectuados
pelos homens sobre as indicações de J\foysés. A Igreja
nada definiu a este respeito.
Dissemos alhures que se póde recuar, até épocas tão
afastadas como se quizer, a creação da terra e as revo·
lnç õr~ p0lafl q11ars este globo passou nos dias gene·
siacos. Quanto ao apparecimento do homem, é certo
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que teve lugar numa época mais recente. Seguindo
as informações do Génesis, esse aparecimento, não
parece remontar muito além de oilo mil an nos. Si a
sciencia julga deYer atlribuir ó. humaniclndr dez a
doze mil annos de exístenria, é um 111axi1110, ah;m cio
C)_ual n ão ha mais do que calcu las l'a ntasticos.

lJ . Pretenções elos antigos po()OS . - Mais eis que a
chronologia dos antigos povos deixa muito atraz
aquellas datas aproximativas : a fnrlia, a China, a
C/wlcléa e o Egypto reivindicam uma a nliguicl aclc fabulosa. Que se deYe pensar a cstr respeito J
1° Chrorwlogia elos llinclús . ·- ~ \ntes do scc ulo xv1 1,
a Jndia n ão nos era conhecida sirn'ío pelas conqui slas
de Alexandre e de Sclcuco Nicanor. Os lnglrzcs, t ornando-se se nhores deste paiz, i'cco lhcram seus thesouros historicos e littcr arios. L'ma sociedade asiatica,
fundada em Calcuttú cm Hi83, vriu a ser o foco de
activas in l' estigaçõcs, e trcs homens cclchres, William Jonos, Colobrooko ct tl. \\'il w n, foram os ini einclorcs do uma erudição india nista, qu e a p.hilosophia
incredula do seculo XY 111 aco ll1cu na Europa ro m
Lransportos do alegria, porque acha va ncll a armas
contra a fé : a astronomia, a lús!ol'Út e a litteratw·11
lraziam, cada uma por sua vez, provas ela oxtrao rdin aria antiguidade dos llindús .
\! a França, o infeliz Ba ill.1·, artisla transv iado na
politica, fez-se o promotor das an li guidacll'R as ll'Ono rnü:as da Jnclia ; declara\'a t>sla IHl\"<tO 'jú podOl'URêlm cntr eo nstituida :;~1 ()0 annos anles de .Jesus Clu·isl11 .
e attribuia-lho taboas astronomicas muilo a nlcriores.
Ora, verdadeiros sab ias, Dclamhr c e Laplace, na
Franl:a ; Klaproth, [ ,a8scn , 1\lh. \\'pb er, na :\llemanlta,
dcrlaram que a f;:unosa astronomia dns l l.in di'1s ba~l' i~ -s<' so bre ('xpc ri"ll!'iaH pn~lr•ri1 J'<'S no rPinado de•
.\lexa11drc '.l agnu: ua lugl.tlf'l'J'd. p, 11ll· ·.1 ,dlil'!lw
fJ uc, em lu gar ele muilo s milhueH dt• amlus, o J'umosu
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frw o scientifico dos 13rahmanrs (Snrya-Siclelhaflla)
não conta ma is ele srtc scculos rl c rx isteacia, o o principio d e suas observações não (! anter ior a 1200 annos antes ele Chr is Lo.Neste caso, a Biblia não t em nada
qu e recear ele calcul os astrcmomicos desprovidos d e
base.
O mesmo auctor demonstrou que a famosa Tenda
de Júislma , qu e algu 110 q uizeram co nsid er ar como a
origem ela historia d e J cs us Christo, não remonta além
do v 11 ° secul o d e nossa era.
Quanto ó. historia elos llinclú s, não merece mais
confiança dv qu e a sua astronom ia. Alg uns se admiram
de que a Biblia conceda
a nnos de cxist en cia a
certos patriarcas ; os J 1inclús, porém, gratificam seus
primeiros r eis com uma longevidade ele doze <luzias
de scc ulos. O mais serio elos seus annalistas, que escreYeu mais ou menos C'm 1200 a chronica ele Kachmir,
dá tr ezentos a nnos ele viela a um re i anterior a ellc só
de algun s soculo s. Que co nfian ç.a se póclc então depositar na chr o nolog ia in.dia íl J(l apr oth fixa os pr1neip ios cl cll a ap en as no seculo x 11 antrs da era christ ã ;
e, por outro lado, o indi an ista Lassc n colloca, entr e
c.s sec ulos x11 e x antes ele Christo, a origem dos g.o•\·crnos elas m arge ns 'e lo Ganges : é po is sc'gLl'ir a ordem
bibli ca, qu e faz d rcurr er vinil' HL'e ul os l'ntr e a fundação dos mais antigos imp orias e o nascimento el e J csu s
Christo.
_\ 1 eHp Pito da lille/'((fll/·a sagrada da lnclia, devemo:;
r•'Gonhecer qu e igualm ente exagg«rada r a ti uoat antigu idad e. Os famo :;us Vedas, que se di..:iam anteriore:;
ao Pental cuco, seriam, pelo conlr ario, seg undo Colobrouke o os ver dad eiros crí ticos, posteriores el e dois seculus aos liw ·os d e i\loysés. As l eis d o Jlaná são mais
recentes do que os Vedas, p ois que os citam e remontam somente aos sec ul os x o u x1 antes ele J csu s ClirisLo .
\ -ultu1r 1· ;,u;ollua cvm cx ulLaçuu u de:;cobertu d" um
ln 1·0 dus Bralunani:t~, o Ezur· V'eidam, escripio, âiúa
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elle, antes da expedição de Alexandre. Ora, um sabio
inglez, sir Alexandre J oh.n son, achou de novo cm Pondichery o mesmo Ezur-Veidam, e descobriu qu e este
livro fôra composto em 1621, por um sabio J csuita,
Roberto de Nobilius, sobrinho do cardeal Bcllarmino,
afim de converter os Hindús. Eis como muitas vezes
se faz a chronologia !
2° Chronologia dos Chinezes. - Que se deve pensar
da antiguidade da China? Os sabios deste paiz maravilhoso pretendem que suas instituições remontam
a 2.267.000 annos antes de J_esus Christo. O mais
antigo historiador da China é Confucio que foi Lambem o seu mais illu str c philosopho. Sob o nom e de
Chu-Kings, escreveu os a nnacs da sua patria, desde
a era do imperador Yau ató o tempo cm que vivia,
periodo de 2.557 annos. Ora, clle vivia quatro ou cinco
seculos antes de Christo. Duzentos annos após a
publicação, seu livr o foi queimado por ordem imperial ; mas foi de novo composto por um ancião
que o sabia de cór ; eis ahi tóda a base da nova chr onologia chincza. Klapr oth e Lasscn não hesitam cm
declarar que não ha certeza alguma nas chronicas ela
China que precedem o scculo vm antes da era christã.
Abel ele Rémusat, consente, é verdade, cm prolongar
esta certeza até 2.637 annos antes ele Christo; e NadaiIIac conclu o que, concedendo-se á humanidade dez
mil annos de existcncia, são grandemente satisfeitas
todas as cx igcncias dos partidarios ela antiguidade
da China (1). Bem que esta opinião não impugne
a Biblia ele modo algum, é p;'eciso reconhecer que o~
trabalhos dos sinologos mais recentes não chegam a
uma conclusão tão favoravcl aos Chinczcs.
Em reHumo , o Celeste Tmprrio comrç.iwa a t0r uma
historia quando a littera Lur a hebraica já estava no seu

Vêr

(!)
o artigo intitulado . Dates hisforiques, por Nadaillac, no
Correspondant, i° e 25 de Novembro de 1893.

clcclinio. << Em scicncia historica, diz monsenhor Wiscman, os J aponezes não são mais elo que os copistas
dos Chinczcs. »
3° Chronologia dos Chaldeus. - A Chaldéa, com os
seus annacs eternos, não merece mais confiança. Sabese que Beroso, sacerdote babylonio, que vivia no rnº scculo antes de nossa era, inventou aquclla fabulosa
chronologia numa historia dos Chaldeus, ele que não
nos restam sinão trechos conservados por Eusebio e
Jorge o Synccllo. Reivindica para sua nação a modesta antiguidade de quinhentos mil annos, e isto com
o fim ele deslumbrar a G:'cc ia pela glcria de um esplcndido passado. Segunda Bcroso, dez reis dominaram
sobre a Chaldéa durante um periodo de !132 mil annos; basta este num ero para julgar da honestidade
elo cscriptor. E' verdade que inscripçõcs cuneiformes
dos monumentos assyrios, recentemente decifradas,
revelaram-nos os nomes de reis muito anter iores aos
m::marcas conhecidos; comtudo, transportam-nos apenas a seis ou sete mil annos da época actual. Essa era,
pois, não transpõe os limites admissivcis.
ti.° Chronologia des Egypcios. - Vejamos o Egypto :
é a patria dos mais antigos monumentos. Suas pedras de granito, seus tijolos fabricados com o limo
do Nilo, o papyro cm que se fizeram os primeiros ensaios de pintura e de escriptura, seu clima favoravcl á conservação elos obj ectos, seu céu quasi
sempre limpo e tão appropriado ás observações sicleracs . cmfim o instincto dos natur acs em perp etuar
as recordações : tudo nos explica a riqueza archeologica do Egypto ; comtudo, nada justifica nem a antiguidade chimerica que se lhe attribue, nem a vantagem que desta se qu ereria tirar contra a fé .
Lepsius e Bunsen, dois sab io s egyptologos, concedem ás primeiras certezas historicas do Egypto cerca
de quatro mil annos de existencia antes do Christo ;
porém, outros sabios de igual autoridade, Wikinson,
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SLuarL-Poolr, Champollion, dr, Sac,,·, !1oscllini, l r. Martin, r eduzem esse per iodo de metad<', e rmfim ?llariettc,
que é a pri11cipal aucloricladc na ma Leria, dccTara qur
nunca os Egypcios tivrram chr onolog ia. c\l rm disso,
co nvém fazrr as scgu intrs observa~·cic's :
a) Os Egypcios não Lêm era comm um ; contavam os
annos prlos reinado s e recomeçavam a cada nov'\) reinado; juntando aquo"ilcs fr agmenLos de hi stori a, clásr., muitas vozes, a uma conj cctura o l qgar da vordaclo.
b) JT oródoto, qu o visitou o EgypLo 110 anno li!'iO
r111trs do Clwisto, cl cll e só trouxe um a chr onolo gia incoh crrn Lo; lliocloro de Sicilia, pouco anLrs cla ora
cltri sLii, nota que os sab ios da (•por.a rlisculiam para
saber si a priml'ira pyramidl' conLavn rntii.1> 1000 nu
;it,()0 annos dr rx istenc ia .
e) Toda a chronologia cgypc ia S<' basria sobre a
narração dr Manetlwn, snmmo sacrrdotr dr IT rliópolis, qur vivia no fim du m 0 sec ulo an Los el o no ssa
rra . Ora, sua obra, quc' o historiador Josrpho qualifica « do con.Los monLirosos ))' n:"í.o rxisto mai s; os
fragmentos qu e della nos co nservar a m J ulio o Africano,
bispo do Emmaus, Eus<'bio, bispo do CesarC:'a, e .Jorgr
o S:vncollo, prrsonagrm no S<'rviço <lo 'farasio, paLriarca
de' ConstanLinopla, esLii.o longe d<' co·ncorclnr rnLrr si
sob1'r o n11rn e1·n, a duraç·iio e o toLnl cln s rris dr cada
dynast ia.Tamb rm parrcr CPrto qu<' as Lrinta dynastias
m enc ionaclas por i\[an etlwn, rri naram, nãu succr,ssivamonte, mas simultanramont<' rm !\lemphiH , Sais e
na Ethiopia; é a opinião actual dos sabias.
d) Os monum r,nto s rgypcios, tão ardcnLemPnLr rstudad os cl rsdr mais el e um seculo, aprr,sontam as mesmas
lacuno.s qu e a historia. As cinco li stas elo reis, até
agora entregues á curiosidade elo mundo sabi a, contrad izem-se, e<< não é possivol, conclu o monsonhoi· l\foigna n, com o sou uni co concurs(l, formar um quadro
rhronolog ico >>. Pertrncia a Champollion, o sab io invrsL igaclor o intérprete clus hirrógl,vphos r.gypr.ins, jul-
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gar a prrLrnRa antigu idade dn Egypto, o ris a conclusão doll o: «Nenhum monumento ogypcio é rcalmontr
anteri or ao anno ctr 2.200 antes clr nossa e1~a- E' certamenLr uma alta antiguidadr, mas nada oITrrcce qur
seja contrario ás LradiÇÕ<'S sagradas, o até atr evo-mo
a diz er que as confirma cm todos os pontos (1). >> E
este sab ia prova sua affirmação por uma comparação elas narrações da Biblia com os monumentos egypcios : donde resulta que a scionci a dos hioróglypho s '
veiu dar aos livr os dr i\Toysés uma con firmação muiLo
inesperada.
O mesmo Champollion reduziu a seu ju sLo valer os
famosos zocliacos d<' l)endernh (antiga Trntyri s) r
de Esneh (Latopolis), clescobrrtos clurantr a expedi ção franceza no Egypto. Certos sab ios attrihuiam -lhrs,
a um 7 .000 anno s el e rxistoncia antns ele nossa era, ao
outro 11.GOO annos. Ora, Champoll ion e Letronnr descobriram nas inscr ip r,:.õrs hi erogl~rphi cas tlo templo do
Esneh que o sou zocliaco datava !ln r oinaclo dr Antonino, 1117 arrnos depois de J es us Christo; o na inscrip çüo
grega do templo cfo Dendera/l leu-se que o seu zodiaco, dedi<;a,clo a Tiberio, tinha igualmrnLo o nomr
de An/ocrator, titulo assumido pur Nero, o que ossr,
templo fôra edificado no tempo do imprrador Commodo. Eis, por co nseguinte, a qu e ponLo se rrcluz
a famosa antigu idadr desses monumentos!
Estudos ultcriorr,s não modificaram essas conclusões : « Qualquer quo s<'ja a i:;rocisão apparento elo
seus calcules, diz :i\lar iPttr, a sc irncia moderna sempre
fallirá cm suas tentativas para restituir á hi storia do
Egypto o que os Egypcios não possuiam : o escr upulo
ela exacticlão. Si a scicncia se Yê hoje bastante esclarecida i;ara assegurar qu e um monumento pertence
a tal dynastia, comtnclo , pro cede conscienc iosamente

(i)

Citado pelo cardeal Wiseman, discurso IV, 2• parte.
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recusando pronunciar-se a respeito da data absoluta
em que foi construido o dito monumento (1). >>

ARTIGO II

III. Co NcLusõ Es. - Assim, graças aos maravilhosos progressos das sciencias historicas e ás descob ertas
mod·ernas, sabe-se hoj e o que se deve pensar a r espeito da antiguidade dos Hindú s, Chinezes, Chaldeus
e Egypcio s. A historia desses povo s que não passava
de chaos e tr evas, apparece sob uma nova e brilhante
luz. As pr eten ções fantasticas desappar ecem perante
docum entos authenticos : livros revelando os verdadelros factos o gestos inchados do louca vaidad e; mo numentos de pedra ou do br onze onde estão gravados os acont ecimentos, as dynastias e as· data s.
Tanto como os fo eróglypho s do Egypto_, as in scrip ções cuneiform es da Assyria e da Chaldéa permittem
reconstituir os annaes das civilizações desapparecidas
desde cinco mil annos.
Depois de serios e doutos estudos sobre os grandiosos monumentos da Asia, de Saulcy tirava esta concl:usão geral a favor da Biblia : « Em toda a parte, neste livro, não encontrei sinão uma exactidão mathematica, e
tão rigorosa, que hoje só me resta inclinar-me com res.peito perante a auctoridade de um livro que, com direito, deve ser considerado e reverenciado como o primeiro e o mais precioso de todos os livros. n E accrescenta: cc Hoje podemos pensar que todas as descobertas
ulteriores, como as qu e tivemos a dita d e fazer, concorrerão para demonstrar a infallibilidade historica
das sagradas Escripturas (2). n
Deste modo , segundo os calculos mais verosímeis, a
chronologia dos antigos povos não póde mais ser invocada como um testemunho opposto á Revelação.
(i) Histoire de l' E:gypte.

(2)

Carta~a

Augusto Nicolas, 1850.
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A Fé e a Linguística.
1. A unica informacão da Biblia. - II. Estado actual da linguis·
tica. - III. Conclusão favoravel â narrativa de Moysés.

1. Unica informação da Biblia. - Qual é a origem
da linguagem? O homem foi della o inventor ou appareceu elle sobre a terra já dotado deste maravilhoso
poder de exprimir pela palavra suas idéas e seus sentimentos? Eis ahi uma grave questão que preoccupa
os philosophos. E, segundo as auctoridad es mais
dignas de consideração, Bossuet, Leibnitz, J .-J. Rousseau; de Bonald, Cousin, póde-se considerar como
mais provavel a opinião que o homem r eceb eu a linguagem, e não pudéra inventai-a, porque o pensamento
não se concebe sem a linguagem que o reveste.
A fé não defin e esta questão da origem da língua, grm. Todavia, a Bíblia ensina-nos que Adão falou desde
os primeiros dias de sua creação ; depois do diluvio, os
hcmcns, reunidos ao pé de Babel, cc eram ainda de
uma só língua n, mas desde aquella época as differcnças entre dialectos augmentaram de tal modo, que a
communicação oral de povo a povo se tornou impossivel ; foi a origem da dispersão dos povos, como da
cli'1ersidade das linguas . .
Contra esse castigo divino, não se pôde apresentar
opposição verdadeiramente historica. A lembrança de
Babel e da confusão das línguas se conservou entre os
Babylonios da planície de Sennaar ; descobiram-se
as minas de Babel, e uma inscripção do tempo de Nabuchodonosor, que não deixa subsistir duvida sobre a
narrativa bíblica.
E agora terá a linguística argumento s de algum
vaior contra essa narrativa, contra a unidade da especie humana e a unidade da linguagem primitiva?
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TT . Es/rl(lo rictuul tla lingnistica. - J\ lingnistica é
uma scicn cia qu as i nova ; ó só desde o soculo xvm que
os sab ios cr car am a philologia comparada ou rstudo
elas lin guas comp aradaf:l e)lLr e si. Lribn itz clrrR inicio
R rst o grnoro do estudos. Colebrookc, mrmbro ela So. cioclado asiati ca de Calcuttá, deu parLicularmonte a
co nh ecer as linguas da lndia; Abel dr Rérnusat, as
da China; Champ ollion achou a interpretação elos
hirróglyphos elo Egypto ; Oppert, a dos carnc tercs
cu neiformes ela Assyria; e sobr e todas essas cl rscob or tas, Bopp, E. Burnouf, Alexandre do Ifumbolclt, Max
i\ lullrr, J\scoli , Jorgr Curtiu s, Bréal, do Saussuro, e
nestes ul t imas temp os, J\. Brugmim, H. Ostlto fT, J 1. Panl,
li . Zif'm or o D. Dolbrück na Allemanha. VictPr lf onry
e P. Hrgnault na França, dotar am o mundo de pr eciosos trabalhos do lingui st ica comp arada.
Orn, sobre a t err n, ha cerca do oi~ocontas l inguas
morta s ou vivas, com CC'l' Ca de cinco mil di alrctos. Todas rssas lí nguas humanas pud er am srr r rparL icla s cm
t 1·rs gi'upo s pri ncip aos: o grup o chinez form ado (lr paluvrns rnonosyllabicas; o grupo tnranfrmo, no no,. te
da Asia : sã" li ngu as form adas por ãgglntina çân, r,ompo sf.i:is de ra<li caes aos qu aes se vêm juntar os affixos,
os pr efixos, as t erminai,;õcs; cmfim o grupo da s li11 g11 as inrlo -enrnpéas ou Jin gua s de fl exân, longamcn to
ape!'fr içoada s e ch ega das pelo uso á dotrrminação completa elo pensamento hum ano . Neste grnp o d istingu em-se dois ramos imp or ta ntes : 1° o r amo asiatico,
qu r compr ch encle o su nscrito, o zencl, o persa, t r os
Jinguas morta s, e as lingu as modernas ela Inclia e ela
Persia ; 2° o ramo europeu qu e abrnngo o grego, o latim, o celtico, o gennanito, o slar;o e os clrr ivados mo dernos dollrs, not adorn ento o france:, o italiano, o hesprmlwl, o portu.guez, o prooençal, o rum eno, <lcr ivaclos
tedos os sris da li ngua lat ina.
1

JJ J. Cnnrlusáo f w•oraPcl á nurrati ra rle J fo.IJsés. -
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D8pois <lc trr esLab elcc idn rssa classif icRç-;io gr'ra l,
baseada nos princípios qu e os sab ios expõem, a ling iúst~ca 11 iio disso a ult ima paln vra, r sua s indurções levam a co ncluir quP aqu rll as li ng1 1Rs principars não são rllas mesma s sinão clialectos rle um a
linguagem agorn clesa.pparerida. E' o parrcrr de Klapro th, el o Tiumb oldt, el o 11albi, elo Ajasso n que n;\o
rccêia dizer : « Polos resultados el o estudos labori osos,
ó pr ovado hoj e qu e t oda s as li nguas se originam rle
uma font e commum , coll ocaclD no Oriente. Outróra
di stingu iam-se div ersas li nguas-mii os; hoj e nüo sr
conh ecem mais qu e irmãs, umas mais vrlhas, ou tras
mais novas, mas t odas igual ment e <lrrivadas da lin·
gua prim itiva. )) (Notions généralcs .)
Qu al teria sido aquel la li ng ua? O hi storiador Josrpho, os ai 1ct ores elos Targnns ou paráphrases chalcla icas ela Bíbli a, a Tclaclo Media o os sab ios da R onascrnçR
queriam, som razão , qull fossr o hebraico. E sta questão
parece-nos insolu vrl, porqu r <'SSa Jin gua prirni tin1 , qu e
nunca foi rscriptn, não ex ist o ngorn sinão no s fl' agmento s qne rl cll a r,onscrvaram alg1 1rnas lí ngua s a 11 tigas. Só podemos co nclu ir qu o, nEI hora pr esrntP, n
hngnislirn crn pltilologia acha r11L1·e todas as lí nguas
uma a ífh1idad1) u niver sa l ; l\ laprot li proclama-a, '('
comt uclo, fica lo nge de ser sy mp at hi co á Bíbli a. Todavia, rssa a fnn idaclc não cnnst itu e um laço, prlo m enos até o pl' Osr ntr, visiY rl o clrmonstracln , entr e os
tr rs grnpo s elas li nguas mnnnsyllabicas, agglu.tinantes
r do flexões; e não é isto um a esp rc ir ele con firmaç,ão
scient ifi ca dacla á n.a rrat iva el e i\Ioysés sobr e a co nfusão das lingu as ao pé el o fü1bol, quando Deqs rompi a
a harmo nia o a unidade ela l.ing1wgem pr im it iva?
Em du as co nfer encias dadas rm Hc,ma, o sab io cardeal Wiseman p oz aclmir avrlm rntr em r elevo as a ffin icladcs qu e exist em no mesmo caracter o na csscncia de
cada líng ua, o co nclu c: « Pan cr-mo cl iffi 0il dizer o qu e
poder ia ainda exigir o hum crn m ui~ tuimu su uu u nrniH
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n . l\stado actua{ da linguislica. - J\ linguistica é
uma sc iencia quas i nova; é só d esde o secul o xv m quP
os sahio s cr car am a philologia cnmpurada ou estudo
da s lin guas comparadar; entr e sj . L r ibnitz drra ini cio
a rs Le genero d e estudos . Colcbro okr, mrmbr o da Socirdadr asiatica d e Calcuttá, deu 1rnrticuiarment e J:l
co nh ecer as línguas ela India; Abel d e Rómusat, as
ela Ch ina; Champ ollion ach ou a interpretação d os
hi rróglyp hos elo Egypto ; Oppert, a dos caracter es
mmeiform es da Assyri a : e sobre todas essas descobertas, Bopp , E . Burnouf, Alexandre d e Ilum boldl, Max
M ull rr, Asco li , .Jor gr Cn rtiu s, Bréal, d e Saussur e, r
nr: sLcs ultimas t empos, J\. Brugman, H. OsLlw rr, 1f . Paul ,
J f. Zi cmcr e D . Dclbrü ck na Allemanha1 V ictf>I' Jlr:nry
e P. Hcgnault na França, dotaram o mundo d e pr ec.i osos lr ab alhos d e lin gui stica comp arada.
Orn, sobro a t orra, h a cerca de oi~oc onlas lingua s
m ort as ou v ivas, com crr ca de cinco m il cli alrrl(Js . Todas rssas língu as hum an as puderam ser rrparticla s rm
tr rs grup os prin cip acs: o grup o chine:. form ado el e pal::i Vl' tl s rnonosyll abi cas ; o grupo tt1.ram:ano, no nortr
da Asia : são lingu as formarlas p or ãgglntinaçâo, com po sLRs d e rarlicat'S aos qu ars se vêm jun lar os affixos,
os prnfixos, as t ermin açlios; cmfim o grup o da s linguas indo-européas ou Jin guas el e flexão, longamento
nµedr iç·oadas e ch ega das prlo uso á d etr rm inação completa do pensamento humano. Neste grup o di sting ur.m -se dois r;:Jmos importantes : 1° o ramo asiatico,
qur cornpr eh onde o sanscrito, o zencl, o persa, tres
Tingu as m orta s, e as linguas modernas da índia e da
Persia; 2° o ramo eu.rn peu que abrange o grego, o latim, o celtico, o germaniro, o slaro e os rl r rivados mod er nos d ell cs, notadamcntc o frnnce:, o italiano, o hesprmhol, o portugne::,, o prnoencal, o rwnello, rl rr ivados
Lf dos os sr is da lin g ua lat ina .
11 J. Conc/usáo f ar·orar·cl á narrativa rle M oysés. -
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Depois <lr Lrr r:sLabclcc irln rssa classifi caç;io g<'ral,
b a seada nos pl' incip ios qu e us sa bi os expõem, a lingu istica 11flo di sse a ultim a pahivra, e s11as indu rções levam a co nclui r qu r aqurll as ling 11 as prinripaos não são rllas m esm as sin.ão dialcctos de nnw
linguagem agom clesapparerid11. E ' o parrcrr dr Klaproth, d e Jfu mboldt, d e 13a1bi , d e Ajasson qu e não
recê ia diz er : << P elos resulta dos d e estudos lab ori osos,
ó pr ovado hoj e que t odas as li ng uas se or ig inam el o
uma font e commurn , coll ocad a no Orient e. Oulróra
distingu iam-se d iversas lí ng uas-m ães; h oj e não sr
conhecem m ais que irmãs, um as ma is velhas, ou Lras
mais novas, m as t odas igualm ente derivada s d a lingua primitiva. n (Notions généra les.)
Qu al t eria sido a qu el~ a li ng ua? O hi storiador Jo sr pho, os a11 ctor cs dos Targuns ou paráphrases chalda icas da Bibli a, a Tcla do Med ia e os sab ios da R enascr nç.a.
queriam , srm r azão, que fosso o· hebmicn. E sta qur stão
parece-no s insolu vcl, p orqu e (•ssa lin gua primi t iYa, qu r,
nunca foi psr.r iptn, não rx isto agora sin iío nos frn gmentos q ue <l ell a conscrvar<irn alg 11 mas lin g u a~ ru1 tigas. Só podt' mos co ncluir qu e, na hora prPsrnL n, a
lingzústicn ou phil ologia acha <rnLr e Lodas as lin g ua s
uma affi nida <l n univer sal ; J( laprot h prnr.lama -a, ·o
comt udo, fi ca lnngr d e ser sy mpathico á B ibli a . TudaYia, rssa a ffinid ad e não r.onstitu e um laço, pcl o m enos até o prr se nte, vi sivrl e d r m onstrado , entr o os
trrs gru pos elas líng uas monosyllribicas , agglulinantes
r do fle xões; e n iio ó isto uma esp rc ir ele con firm ação
scicnt ifica dada á nµrrat iYa el o .\1oysós sobr e a co n fusão das lin g uas ao pó d e B ab el, quando D cti s r ompia
a harmonia e a unidade da lin g1iagem primi t iva?
Em duas co nfer encia s d a das rm H.r,ma, o sahio cardeal \!Viscm an poz a dmi ravelm ente cm r elevo as a ffinidacles qu e ex istem no m esm o caracter e na essencia el e
cada ling ua, e con clu e : « P arnco-m o cliffü;il diz er o qu e
pnd0ria o.inda rx ig ir o lv.mrm m::ii s t r imnsn 0 11 n mais
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d esarr azoado para pôr os r esultados da lingui sLica cm
intima concor dancia com a narrativa da E scriptura. »
Contra a Bíblia e a th eoria scicnt ifica qu e a confirma,
que argumento é invocado p ela phiioiogia anti-unitaria? Um só; nenhuma lingua, diz ella, poude passar
do estado monosyllabico ao de agglutinação, e da agglu tinação ás fl exõ es ; porta nto as raças e as lingua s
diver sas não têm uma mesma or igem. Mas esta affirmação é falsissima, e Pott e sua escola, qu e nol-a
dão , se esqu ecem de qu e não h a lin gua exclu sivamente
monosyllabica, ou agglutinante, ou de flexões. Sem
duvida, tem cada uma o seu caracter dominantc,porém não exclusivo, e a presença, cm cada grupo princip al, d e palavras for m a das de mo d o diffcrcnt c, attesta que a p assagem de um a outro estado, não só
é possivel, mas real. T ambcm , as Iinguas mais dissem elhantes no ponto de vista da formação, pódem
ser derivadas d a mesma língua mãe. Estas conclu sões
são a ultim a palavca da sciencia phiioiogica actu al (1).
Pois, neste ponto com o cm muitos outros, diga mo s,
mais uma vez, qu e a Sciencia, longe d e contra diz er o
ensino da Bíblia, dá-lhe antes, na hor a actual, uma
v erdad eir a confirm ação, e tende a synthetizar todas
as línguas num typo primitivo, unico como a raça hu mana.
ARTIGO III

A Fé e o Orientalismo.
I. A pretensa semelhança entre o Christianismo e as r eligiões
orientaes. - II. Jesus Christo, de facto, nada tirou dos livros sagrados do Oriente, nem dos Vedas, nem dos Lamas, nem do Zend·
Avesta, nem da Grecia. - III. Conclusão geral.

I. Pretensa semelhança entre o Christianismo e as
A ethnologia concentra d a no
religiões orientaes. (i) ver o relatorio e as conclusões do doutor húngaro Gleswein,
Réductibilité dea tangues, no congresso de Paris de 189i.
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estudo do s costumes, das lettras, das antiguidades
orientaes, l onge de apresentar difficuldades e contr adiçcõcs contr a as narrações bíblicas sobre o homem, a
dispersão e a formação dos povo s, seu s costumes, e su a
historia, vem, pelo contr ar io, contirmal-asacada passo,
a t al ponto que o scculo x rx v iu sur gir esta thcoria
qu e o judaismo e o christiani smo , que sahiu do prim eiro, são apenas copias ou imitações das r eligiões do
Oriente; tão verdade é qu e os estudos orientaes dão
á Biblia e á fé uma justificação completa !
Aqui n ão temos qu8 corr ob or ar a Biblia p or test emunhos tirados dos p ovos asiaticos; a d ifficulda d e
consistiria n ão em achar materiaes, m as em os escolher .
Todas as narrações e descr ip ç,ões feitas pelos hi storiadores e viajantes m oslr am-nos um parallelismo rigoroso entr e o Oriento actual e o Oriente descriplo por
Moysés .
Em ambos encontram-se ainda os mesmos costum es,
os mesm os u sos, ás vezes tambern os mesmos vestígios
de crença, .de cultos, d e sup erstição, a m esma escolha d o
expressões, m etáphoras e figuras. A adivinhação p or
meio de uma t aça (Gén., cap. xuv, v. 5-15), o r ecenseamento no p a iz de origem , praticam-se ainda no
Oriente. As inscrip ções cuneiform es d a Assy!'ia o os
hieróglyphos do Egypto d izem as m esmas cou sas qu e
a narrativa sagrada de Moysés, e o Novo T estamento
acha a confirmação d e seus ensino s, até a justificação de suas expr essões, nas cr en ças e no s err os elas
tribus oricntaes.
lJcve-í:>C (jo nc1uir dis~o qu e a Biblia é um plagiato do
Oriente e q u e nossa r cligiào é in spir ada daqu cllas da
Asia, uma cspccie de oclectismo aperfeiçoado da r cligif\o dos Hindú R, doR PersaR on dos ChinczcR? Nfío ,
é o contrario que é a ver dad e; a prova manifesla e
co nvincente disso est á nas datas qu e citamo s cm nosso
ubtu Jo sobr e a chronologia. l\loy\i{' f· n a religião judaica precederam cs l rgisla dorcs e os culto s do Oriente;
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a Biblia existia anLcs dell cs ; se us dogmas, sua moral, sua liLu rgia, não men os qu e as tradições primitiYas, foram o iniciu das reJigiõcs Ol'i entars, que as
conservaram, por ém, alterando-as, misturando-as com
erros gl'O ssoii·os e n ebul osas phantasias.

ll. Jesus Christo, lle fa cto, 1uuia úrua dos li CJros sagrados du Oriente. -- Primr·iro, façamos, sobr o este
p ont o, uma observação gPral ; é materialmente impo ssivol que Je sus Chri sLo, cuja v ida decorrida na Jucléa
rn,s é conh ecida, t enha ido, antes elos trinta annos, pr ocur ar no Orient e as doutrinas qu e ter ia escolhido par a
cc mp ôr o Evangelho. E' igualm ente impo ss iv cl qu e
tenha lido no icli cma de or igrm, os livr os indi a nos, p er sas, chin czes; ainda mai s qu e os t enha estudado na sua
pr opr ia lingua, v isto qu e as traclucçõos não ex istiam.
A l ém disso, si as doutrinas christãs tiv essem sido
um a cor ia ou um pl ag iato, o não uma novidade, porqu e não foi isto con h ec ido o assigna lado mais cedo?
Porque foram as douLri nas de J esus Ch··ist o tratadas
co mo novid ades cm J er usalem e Al exandria ? Porqu o
foi o Chr istiani smo p erseguido rm J crusalem, cm Roma
e cm Lodo osso imp cri o r omano qu e r rsp oitava todas
as r eligiões o Lodo s os culto s?
E' poi s ccrLo qu e J co us Christo mHla Lirou do s li vcos religio sos e sagndos do Oriente.
1° Nos Veda.)', acham-se, dizem alguns, certos dogmas <.:a LlwliuoK, a unid ade ele Deus, a Pxistcnuia e a
jmmorLaliclad e ela alma humana, a Incarnat;ão, a Trindad e e maxima:; morao:; qu e lembram o christianismo.
- Sim, mas qu e se comparem os ensino o elos Vedas, elo s
l!inclú s com cs ensinos elo E nmgclho; do que lado est<'io a clar eza, a j)l'ecisão e o bom senso? Além disso,
essas semelhanças se explicam, umas, porque ha ver dad es do razão qu e são us m esmas por toda a par t l',
1111lntK , p 11 rqu<' ~:'íu n•:; Lus da r1•\ t•lat;ào primiti va; em
srguida, a mi st ur a elo puvo j ud aú.:o CC•lll os po,·os do
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Orient e nas épocas do captive ir o, expl ica muiLo b em
qu e ontrn essas nações haja doutrinas comm uns.
Quanto á ant iguidade elos l'edas, r epitamos qu e
nada ha b rm cri to rclatiYamrn.tc á sua irlado o á sua
verdadeira origem : segundo os trab alhos conscienciosos do Colrbrookr, rstes ]i vros não remontariam
além do xrvº scc ul o attícs d e nossa era, e seriam p ost erior es de dois scculo s ao Pentat euco, o qual, por co nsegui nte nada lhes el evo, mas antes a ux iliou -os com
seus rnsinos. E' a concl usão el o Abel dr Hému sa L, parLicularm cnt c a r osp oiLo da Trinwrti indiana.
2° Pretendeu-se qu e' o cb,ri stianismo receb era dos
Lamas do Th ib et as igrc}as, as ceromonias, rsp ccialmento a hi.crarchia religiosa. Ora, os sab ias estudo s
do car deal Wisoman, auxiliado pelas indagações el e
Hémusat, pro vam qu e a existoncia do grão Lama o
ela gran de lamasoria remonta só ao meado do socul o
xm ; por consrguintc, não é sobre este modelo qu e
sr formo u o christian ismo. i\Ias, p elo co ntrari o, documentos muito positivos mostr am qu e o chri sLi a ni smo
foi pregado e co nh ec ido na China desde os pr im E:ir os
scculos: o apostolado de são Bartholomou o el o santo
Thomé nas r eg iões 01°iontaes, e a pr esença, nesses mesmos paizes, el e bispos christãos do vuº ao TXº seculo ,
aut<·1·izam-nos suJTicic11tom ente para co ncluir qu e, na
realidade, é elo chri stianismo que se inspiro u a religião dr Bucldha.
:l 0 Por sua ,-ez, o Ze111l- .·1CJes /a elos P cnias foi :q1n•scnlado como ,;undo a m' igem fundamental du dogma
eh' isLão. Ensina, cliz em .cerLos, a unidade do 1lcus, u
Ve;'bo, o i\lccliador, a quéda, a R cdempção, < s bons
e os múus anjos, etc. L embremo s que esse liwo é
uma compilação elos oscriptos de varios auctc-1· os, elos
quacs Zoroastro foi o principal; mas 0 s fra gmentos
siio mais 011 m Pnos anti gos. Orn, seg undo c;- uditos m ndernos, ZorpasLro Yi\ ia no v0 uu 110 '1 11 ::;eu uh a11lc,; tl•J
nussa L'ra : por conseguinte, os livro ;; de ~I uysés cxis-
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tiam desde muito, os de David, ele Salomão e da maior
parte elos prophetas igualmente. Portanto, a Bíblia
de nada é devedora a Zoroastro e a seu Zend-Aresta :
é materialmente impossível que nossos antigos autores sagrados delles tenham copiado alguma cousa.
Ainda que não fosse o Filho de Deus, possuindo,
como seu J::>ae, toda a sciencia e toda a verdade, Jesu s
Christo possuía a Bíblia e não tinha que ir procurar
sua doutrina na Pcrsia. Ha pontos de semelhança
entr e nossas crenças e as dos Persas ; que ha de
cxtraordinario nisso? Não será justamente porque
Zoroastro conheceu os Livros sagrados e foi buscar
entre os Judeus suas tradições sobre Deus, a queda, a
Rcdempção e os outros dogmas qu e elle altera em lugar
de os esclarecer? Não é ao Zend-Aresta que se devoattribuir, do modo particular, o dogma da iinmortalidade da
alma: acha-se na Bíblia, o com gran d e copia do provas.
Moysés, ao falar da morte dos p atriarcas, usa desta
expressão : ficar reunido com seus antepassados. Tratarso-á aqui do descanso no mesmo tumulo? Não, evidentemente : mas é questão da morada das almas, porque
o escriptor sagrado applica esta reunião com os antepassados ao patriarca Jacob , ao summo sacerdote
A arão o ao mesmo Moysés, bem que sepultados longe
do tumulo de seus paos.
Moysés e seu povo admittiam a sobrevivoncia das
almas, e disso não qu eremos d ar outra prova que a
prohibição d e interrogar os mortos, isto é, as almas
dellcs (Dent., xxxm, 11). Job fala cm termos magníficos ela r cs urreição e da vida futura (x1x, 23); Isaías
(xxv1, 19), Ezcchiel (xxxvu , 1-H), dclla descrev em
as sconas grandiosas. O scheol dos Judcus, tantas vozes
lembr a do 1ia Bíblia, é o lugar elas almas; ahi OR máni;
wJfrom, os bons são embriagados com delicias (Ps.,
XLIII, xuv, et c.). Não disso Daniel com muita precisão :
\< A mnltirl5o que <lormfl no i1ó, rrsuscit31·~ un s para
a vida eterna, outros p31·a um opprobriõ eterno? »
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(xu, 2-3) ,Qu em ignora o texto célebre do segundo.l~Yliü
dos Machabeus, onde se refere que Judas, mandou offerecer pr eces o sacrifíc ios por aqueIIes que morreram
nus combates? (xu , !i.2-46.) E' pois manifesto que os
Judeus acreditavam na immortalidade das almas.
4° Seria inutil e super flu 9 co mril etar este resumo
e demonstrar que o christianismo nem tão pouco
vem da Grec ia, nem da antiga philosophia de Platão, ném d.a escola. neo-platonica de Alexan,clria. As
razões invccadas precedentemente por nós voltari:pn
agora id onLicas ; J osu s Christo não tinha q11e ir pedir
aos p hiloscphc,s gi'egos o que p oss uia de modo muito
mais claro, nos cscriptos de Moysés, quer sobre a unidad e deDeus, quer scbro o Verbo, quer sobre a Trindade e sobr:e a alma humana. ·sem duvida, deve-se reco nhecer que a philosophià platonica, cm muitos pontos, tem mais analog ia do que qualquer outr a com as doutrinas elo ch•· istianismo. E' que, na realidade, a Grecia, mais viziPha elo povo elo Deus, clcllo conheceu
e conservou molhe r as tradiçqes. Mas J osu s Christo,
como homem, não estudou a philosophia pagã. O proprio Renano proclama:<< J esu s Christo não teyo conhecimento algum da cu ltura g<ega, nem dirccta, n em
inclirC'ctamenLe ... Não conh ece u melhor a C'Scolastica
extrayagante que SO ens i11 ava Pm J erusal t'm ; rnas a
leitura dos livrns d o Antigu Testamento o impressionou muito (1). » Em summa, Jesus Chr isto, humanamente falando, r.ão poucl e conhecer mais do que o juclaismo, e, por conseguint r, nüo p oud o valor -se elas
philosoph ias ant igas para compôr sua doutrin a e sua
religião.
Já se vê, um poucu de bôa fé e um pouco de scioncia 'iwam facilmente a Bíblia da censura d e orientalismo, assim como d r te cks os outros ataques dirigiduõ contra a fé.
(l)

Vie de Jésus, cap. ui.

r.

DE INSTRUC, REllO. T. 11' .
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III. Conclusão geral. - De todo esse tratado
e do confronto que fizemos dos ensinos da fé e daquelles de que a sciencia está realmente de posse, concluamos : E' verdade que novas theorias scientificas nasceram, cm nossos dias, cm consequencia de estudos e descobertas que preoccupam os cspiritos. Mas,
além de que essas theorias ainda não entraram no
dominio das certezas indiscutiveis, os textos biblicos
são bastante liberaes para pcrmittir uma interpretação que concilie a Sciencia e a Fé.
Chamámos successivamente, para prestarem testemunho, todas as sciencias modernas ; a geologia, a
astronomia, a biologia, a paleontologia, a anthropologia,
e a etimologia; interrogámol-as sobre os sws conhce;imentos precisos a respeito dos pontos mais contestados, e tivemos de reconhecer que suas theol'ias
mais auctorizadas, e muitas vezes até as mais arrojadas, pódem concordar com a Biblia, a qual afinal, não
é o livro da Sciencia, mas deixa nas suas libcracs e
razoavcis interpretações, um lugar para todos os systcmas que não atacam o dogma catholico .
E' pois verdade dizer: A Scicncia e a Fé, como duas
irmãs, têm uma origem commum, pódem dar-se a
mão e soccorrcr-se mutu::imrntc para gforificar o seu
Auctor.

III

PARTE HISTORICA
QUESTÕES HISTORICAS CONTROVERTIDAS

NOÇÕES PRELIMINARES
Idéa geral. -

Divisão deste tratado.

Em um de nossos precedentes estudos (1), demos a
co nhecer a Igreja catholica e provámos que, só entre
todas as Igrejas christãs, clla reune todos os caracteres
que convêm á verdadeira Igreja de Jesus Chr.isto: a
unidade, a santidade, a catholicidadc e a apostolicidad e.
Depois de a ter tambem distinguido das Igrejas separadas e falsas, - scisma grego e protestantismo com
suas principa1:.s variedades, demos a conhecer
sua natureza, sua constituição, as prerogativas que
recebeu de Jesus Christo, a saber : a auctoridade no
ensino e no governo; depois, os privilegios particulares
concedidos a t;eu chefe: a primazia no governo e a
in fallibilidade no ensino.
E' assim que a Igreja nos appareceu, exercendo
no mundo, <lesde sua fundação até nosso s dias, a
t riplice missão de ensinar infallivelmente a verdade,
de administrar u~ t>acram eutos e a grai;a, numa perCi ) Vér no tomo I, Tratado geral da larefa.
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fciLa ind epond oncia cm t udo qu a nto é d o sou domini o.
o d <) g.ivo;·nar os fi eis que lh e são subm cttidos, p or leis
o até p11r p enas prop or cionadas ás necess ida d es dos
t empo s e dos p ovos.
S i a 1grcj a não fosse mais elo qu e uma cr cação puram cnL o huma na, cl évc1'ia sdr proclam a da a in stituição
m â is b ella e mais rcsp citavel elo mundo inteir o : uma
s:JC icclacl e modelo, cuj a orga11 isação · appar ece co mo
uma obra pr ima el e sabed oria e cuja in flu encia o acção
sii.o int ci:'amont c empregadas a b om ela humanidad e.
P or isso, co m t odo o dir eito, fo i chamada uma soc iedad e el e b cno ficcnc ia, a civiliz ador a e a grnncl o b cmfoiLor a dos povos, passando at ravcz d os seculos fazonclo o b rm. E', cm particular, o t est emunho qu e d oll a
p rest a Guizot, auctor protestante, na sua Historia da

ciCJili zaçâo na Europa.
D esd e o v0 sec ul o, diz cll c, o clero chri stão t inh,a
um p od e;' oso m eio clv influ enc ia. Os bi sp os e os clorig0s eram os· prim eir os magisfraclos municipa es. Por
ass im diz er, elo imp orio romano só fi cava o r ogim on
mu n icipal ; om co n soqu cncia elas vexações elo desp otismo e d a ruin a elas c idades, acontecera qu o os cariaes,
ou m cmb:'OS elos corp os municip acs, tinham cahido no
d esa nimo ou na ap athi.a . Pelo contrario, os bisp os o a
corp.c ração dos sacer d otes, cheia d e v iela e d o zelo,
o fTcroccram- se naturalm ent e Jlar a vigiar t udo. iVinJ<

guem teria razâo em censiLral-os por isso, em accusal-os
de uswp açâo ; assim o queria o curso natnral das cousas;
só o clero era moralmente forte e animado ; por toda a
parte tornou-se poderoso ; é a lei do zuúCJerso. P or isso
a lgl' oja christã contribuiu p ocl el' osamon t e, desd e essa
época, na fo!'ma-;ão e Jto desc tt\·o h ·im enLo ela civiliz ação m c d crna.
« A prcscn11a el e uma influ encia m or a l, el e uma
for ~a qu e se l' 8icava unicam ente sob re as convicr;õos,
a~ cr1•nças 1• "º ~ "Jtlirw·n L<>s 111 11raPs, [oi uma i111m en sa vantagem n u n'i ci'6 ' clii.qubll o dih/1:ío de fbr ça
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material que vciu pr ecipitar-se, nessa ép oca, sobre a
socicclacl o. Si a Tgr eja christã n ão tivesse ex istido, o
mundo inteir o Ler ia sido entregu e á pura for ça m aterial. Só a Igr oj a exercia um p od er moral. F.azia mai s :
Pntr etinha , Pspalhava a ·idéa ele um a rrgra, ele uma
lei sup.erior a t odas as leis hum anas; professava esta
r, rcnça fundam ental par a a salvação ela humanidad r,
que, acima el e t.oclas as leis hum anas, ha uma lei ch amada, segundo os t emp os e os costumes, or a a razão,
or a o d ir eito divino ; m as qu e, sempr e e p or t oda f\
parir, é a mesma lei sob nom es diver sos (1). >>
Guiz ot , que cham ou-a Igreja catholi ca a m a ior r sc: ol a
cl1~ r osp ciLo qu e estej a no m undo, enu ncia alhu rrs mai s
este t estemunho a favor dclla : cc Quo a I grej a catholica mantenha pl enament e os seu s pr incip ios
funclam entaes, a su a in sp ir ação p ermanent e, a suá
infallibilicla dc d outrinal , a sua unidade; qu e po.r s1,ias
Jris e por sua disciplina int erior pr ohiba a seu s fi.cis
tudo quanto p od er ia lesar ()Ssas cou sas, é seu di reito
assim como a sua fé (2) . »
Apezar desses t itula s á g1'atidão o ao r esp eito, cm
Lodos us tempos, a Igreja viu-se, co mo o se u fundador, alvo d e todos os ocli os o de todas a.s calummias.
Este ph cHnm eno singu lar trm sua expli cação, p or
uma p arte nas p aixões humanas qu e a Igrej a elevo
combater, e p or <> utra p ar t o no fur( 11· d e Satanaz . A
Jgrcja, se ndo a ob ra d e Deus, cl cvn nccessar iam ent t.
so ffrrr PS ataques do infrnu', que ni'io p ár a cm com batel-a, p arti culai·mrnv~ prl a arma Cl a mrntil'a e elo
erro .
Dahi aqu ell cs pr et en sos aggl'avos, a montoados no
decurso elos t emp os, r ecolhi dos com a vid ez p elos inim igos da Igreja catholica, e sempre lançados cm so u
rosto, cspcc ialm ont o em nossa ép oca, com o urn a arma
Histoire de la civilisation en Europe, 2• lição.
(2) Citado por Nicolas, Protestantisme, t. I.

(1)
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todo-poderosa, por aqueIIes mesmos, e sobr etudo por
aquell e·s que não conh ecem nem a historia, nem os
factos , nem o valor real dos ataques que r epetem.
Importa qu e a luz se faça sobr e essas qu est ões, e
os filhos da Igr eja cathoiica conheçam a .verdade. Des te
modo estarão premunidos contr a os falsos ataques e
habilitados para defend er sua Mãe contra o erro e a
calumnia.
Exporemos aqui as principaes accusaçõcs formuladas contra a Igreja, e deIIas demonstraremos facilmente a injustiça ; todavia é necessario fazer este estudo com sinceridad e, rectidão e a bôa fé mais inteira,
procurando, antes d e t udo, a verdade hi storica, sem
preconceito nem espírito de partido, e consultando
para isso os auctores reputados consc ienciosos e honestos, antes do que aquelles cuj a parcialidade seria manifesta.
Eis os títulos elas principaes questões a estudar :
1° a intolerancia ; 2° a 1nquisiçâo ; 3° a São- Barlholomeii ; 4° a re(1ogação do edícto de Nantes ; 5° o pretenso antagonismo entre a Igreja e a sciencia, baseanclose sobr e os dois factos hist oricos seg uintes: o bispo Virgilio e os antípodas, Galileu e seu processo; 6° os máus
papas ; 7° o grande scisma do Occidente ; 8° o poder temporal dos papas e sua ingerencia nos governos civis ;
9° a reacçâo contra os progressos da. civilizaçâo ; 10° a
Encyclica e o Syllabus, ou a conclemnação do liberalismo e das lib erdades modernas.

CAPITULO I

Da intolerancia.
Noção geral. -

Divisão do capitulo.

Antes d e ch egar ás censur as particuladzadas, muitas vezes fez-se á Igrõja a accusação geral ele in,tolerancia. Esta palavr a, na b êcca d e nossos inimig0s, póde
ter varios sentidos. Ora, significa intolerancia dogmatica ou doutrinal ; ora, intolcrancia pratica ou civil.
Algumas vezes t ambem se poder ia di stinguir a intolerancia r elativa aos principias e a intoierancia a respeito das pessôas. Em cada uma dessas interpretações div ersas, a accusação é injusta ou provém de
um engano. Para proval-o, b asta mostrar clistinctamente as v erdad eiras noções das co usas . Vamos fazeI-o
em tantos artigos qu antos são aos sent idos dados á
palavra intolerancia.

ARTIGO 1

Intolerancia dogm.atica.
I. Definição e falsidade do principio do indillerenti ~mo. - l'.I. A
intolerancia dogmatica e sua razão de ser - III. Interpretáçã9, da
• ·
maxima : Fóra da Igreja não ha salvação.

1. Por tolerancia dogmati'ca, entend e-se a doutrina
que ensina a indifTer ença r eligiosa na qual cada um é
livre ele praticar o culto que quizer, como si todas as
religiões fossem igualmente b gas ou p elo m enos in,"
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rlifTerentes. Esta t olerancia, ou antes, esta indiffer en ça
r eli giosa. qu e se chama ig ualm ente inclifferentismo,
encer ra um principio impi o, absur do e fun esto nas suas
consequencias. E' impi o, p orqu e d eclara que D eu s é
tão p erfeitamente honrado por aqn rll c que o blasph ema
como por aquell e qu e o adora, r o ::;eh ·agrm qur m aLa
o chri stão rm odio da fé é tão [lgr:idavel a Deu s
co mo o martyr que m orr e p ela sua r eligião. E' absurdo,
porque colloca em pé el e igualdad e n erro e a verdade,
<l o maneira qu e o culto catho li co, o prot estante, o judaico e o ma!10metano, que se co ntr a di~ cm , são ig ualmente bons e l1onram elo 'm esm o modo a divincladr.
Emfirn, !este. principio leva ás mais Lr is t os consequ encias ,; ..corn ·ef.f eito, cl.e·qu-0 serve procurar a verdade e a
v irtude, ,si as.r eligiõ es em que o erro e o vic io estão h onrados, mcr ecem .t anta.. estim a o conduzem aos mesmos
resultados que as contrar ias?
Na verdade, semelhante doutrina não póde ser ch amada sinão um escarnoo d e Dous o seu culto ; é uma
negação implícita el e t odas as verdades religiosas. Por
conseguinte, a tolerané.i a clogrrrn,t ir.a ó clrsarr azoa cla,
falsa, impi a.

ll. Ora, a intol er ancia dogmati ca, que ensina a obrigação de uma só r eligião v erdad eir a, é justam ent e o
contrario dessa doutrina. Seu principio pócl e ser assim
enunciado: Do mesmo modo qu e h a um só Deus e uma
só v erdade, não h a m ais elo qu e uma só v erdad eira r eligião para h onral-o ~ ' esta róligião, - qu ando p óde
ser conh ecida, - é obrigatoria para toda a humanidade .
,]~,sq , é, qó :m effeito, en sin ado po)a Igrej a catho lica, e
ell a fo!'mul uu esta.doutrina na ma:icima ~ Fóra ela I greja
não ha. sal1Ja.çào. Ser á consur avel esta doutl'ina? E v id en t emente,' si 'a Igrej a fôr v"ercl adoir a, não se pócl e censur ar tal sentença ; ora, é v erdadeira, absolutam ent e verdadeirà; a Igreja pos~ue a verdadc 1 conserva a doutrina
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ele J esu s Christo, seu legislador, pelo qual foi promulgada est a lei univ ersal : (( Quem entrar na minha Igr ej a
pela fé o p elo bap tismo, será salvo ; quem a isso se recusai', será corÍclemnado. >U \ I greja não faz mais do qu e
p roclamar rssa lri divina ; ris ahi toda ::i sna intol cr ancia.
Portanto : '1 ° a intolcr ancia dogmatica da l grrja é
a intolcranc ia da v er dad e, que, immutavcl na sua nat ur eza, srgur a de si mesma, não admitto n enhuma
aJliança, n enhuma trán sacçao co m o err o, e r rprll r
r.ssoncialm onLe a mentira; 2° ~ intoJeranc ia da Igreja
é a intoloranc ia d e Deus m esm o ou, t em ouL ros tormns,
p, a fidciiclàd e d,a i gr cja á sua ~issãà, é à' r o'~ u sa absol u La
d e ser infiel ao se u m a ndat o, pactuando cr m o r.rrn.
III. Importa todpia ent end er nó seu v9l'dadeiro sentido a max ima : Fóra. da I greja. nâo ha sa.l1Jaçâo. Não
sign ifi ca : (( T odo aqucll c qu e não é catholi co será cond ernna do »; mas quer diz er qt\e a Religião cath oli ca,
sondo c·bri gator ia para a universaliçlade elos homr. ns,
aquell e que, el o caso pcnsad,o, d e pr op os ito, r ec usa t omar co nh oc im ori.to d oll a, ou abraçal-a qu a ndo lh r. é
suffi cient em entc con h ec ida, torna-se gravrmrntr culpado para com Dou s, incorr o na reprovação et eq i.a, e
não ser á salvo. Em outJ'OS t o:-mos, si ficar,p or sua culpa,
fó ra ela Jg,·oja ou el a v er dade, para éll e rãu h avrrúsalva ção. ~fas si, de b ôa fé, p ermanecer 110 e:To qu e oll c julga
ser a v er dad e; si e b s9rvar tanto quanto c s conh ece,
a lei do Dou s o ,os cl ovo;' CS apont ados por sua relig ião e
por su a co1:1sc ion.c ia, a inda q L10 fosse h or oti co ou pagão, p oderá salvar-se ; porqu e, nest,o caso, por seu
.desej o e p or sua bôa v onta de, pertenc e á aim a da Igrej a
sem ser m embro do sou corp o, e, mediante a fé cm um
só Deus remun erador o rcdemptor, h a el e alcançar
'
a salvação.
A intoleranc ia dogmatica, tal qu al acab a de ser oxpli - ·
cada, é p cis justiss ima, mui~o ; azoavel e p erfeitam ente
'

'
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aceitavel; é a verdade pugnando por seus direitos contra o erro. Em lugar de censurar, os indiffcrentistas
deveriam, segundo o raciocinio attribuido a Henrique IV, rei do França, no momento de sua conversão,
abraçar como elle o partido mais corto e entrar no seio
da Igreja que possuo a verdade.

No ponto de vista do direito, - o unico qu e consideramo s neste momento, - deve-se dizer que, em
principio, a tolerancia civil absoluta é má o injusta,
contraria ao direito natural e ao direito divino.
1° E' má e injusta, porque a verdade .t em direito a
ser protegida contra o erro, como a virtude contra o vi·
cio, e a ordem contra a desordem. O legislador tem pois
o dever do proteger, cm corta m edida, a verdadeira Religião.
2° E' contraria ao direito natural, porque o principio
que acabamos do enunciar é mesmo ele direito natural,
e independente da r evelação christã.
3° E' contraria ao direito dirino ; a revelação christã
é um facto notorio no mundo ; não se pódo fazer abstracção della. Ora, Deus estabeleceu esta lei christã
para a humanidade inteira; não só cada homem em
particular, mas as nações o as sociedades devem ser·
christãs; por conseguinte, os legisladores são obrigados a r espeitar e proteger a Jgrej a de Jesus Christo,
e isto é elo direito divino.
Em consequencia, o principio da separaçâo da Igreja
e do Estado é falso. Não, o Estado não póde ser atheu, e
a lei civil não se pód e manter numa indifferença absoluta; não deve fazer abstracção de Deus, e ficar extranha
á Religião. Por isso, esse principio, contrario ao direito natural, ao direito divino e á persuasão de todos
os povos, é justamente condomnado pela Igreja. Si o
Estado não póde cousa alguma no domínio puramente
espiritual, como auctoridade, nem por isso está desobrigado de occupar-se com os interesses religiosos,
como poder protector da ordem e da moralidade.

ARTIGO II

Intolerancia pratica ou civil.
I. Estado da questão. - II. Exame do principio da tolerancia
absoluta. - III. Appllcações praticas. - IV. Questão de facto

1. Por tolerancia ou intolerancia pratica, entende-se
a liberdade ou o constrangimento exterior cm materia
de religião. Considerada do lado do Estado, a tolerancia pratica chama-se tolerancia civil e póde definirse : uma disposição das leis que pormitte o livre exercicio de todos os cultos, ou que até concede uma igual
protecção a todos, verdadeiros ou falsos. Pelo contrario, a intolerancia civil é uma restricção legal applicada á liberdade dos cultos, quer a favor da verdade,
quer a favor do erro.
Concebo-se que, no modo do praticar a tolorancia,
possa haver muitos gráus, a sabor: 1° uma só religião
favorecida, as outras toleradas; 2° uma só permittida,
as outras proscriptas; 3° uma só, não somente permittida, mas obrigatoria para todos, o isto sob penas rigorosas. No caso em que a obrigação de um culto falso
ou a proscripção da Religião verdadeira fôr sanccionada por penas, temos o constrangimento, ou a perseguição religiosa,.

II. Relativamente ao direito, que se devo pensar do
principio da tolerancia civil absoluta, que certos reclamam como uma n ecessidade, um progr esso dos tempos modernos, um verdadeiro meio de conciliação?

III. Tal é o principio, e ficaria absoluto si todos os
homens e todas as nações obedecessem ao Evangelho.
Mas é um facto qu e, ao lado da v erda.de caLholica, exist em no mundo varias cultos falsos. Por isso, na pra-
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tica, o principio enunciado acima admitte accommodaçõ es, e pódem-se fixar as rrgras seguintes.
1. 0 Num paiz catholico, de .posse da verdade, as leis devem ser catholicas e proteger a verdade contra o err,o.
2° Num paiz mixto, onde diversos cultos estão
em prt)sença, é preciso to,mar em conta as cunsiderações seguintes: Si a verdade catholica fôr dominante,
de.ve ser favorec ida, os outros cultos pódem se:' tolcrad cs si fôrem inoffensivos. - Si nenlnim culto dominar, a lei póde conceder igual protocção a t udas as
religiõ r.s, cm,qwn>to fôn'm innff Prrniva s. - Si o erro
dunirar, a lei I'.ào pódo proscrovrr nom estcrvar a vir·dad<', rnr'smo scb o pretexto que ó p erigosa ou nociva
para o Estado, p orque este pretexto é falso: a yerdade
emanada do f)eus, longe de prejudicar, é inoffensiva e
bemfazej a por natureza.
3° Nos paizes completamente infieis ou hereticos, a
auctoridadc civil não tem o direito de impedir a verdade cathr lica de manifestar-se e propagar-se por via
de persuasão. E' um dever para todos de andar em
procura da verdade e seguil-a. A bôa fé .póde, atr
certo podo, desculpar aquello que prolü.be a pregação
do Evangelho , mas, em si, o que ollo faz é um mal,pois
combate a verdade.
4° Emfim, em caso algum a perseguiçâo religiosa
fica pcrmittida, nem a favor da verdade, nem a favor
do eTTO. E' preci_so entender aqui a perseguição propriamente dita, isto é, a violencia · exercida contra
uma religião inofTensiva, porque é clar9 que si uma
seita se tornar turbulenta, nociva á tranquillidade e á
paz publica, seus actos pódem ser tratados e castigados como delíctos; será um castigo e não uma perseguição.
Do mesmo modo, a Igreja te.mo direito de infligir a
seus subditosrebeldes, que lho perturbam a paz, penas
exteriores e coercitivas, recorrendo ao braço secular·;
neste caso, ,h averá castigo legitimo e não perseguição.
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IV. E agora, d~ facto, qual foi em todos às tempos '
a legislação e o procedim ento da I greja, tão accusada
de intolorancia?
Uma applicação exacta do s principios que acabamos de enunciar. Fiel á sua missão, não fez mais do
que pregar o Evangelho, procedendo por via de persuasão, sem usar nem de constrangimer1to, nem de
violencia. - A histeria da propagação do Christianismo está ahí para o attestar. Qual é o paiz da Europa, por exemplo, que teria sido convertido pela
força? .
·
Si houve algumas derogaÇõcs' a este principio do liberdade, é o facto de homens de um zelo indisc;'et c', e
não o facto da Igreja, que sempre reprovou o condemnou semelhantes procedimentos. Quando os Hespanhoes de Fernando Cortoz queriam, pela forç,a, subjugar as tribus mexicanas á H.cligião do Christo, foi a
lgceja, na possôa do Las C-:tsas, que tomou a defeza
da libe;'dade religiosà.
Nunca a Igreja perseguiu ; como havemos do ver,
si, ás vezes, foi obrigada a defender-se pela força contra injustas aggressões, é que não sómente as necessidades da paz, mas particularmente os interesses das
nações t inham armado o braço de seus filhos par a
defendel-a. Sempr e a Igreja, como seu divino Mestre,
so ffreu as perseguições : clla póde citar seu s onze
milhões de martyres ; mas onde estão as victimas do
suas p ersoguições? Si, em algumas circumstancias, pr incipes christãos, por um excesso de zelo, usaram der igor
contra os sectarios, nissos séguiram uma inspiração pes- .
soal, e não as regras da Igreja sobre a qual não recahe
nenhuma resp_o nsabilidad e nessas COll sas. Não affirma
a historia imparcial que é sob a auctoridade da Igreja
e do papa:, que os Judeus .tiveram sempre a maior liberda'de religiosa, na idade media, quando por toda a
varte. estaYam perseguidos:' Niín tinham p]Jrs , mi'S llW
cm Roma, na cidade do s papas, sob o regimen ela so -
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berania pontifical, um quarteirão proprio para elles, o
Ghetto, em que eram perfeitamente livres?
Quanto a seus proprios filhos, rebeldes ou transviados, quando julgou necessario castigal-os, a Igreja o
fez com mão verdadeiramente materna, para os levar ao arrependimento e extirpar os escandalos. Teremos ensejo, mais adiante, de examinar o verdadeiro papel que clla teve nos excessos e rigores que
certos lhe attribuem a respeito da Inquisição.

CAPITULO II

Da Inquisição.
Accusação geral. -

ARTIGO III

Intolerancia pessoal.
Principio

~

applicação.

Depois do que precede, pouco nos resta a dizer desta
distincção entre a intolcrancia relaliramente aos· principios, e a intolcrancia a respeito das pessôas. -A primeira não é mais do que a intolcrancia doutrinal de
que já se tratou, e dissemos que esta intolerancia é
justa e razoavcl ; não é outra cousa sinão a defeza da
verdade contra o erro. Si a Igreja, porém, não pódc
tolerar o erro, si é intolerante, como deve ser, com as
doutrinas perversas e os principios erroneos, tem que
ser cheia de indulgencia para com as pessôas que professam o erro de bôa e até de má fé, assim como é intolerante para com os vicios e cheia de misericordia
para Oti homens que dclics são Cti escravm;. E' assim
que Deus abomina o pcccado e acolhe os peccadorcs
com bondade.
/\rp1illn que Leremos a dizer a rr.speito 1los facLnR
lançados em rosto da Jgrcja, servirá de prova e dcmonsLração á verdade seguinte : muito intolerante
para o erro, a Igreja sempre .se mostrou mui~o· tolerante para com as pessôas q:nc drllr rram victimas.

Divisão deste capitulo.

Como prova da intolerancia da Igreja, invoca-se
muitas vezes a Inquisição. Entre todas as accusações
amontoadas pelos auctorcs protestantes, pelos philosophos impios do scculo xvm, e pelos inimigos do
catholicismo do scculo x1x, não ha. talvez nenhuma
que fosse tão propa.ga.da e arraigada nos espíritos como
a de uma pretensa Inquisiçéio, monumento historico
de violencias e de crueldades praticadas pela Igreja
catholica para violontar as consciencias.
A dar fé nos romancistas e cm certos historiadores
cm que o cspirito de partido abafa a sinceridade, a
Igr eja se teria encarregado de fornecer victimas aos
carrascos; para cllas, teria inventado indizivcis tor·
tur as; teria assi<;tido aos autos de fé, e accrcsccntadn
ás ultimas flôrcs dos suppl iciados a ironia de seus
p salmos.
Que se deve p cnsar dessas graves accusaçõcs dirigidas contra a Igreja? São sufficicntemcnte provadas? São
r ealmente da responsabilidade da Igreja catholica?
Importa desenredar o érro da verdade, e, para fazei-o
com ordem, diremos: 1°·0 qur. ó a Inq1úsição errlesiastica, e qual é seu papel ; 2° falaremos da inquisição na França; 3° daremos a conhecer a Inquisiçéio
hespanhola, 4° 'examinaremoti o valor das cmrnuras
qu e se dirigem contra esta, dizendo qual é a parte que
cabe á Tgreja.
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ARTIGO I

Inquisição ecclesiastica.
I. Origem e instituição deste tribunal. to ria.

II. Seu fim e sua his·

J. Chama-se Inquisição romana ou ccclcsiast ica um
tribunal estabelecido em Roma para conhecer esp ec ialmente do cr ime' d e heresia e. pronunc'iar' sobre a culp ab ilida d e dos accusados. Este tribunal, chamado do
Santo Officio, remonta ao concilio de Vc;·ona (1184).
No anno d e 1204, o papa Jionorio IJl appi~o vou-o e
dclic se SCi'v iu no fim de reprimir os Albigenses e os
Valdenses. O co ncilio de Latrão, cm 1215, e o de Tolosa, om 1229, fiz eram da Inquisição um tribunal permanente, mas que só foi definitivamente co nstituído
cm 1233, polo papa Grcgorio IX na sua bulla lllt
humani generis. Em 1255, na conferenc ia de Melun,
o rei ele França, são Luiz, deu-lhe uma sancção temp~~.
.
A Inqui sição primitiva, confiada á ordem do São Domingos, devia effcctuar a obr a da conversão dos h ereges pela oração , pela pacicncia e pela instruc ção. Mas
estes meios, tornando-se muitas vezes impr oficuos vela
má fé e pelo espírito de rc.volta dos scctario s, o p oder
civil e o poder ccclcsiastico igualmente ameaçados)
uniram-se contr a o inimigo commum ; o poder occle sia,stico prestava seu concurso para verificar o 'cr im e,
r o poclrr c ivil encarrrgava-sc elos culpados e applicava
o cast igo.
·
•
A Inquisição, succcssivamonte estabclécida no Languedoc, nu Provença, na Lombardiâ, · cm 1224 ; em
seguida na Catalunha, no Aragão, na TDscana, o foi
no annn (li' 1289, em V ('neza, omk · ''t•iu a ~PJ' uma
imLituivw J:wlitica desde 1.254 . ./
•
Com a mesma qualif1caçau, apparece ua tlt>s1rnnha,
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em 1481, pela iniciativa de Jzabol o de Fernando,
e em 1506 em Portugal, ús insLa.ncias reiteradas do
D. João Ili.
O tribunal do Santo Officio, - ainda existente em
Roma, - tem por presidente o mesmo summo Pontífice, e compõe-se de certo numero de cardeaes e prelados
distinctos por sua sciencia e seu zelo pela fé. Reunemse a elles, como assessores e consultores, alguns bispos,
frades o sacerdotes. Um dos cargos impoFtantes deste
tribunal é o de Commissario elo Santo Officio, reservado a um Dominicano.
· II. O tribunal da Inquisição romana ou occlesiastica, limitando-se a pronunciar sobro o facto da heresia,
do mesmo modo que os tribunaos ordinarios pronunciam sobre a realidade de um crime qualquer, foi, no
ponto do vista do direito, uma instituição justa e sabia, em harmonia com os princípios que então regiam
as sociedades christãs. Com off oito, uma das principaes obrigações dos papas e dos bispos é manter a integridade da fé catholica, em virtude da auctor idade
de que são revestidos por Christo. Ora, o cumprimento
deste dever os obriga, por uma parto, a verificar os
erros, e por outra, a impedir a propagação dolles, quer
por via de persuasão e brandura, quer, si fôr preciso,
por meio dos ca,stigos. Ora, tal é o fim da Inquisição
ecclesia,stica. Creando esta instituição, a Igreja usava
de seu direito, a~sim como o faz notar o sabio cardeal
Hergenrcether. (( Perante os perigos a que as seitas
expunham a ordem civil assim como a ordem ccclesiastica, pera,nto a anarchi.a o a, immoralidade que ollas
semeavam por todos os lados, a sociedade christã
tinha que valer·se dos meios mais extremos para, se
livrar daquella peste moral, preservar da contagião
a parte sã do povo, amputar os membros mortos e gangrenados (1). >l
(i)

Hergenrrether, Histoire de l'~glise, t. IV, p. 247.
C, DE INSTRUC, RELIG, T, IV,
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Em r elação aos factos, foi um tribunal de reconciliação a nt es do que d e severidadr. N nnhum tr ibunal Rr
houvC' com mais h enignicladr. T emos como pr o1'n.
di sso o celebre pr ocesso elos Templarios de Fr ança;
esses accu saelos p edir am exprC'ssamente qu e fosse m jul gados prla Inquisição , « p or q11 P sab iam muito b i>m,
diz em os hi st oriadores, que si alrarn;assrm tacs :juius,
não podiam mais ser co nd emnado s 6 morte >> . Philippr
o DC'llo indeferiu o pedido.
« O tribunal da lnquisição, diz Ccsar Cantú, p ócl r
ser considrr ado como um (Jerrladeiro progresso, p or qu e
se sub sLitui a ás m atanças mai s l\ U mrnos ger aes e aos
tribun ars sem dir eito de graça, inexoravelmente a fe!'rados ao t exto da l ei, t ars como os qu e estavam i11stituidos p elos d ecret rs imp nr in.rs . Estr tribunal adm oestava pPr duas vrzrs a11trs dr <'mprrh ender qu alqu e1· d evassa e rrdcnava o pl'i s;(u só cl<s h rreges uhst inados e dos J'elapscs ; acc iLa 1'a o al'r rpcn dinwnto r
contrntava-sr ce m casti gc s morars, o C[Ut' lh e pri mittru
salvar muitas pessôas qu e os tribu.naes ordinarios t eriam condemnado (1) . >>
E' verdade que, segundo as d ecisões d e Innocencio JY, em 1252, a t ortur a devia ser empr egada nos
tribunacs da Inquisição, como o era nos tribunaes seculares d a Europa. Esta censur a, pois, não pód e ser
parti cular á Inquisição roman a; e f:o certo que as di sp osições mais minucio sas foram ali ás cstatuidas p elos
p apas, p ara impedir os abusos de força.
F óra d essa censura geral, ningurm pódc p ôr r.a conta
d a 1nqui sição uma só condemnação ·capital historica·mente provada. Sim, sem duvida, por mais de uma vez
d eu -sou parecer a r esp eito do crime d e h erilsia, e en tão, segundo a legislação civil ela r p oca, applicavamse ao criminoso as lei s qu e estatui am a este respeito.
Mas com qu e miseri cordi osa indul gencia a Igr eja tra,H )

Histoire Universelle, t. XI, oa.p.
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tava o culpado, procw·ando inspirar -lhe o arrepend i·
mento par a poder conceder-lh e o perdão !
Tudo quanto os inimigos da Igr eja romana puderam
respigar contra eJJa, resum e-se no pr ocesso de Galilru ,
quemais tarde discutir emosdemo domai s detalhado (1 ),
e em dois ou tres factos falsamente attri buidos á Inquisição romana. Mas nem a execução d e Jo ão J í11 ss r
de Jeronymo d e Praga, d ep ois elo concilio d e Constança, t:m 1415 e 1.416, nem a de J eronymo Sa vonarola, em 1498, pódem ser imputadas á lnqui sição
r omana. A historia imp arcial e veridica deix a todas as
responsabilidad es, para as primeiras ao imp erador
Sigismundo e á obstinação desses dois h er eges, e foi ús
paixões políticas que agitavam Florença qu o Savonarola d eveu principalm ente o seu suppli cio, ali ás
or d enado p ela auctoridade civil.
Em 1600, Giordano Bruno, reconh ;)ciclo como h erege e obstinado pelo Santo Officio', foi entrrgu r ao
tribunal secular do governador de Roma . As leis castigavam seu crim e com a morte, o o culpado devi.a ser
queimado vivo. Com tudo, não é certo qu e a co nd emnação tenha sido executada d e outro modo qu e cm rfílgie (2).
Os qu e estudar am um p ouquinho d e direito r d o
historia da Igr eja, conhecem tst e axioma da Hrligião catholica : a Igr eja aborrece o sangue ! Sabem
que é prohibido a um sacer dote de ser cirurgião, p orqu e
não deve derramar o sang ue, nem p ara curar. Sabem
que o sacerdotr nunca ergueu .cadafal so, e qur, rm
todos os pontos do globo, não d erramou outro sang ur
sinão o proprio, como nota de Maistr e.
cc A Igreja, diz por sua vez Pascal, aborrece La11.to
(1) Vêr cap. v, art. 2.
(2) Revue des questions historiques, Julho de i 887. Es tud o de
H. de l'f:pinois sobre Giordano Bruno. - Desdouits, professor de
philosophia no lyccu de Versalheo, .ustentuu_ a negat~va num importante trabalh o.
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Em r elação aos factos, foi um tribunal do reconciliação antes do que d e severidade. N nnhum tribunal sr
houv e com mais b enignirlade. T ornos como pr o va
disso o celebre pr ocesso do s Templarios ele França;
esses accusados pedir am expr essamente que fos sem jul gados prla Inquisição, cc porqur sabiam muito brrn ,
dizem os historiadores, qu e si alcanc,:assrrn taos juizrs,
n ão podiam mais ser co ndrmn a do s á morto ». Philippe
o Bollo indeferiu o p edido .
cc O tribunal da Inquisição, diz Cesar Cantú , pód o
ser consid erado como um oerdadeiro progresso, p or qu e
se sub sLituia ás matanças mais llU m enos geraes o aos
tribunars som direito d e graça, inexoravelmente aforrados ao texto da lei , t aos como os qu e estavam in stituidos pelos decretrs imporiars. Este tribunal adm oestava por duas vezrs artrs de Prnprr.hendcr qualqu er devassa e crdrnaYa a pr isii.o só d< s hereges <» h st inados e d os 1·elapscs ; ace iLava u a rrrp cndim{')lto r
contónLava-sr ce m castigc s mor ars, o qur lh r. pr; mitLrn
salvar muitas pessôas que os tribunaos ordinarios teriam condemnado (1). >>
E' verdade que, segundo as d ecisões de Innoecncio IV, em 1252, a tortura devia ser empregada nos
tribunaes da Inquisição, como o era nos tribunaes seculares da Europa. Esta censura, pois, não póde ser
particular á Inquisição romana ; e ó certo que as disposi çõrs mais minuciosas foram aliás cstatuidas peloR
papas, para impedir os abusos dr força.
Fóra dess]l censura geral, ningurrn póde pôr Pa conta
da Jnquisição uma só condemnação capital historica·m onte provada. Sim, sem duvida, por mais de uma voz
deu "Sou parecer a respeito do crime do her-esia, e en"
tão, segundo a legislação civil d a ép oca, applicavamsc ao criminoso as Icis que estatuiam a este l'cspeito.
Mas com qu e misrricordiosa indulgenc ia a Igreja tTa-

tava o culpado, procurando inspirar-lho o arrependi·
mento para poder conceder-lhe o perdão !
Tudo quanto os inimigos da Igreja romana puder am
respigar contra ella, resumo-se no processo de Galileu,
quemais tardo discutiremosdcmodomais detalhado (1),
e em dois ou tres factos falsamente attribuidos á J nqui sição romana. Mas nem a execução do João J [11ss e
de J eronymo do Praga, depois do concilio do CoJtStança, Gm 1415 o 1!116, nem a de J eronymo Savonarola, em 1498, pódem ser imputadas á Jnquisição
romana. A historia imp arcial e verídica d eixa Lodas as
responsabilidades, para as primeiras ao imp erador
Sigismundo o á obstinação desses dois h er eges, o foi ús
paixões politicas que agitavam Florença que Savonarola deveu principalmente o seu supplicio, aliás
or denado p ela au ctor idade civil.
Em 1600, Giordano Bruno, reconh i!cido como h erege e obstinado polo Santo Officio', foi cntrrgur ao
tribunal secular do governador do Roma. As leis castigavam seu crime com a morte, e o culpado devia ser
queimado vivo. Comtudo,não ó corto que a condomnação tenha sido executada d e outro modo que em omgie (2).
Os que estudaram um pouquinho d e direito e d e
historia da Igr eja, conhecem EJste axioma da Rrligião catholica : a Igreja aborrece o sangue ! Sabem
que é prohibido a um sacerdote de ser cirurgião, p orqu e
não deve derramar o sangue, nem para curar . Sabem
qur o sacerdot e nunca ergueu .cadafalso, r qur, em
todos os pontos do globo, não derramou outro sangue
sinão o proprio, como nota de Maistre.
cc A Igreja, diz por sua vez Pascal, aborrece Lanto

/1) Histoire Univeraelle, t. XI, oap. vr ..

(1 J Vêr cap. v, art. 2.
(2) Revue des qu.estions historiqu.es, Julho de 1887. Estudo de
H . de l'll:pinois sobre Giordano Bruno. - Desdouits, professor de

philosophia no Jyceu de Versalhes, sustentuu. a. n.egatlva o.um importante trabalho.
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o sangue, quo julga ainda incapazes do ministorio dos
seus altares cs quo teriam assistido a uma condemnação á morte. >>
E' pois com razão que poude concluir do Maistre :
« A Inquisição, por sua natureza, é bôa, branda e conservadora : é o caracter indelevel de qualquer instituiçãçi ccclesíastica ; vós o vedes em Roma e haveis de
encontral-o por toda a parte em que a Igreja exercer
a auctoridade. Mas si o poder civil, adoptando esta
instituição, julga opportuno, para a propria segurança, tornal-a mais severa, a Igreja disto não responde mais (1). >>

organizar uma cruzada contra ella, depois do assassinato
do legado do papa, Pedro de Castolnau (1208), crime
de que foi accusado o conde de Tolosa, Raymundo VI.
A' vóz do papa Innoconcio IIJ, todos os senhores do
Norte alistaram-se e precipitaram-se sobre o Meio-Dia,
sob o commando de Simão de Montfort.A Iucta foi terrível; a. cidade de Bézicrs foi tomada e destruída e todos os habitantes foram mortos. Depois de uma
paz humilhante, Raymundo p egou de novo om armas
e foi vencido em :\1uret (1213) ; mas o Langucdoc e a
Provença sublevaram-se a favor do filho delle, e a
guerra acabou só em 1229, debaixo da menoridade
de são Luiz.
A seita, vencida pelas armas, nem por isso deixou
de proseguir nas suas devastações e nos seus ataques
contra a Igreja e as cousas santas. Para acabar com
essas desordens, alguns tribunaes da Inquisição foram
estabelecidos especialmente em Albi, Carcassonne e
Tolosa. De seu modo de funccionar e suas sentenças ficam documentos felizmente recolhidos, que permittem determinar nitidamente a verdade (1).
A Inquisição, na França, apresenta-se com o duplo
caracter de ser ordenada pelos concilias e exercida pelos bispos : é uma Inquisição episcopal.
Desde 1163, o concilio de Tours, presidido. por
Alexandre III cm possôa, tratando da qu estão dos
Albigenses, reconheceu a necessidade de roprimil -os
com penas tcmporacs, 'e pediu aos principos que
prendessem os hereges notorios e os castigassem com
·
a confiscação dos bons.
O concilio de Latrão, dezeseis annos mais tarde, editou que os príncipes tinham o direito de submotter os
hereges á servidão. Em 1183, o do Verona ordenou a
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ARTIGO II

A Inquisição na França.
I. Resumo historico. -

II. Appreciações,

1. A Inquisição foi instituida na França nos principios do soculo xm. Apresenta-se menos como a obra
da Igreja, do que do tempo e das necessidades da época.
Houve um como período preparatorio de setenta annos (1160-1229) durante o qual a idéa do um tribunal
se elaborava, no meio-dia da França, para reprimir
as desordens das seitas hereticas. De 1229 a 1350
vemos que está em pleno exercício.
As províncias meridionaes sofiriam grandemente das
perturbações causadas pela heresia dos Albigenses.
Esta seita· não atacava sómente os dogmas catholicos, resuscitando os antigos erros dos manicheus ;
mas perturbava toda a ordem social, saqueando e assolando, commettendo toda a sorte de exacções e violencias, a tal ponto que Philippe Augusto teve que
(1) 1a Carta a=um fidalgo russo sobre a Inquisição.

(1 l Sobre a Inquisição no Sul da França , consultar o estudo feito
em 1880, pelo senhor Molinier, sobre as Sources de son histoire; em
i 881, pelo padre Dou ais (mais tarde, bispo de Beauvais) sobre o
ll!e.smo assumpto. - L. Tanon, Histofre des tribunaux de l' Inquisitton en France (1893), estudo principalmente jurídico.
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bu sca dos h er eges p elo bispo diocesano, e os oJTi ciacs
el a a ucLoridade civil tiveram qu e compr om etL cr-sc a
ob servar t ambcm este d ecr et o. E ' debaixo dest a fórma
qu e com eço u a Inqui sição epi scop al em T olo sa, em
1229, rrg ul amentada p or um co ncili o cuj os cânones
t ornavam definitivo e r eg ular o tribunal encan cgado
d e procur ar e r eprimir os h er eges.
Em 123.'.J, as fun cções inqui sitoria es passaram aos
Dominicanos, cujo santo fu ndador fôr a um dos prim eir os assessor es do tr ibu nal de Tolosa e empr egára
contra os h er eges a br andura, a p er suasão e a or ação ,
muito mais do qu e a r epr essão coer citiva.
A p er suasão, as p enas salutar es ~ m edicinaes for am
os m eios sempr e aconselhados p ela Igr eja, esp ecialm cnLr r ccomm endados por lnnoccncio IV, e dev emos
ar cr eHcr nta r", geralmente appli cados p ela Inqui sição
na Fr a n ~·a.
A i H rn ~· ão da p ena de morL r, da prisão p erp etu a, do
exílio, da co nfisc ação dos b ens, er a gar antida ao ac cusado qu e se apr esentava no prazo fixado, chamado
tempo de graça (Concilio de Bézi cr s, 1246) .
As p enas ordinari am ente in fli gidas er am : a p ena
comminatoria da ex co mmunhão; a s p enas menores,
consisti ndo cm obras pi as, esm olas e r om ari as; as p enas infamantes : a fl agcll ação, a cru;:, ou qu alqu er out r o embicma, qu e o h er ege er a obrigado a tr azer so br e a roup a; e cmfim as p orias maiores, a confiscação dos b ens, a prisão, a m orte p ela fogu eir a. Destas
ultim as os casos for am r arí ss im os (1).
Depois da cxtincção da h er esia dos Albigenses, a
Inqui sição na França app arece ap enas cm dois processos : o dos T emplarios cm Sens, debaixo de Philipp e
o B ell o, e o de J oan.na d'A.rc, em Ru ão, cm 1431.
Foi a Tnqui sição, ria Fr a nça, isenta dr qu alqu er
(! ) i\l..i11u :,criplo d e Clermonl-!<'errand, n ° 136 da bibliolh eca da
cidad e.
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cxprobração do int olcrancia, sever idade, fanatismo?
- Pr et end el-o seria, sem duv ida, desconh ecer a natureza humana, rar as vezes isen La de abuso e paixã o,
quando se t rata Q.e combater o err o complicado de r evolta e de at aqu e á p az social.
Falando da cruz ada contra aos Albigenses, um judi cioso escriptor do seculo xvru, Bergier, escr evia :
cc Sabemos qu e, logo que se puxa da espada, julga-se
com direito a tudo , qu e um a,ct o de cru eldade torna-se
um motivo para r epresálias sangr entas. - E' o que se
viu em nossas guerr as civis do sec ulo x v1 : certam ente
0 8 homens não for am mais moder ados no seculo xm .
Não pretendemo11 n em tão pouco sust entar qu e é Iouvav el ou p ermittido p erseguir a ferro e fogo h er eges
cuj o doutrina em n aà a lesa a ord em e a tranquilli.dade publicas, e cuj o pr ocedim ento é aliás pacifico ; a
questão é de sab or si os Albige nses estavam n es te
caso . »
Ora, segundo t odos os dados hi st oricos, p ar ece innegav el qu e 0 8 Albigonses espalhavam, em t odo o m eiodia da França, o incend io, o saqu e, o l1omicidio, ao
mesmo t emp o qu e a h er es ia e o insulto ás co usas mais
sagradas. A or dem publica, na idade media, era a
ord em social christ ã. A Igr eja e o Estado tinham o
direito e o dever de o d@fcnd er co ntr a a desord em e o
crime.
Houve pernas a ffli ctivas, castigos, sem duvida, r epresálias . Ser á isso uma razão sufficientc para affümar,
como um fact o av eriguado, cc a h orri.vel hi st oria da
Inqui sição dominicana qu e cobriu de fogueir as o m eiodia da Fr ança » ? - Tal não é o par ecer de historiador es qu e não se pódem oomtudo acoimar de clericalismo, nem tão pouco de sen timent o chri st flo.
cc Os Albi genses, diz YI~ch el et , não
eram sec tario1> isolados, mas um11 igr eja int eira, que sr fo r - .
mára contra a Igreja. Em t oda a part e ond e eram
senhor es, destruiam e qu eimavam 11s cr uz es, as ima- .
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gens e as relíquias dos santos e maltratavam o
clero (1). n
A republica christã, portanto, defendia-se contra a
heresia, e defendia-se com as armas que a lei lhe dava
naqueIIa época. Não era somente a Igreja, era o Estado
christão que vingava o ultraje feito á ordem social, e
antes de apparccer nos estatutos da Inquisição, as
penalidades contra os hereges obstinados e perigosos
estavam exaradas nas ordenanças do imperador Frederico II da AIIcmanha, assim como, mais tarde, nas
de Fernando da Hespanha.
Um historiador protostante da America proclama
isso num livro recente (2) : cc A Inquisição não foi
uma organisação arbitrariamente concebida e imposta
ao mundo christão pela ambição e pelo fanatismo da
Igreja. Foi antes o producto de uma evolução natural,
poder-se-ia quasi dizer neccssaria, das diversas forças em acção no scculo XIII. >> E cm outro lugar,
accresccnta: (( Os inquisidores prcoccupavam-sc muito
mais em converter do que cm fazer victimas ... Estou
convencido de que o numero de victimas que pereceram nas fogueiras, é muito menor do que se julga ordinariamente. Entre os modos de repressão empregados
em consequencia das sentenças inquisitoriaes, a fogueira foi relativamente o menos usado. >>
Segundo o mesmo auctor, Bernardo de Caux, que
exercia a Inquisição no paiz de Tolosa, nos meados do
seculo xvr, e foi alcunhado o marteIIo dos hereges, não
entregou um só delles ao braço secular. Bernardo Guy,
de 1308 a 1323, no espaço de quinze annos, pronunciou 637 condemnações, das quaes só quarenta a penas
capitaes. A respeito dos oitenta hereges que o conde
Michelet, Histoire de France.
(2) Henrique-Carlos Léa, Histoire deJl' Inquisition au moyen llge,
traducção de Sa!omon Reinach, t. I. Origem e autos da Inquisição
(i900) - O espírito desta obra é profundamente sectario e hostil á
Igreja catho!ica . Nella comtud o encontram-se muitas vezes paginas
lmparciaes. cetudes religieuses, n• de 5 de fevereiro de t901.\
(i)
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Raymundo de Tolosa mandou queimar perto de Agcn,
cm 1248, Léa se apressa em dizer que cc si aquelles
desventurados tivessem sido julgados pela inquisição,
nenhum deIIes teria sido condcmnado á fogueira (1). >>
E' á luz da verdade imparcial e leal que convém
estudar e julgar este lado, muitas vezes falseado, da
historia franceza. Não é necessario carregal-a com as
côres rubras da lenda. E' bastante que tenhamos que
lamentar os excessos da Inquisição sem de proposito
ennegrecer o quadro. Concluamos lealmente que si a
Igreja e os principes tiveram razão em defender a verdade e a ordem social, não o tiveram em exceder na
repressão.
ARTIGO III

Inquisição hespanhola.
I. Sua origem e seu verdadeiro fim. - II. E' uma instituição
regia : sua composição. - III. Principaes personagens que desempenhàram o papel de grandes inquisidores. - IV. Verdadeira intervenção da Igreja.

I. Muitos estados ch.ristãos tinham-se apressado,
como já vimos, em estabelecer no seu paiz um tribunal da Inquisição. E' assim que, na França, Philippe
Augusto o estabeleceu contra os Albigenses, de accordo com o papa Innocencio III. A Hespanha, desde
o seculo xm, possuia tambem um tribunal da Inquisição , porém, puramente ccclesiastico.
No seculo. xv, Fernando e Izabel della fizeram uma
instituição política da Hespariha, e fundaram em
1Li79 o primeiro tribunal da Inquisição hespanhola, primeiro limitada, na sua acção, aos unicos judeus baptizados, os maranos, que exteriormente se faziam eh.ris(!) Citações feitas na eamara dos deplltatlos na França pelo
Padre Gayraucl , sessão de 24 de janeiro de 1901.

878
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tilos, mas nem por isso deixavam de fi car apegados ás
cr enças e ao culLo do mosaismo. E sta instituição fo i,
ao depo is, cxtendida a Lodos os Jud eus, cuj as conspir ações tinham motivado o decr eto de proscrip ção gera l
contra todos aqucIIes qu e não 1·coeb eriam o baptismo.
EsL c d ecreto, publica.do a 31 d e março, foi applicado
depois de 31 de julho de 1472.
Era uma, m edida de b em publico ; attribuia-sc aos
Judeus uma serie de ac tos de vingan ça, fanatismo e
r evolta : cruz es mutiladas, b.os Lias sagradas profanadas, m eninos christãos crucificados. Em 1485, em T oledo, tinham combinado de apoderar -se da cidad e no
dia da festa do Corpo d e Deus, e matar todos os christ ãos.
Depois da conquista de Granada (1492), Izab cl e
F ernando compromettcram- sc cm deixar ao s Mour os a pr opri edade de suas m csquit<;\s e o livr e cxcrcicio de seu culto. Os sob eranos não julgaram dcroga" ás suas promessas faz endo cva,ngcliz ar os Mour os pelos mais santos bispos da H csp<:inha. Houve num erosas conversões. Dahi r evoltas da part e dos Mour os fi eis a seu culto. Izab el e F ernando julgaram ent ão poder tratal-os como reb eld es. Não lhes deixaram
mai s do qu e a alternativa d e r eceb er em o baptismo
ou emigrar em. T odavia, garantiam-lhes os b C:ns, salvo
um imp osto de dez florin s de our o por cab eça.
A maior parte dos Mour os fiz eram-se christãos, e foram chamado s mariscos. Em 1502 o cdíct o real foi
ex t cn. dido aos Mouros das províncias de Cast eIIa e de
Leão; for am submettidos como os de Granada á jur isdicção dos inquisidor es.
A Inqui sição h espanhola nunca se propoz de obrigar os Jud eus e os Mouros a mudar em de r f'ligião .
Usava de 1·igor som ente contr a os apóstatas qu e, depois
de t rrrm sido baptizados, voltavam ao j udaismo ou ao
islami smo, e: t orn avam-s0 cumplices elos cr im es ou elas
r evoltas de qu e o povo acc usava Ofi corr elig ionarios
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delies. Os reis da 1[espanha não tinham imaginado a
Inquisição apenas com um fim religio so ou absolu tista; no seu pcnsamen Lo, era um m eio de fazer prevalecer a nacionalidade h espanhola contra o judaismo
e o islam ismo; por isso era ex tr emamente popular, e
quando um dia o inquisidor, P edro de Arbucs, foi
assassinado, t oda a cidade d e Saragossa sublevou- se
par a vingar a m,o rtc dcll c.
J\la.is tard e o pap el da Inquisição foi cxtendido ao
protestantismo. F iel ás r eco mmendações d e seu pae
Carlos Quinto, Philipp e 11 tomára a peito preservar
seus estados dest e err o, « qu e t eria tr azido, diz Balm es, a guerra civ il na Hcspanha, como nos outr os
Estados ».E este cscriptor accresccnta : 11 Si Ph ilippe I l
tivesse procedido de outro modo, tratal-o- iam de incapaz. » E' assim que o crim e d e h er esia d epend eu, assim
como a mag ia e certos outr os cr im es, do tribunal da
Inqui sição.
J l. A Inquisi ção h cs panhola não p óde ser invo cada como um arg um ento serio contra o Catholicismo
a não ser qu e se prove qu e a I greja, abusando do sru
po der leg islativo e coerc itivo, t enha ordenado actos
barbaras, não menus conLrar ios ás leis da natureza do
que ao esp irita evangclico. Os inimigos da Reli gião teimam em confundir a propria instituição do tribunal
ecclcsiastico com a Inquisição h espanhola. Ora, este
é um procedimento desleal. Basta lêr as actas r egias para se convencer de qu e este ultimo tribunal
era intimamente ligado com o absolutismo politico.
11 J uiga-sc que este tribunal é p uram ent c ecclos iastico,
diz de Maistrc; é um erro. O tribunal da Tnqui siçiio
h espanhola é pur am ente r egio. E' o r ei qu e designa
o inquisidor geral, e est e, por sua Vf'z, nomr ia os inquisidores particulares, com o consentim ento elo r ei. 1>
Com eff cito, o regulam ente constitutivo des te tr i
bunal foi vublicado em 1484 por Torquemada, dr ar.-

http://www.obrascatolicas.com

380

PARTE 1HISTO RICA
INQUISIÇÃO HESPANHOLA

cordo com o rei de Hcspanha.As Cortes ultra-libcracs
de 1812, que supprimiram a Inquisição, confessam
francamente : « Que os reis sempre rcpclliram os conselhos que lhes foram dirigido s contra este tribunal,
porque são, cm todos os casos os senhores absolutos
d e nomear, suspender ou despedir os inquisidores. n
Os estatutos que, cm 1484, foram dados á Inquisição, indicam, por si proprios, a veracidade dessas
asserções, e provam, até a evidencia, que clla era realmente uma instituição do Estado. Encontram-se sempre expressões como estas : « Suas Altezas (Izabel e
Fernando) querem ... , ordenam, etc. n
Assim a Inquisição hespanhola é uma instituição
regia e não ccclesiastica. Ouvimos as Cortes o proclamarem : todo o pessoal, tão cierigos como leigos,
era nomeado pelo soberano e subtrahido á auctoridade da Igreja. O grande inquisidor foi escolhido pelo
rei, e o maior dcscj o do monarcha foi de fazer confirmar pelo papa a nomeação real. Os tribunaes da Inquisição foram igualmente estabelecidos pela auctoridadc do rei, primeiro cm Sevilha, em seguida, nas
diversas cidades de CasteIIa, de Aragão, de Valença
e de Catalunha, onde se contaram até onze tribunaes.
Quarenta e cinco inquisidores geraes procuravam os
culpados, instruiam os processos, que eram depois
julgados pelo grande inquisidor, assistido de conselheiros ou familiares escolhidos entre a nobreza.
O tribunal contava seis conselheiros ecclcsiasticos
seculares, e dois regulares; dos quaes um Dominicano.
Todos, como já · dissemos, dependiam da nomeação
do rei e do grande inquisidor por ellc designado.
O celebre Dominicano Torquemada foi o primeiro
grande inquisidor de Hcspanha (1482-1498). E a seu
nome que se ligam as mais graves incriminações e é
a seu officio que a Inquisição hcspanhola foi devedora
da reputação de terror que lhe conservaram os seculos.
Teve i::cr succcsscr D. Diego de Deza, a quem o histo1'
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ria.dor Llorcntc accusa de ter excedido cm severidade
o proprio Torquemada; o zelo, na verdade duro e severo, do novo inquisidor não podia deixar de lhe attrahir semelhante censura. Ximenes, grande inquisidor
especial do Aragão (1507-1717), trouxe no desemp enho de sua missão mais discernimento e sabedoria. Com este homem illustre, a Inquisição foi menos
entregue ao arbitrario. Destituiu certo numero de mandatarios que tinham abusado do poder, e, desde então, o tribunal hcspanhol perdeu sua reputação de
rigor e de severidade.
III. No meio de tantas accusações formuladas contra a Inquisição hcspanhola, é facil descobrir a verdadeira intervenção da Igreja.
Não é a eIIa, certamente, que se deve attribuir esta
instituição tão depreciada. Michelct nota que Sixto IV,
Innoccncio VIII, Leão X, lembraram aos inquisido res hespanhocs a parabola do bom Pastor, e que,
quando Carlos Quinto quiz introduzir a Inquisição
em Napolcs, o papa Paulo III animou a resistcncia
dos Napolitanos, accusando a Inquisição da Hcspanha de afastar-se dos exemplos de brandura que lhe
eram dados pot aquella de Roma (1).
Todavia, para a justificação da Igreja e dos papas
nesta importante materia, não podemos fazer melhor
do que citar os proprios testemunhos de Llorontc, historia.dor da Inquisição da Hcspanha, adversa.rio da
Igreja, auctor primeiro e. principal de todas as accusaçõcs feitas contra a instituição hespanhola. Sua narrativa servirá de commcntario á affirmação de Michelet. cc Sixto IV, não conseguindo impedir o esta.bclcimcnto da Inquisição na Hcspanha, pelo menos avisoutos inquisidores que não podiam pleitear sem o consentimento dos bispos. Além disso, estabeleceu um Tri·
(1 >1Michelet 1
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bunal de appellação papal, ao qual podiam rccorrrr
a quelJ es que teriam qur se queix ar da lnq11i siçiio, r
annullou ou suavizou muitas sentrnÇ'a&.
« A despeito dos rsforços feitos po1· lzabPl r Fernando, assim como por Carlos Qu inLo para illndir Psta
intervenção da San.ta Sé, a hi stor ia consc>1·vu u a nwmuri a d e condemnado s aos qu ars rst e tr ibunal dl! apprlJação mandou r estituir os b ens e cli1·citos civis. A hi storia ensina-nos tamb cm qu e o mesmo tribunal salvou
da infamia e da confi scação os filho s d e mu itf.Js victimas.
cc Lrão X excommungou, rm 1521, o inqui sidor de
T ul r do, apezar das protcstaçõrs de Carl os Quinto.
Qurria mesmo r eformar radicalmente a Tnqui sição
da li espanha, submettendo-a aos bispos; mas Carl os
Qu into o d esviou d esse int ent o com o cspanLalho ele
Luthcro. Mais tard e o erudito cscr iptor Virués, t<'ndo
sido cond cmnado como susp eito de luth rranismo,
· Paulo llI declarou-o innoccnt c e nomeou-o bispo das
Canarias. O celebre latini sta Marco -Anton io Mur et,
cond emnado á fogu eira, foi acolhido cm Homa, onde
ensino u á juventude sob a protecção do papa (1). 1i
Por outro lado, os soberanos p ont ifi ccs não poup aram as exprobrações e censuras aos proprios grandes inquisidores, quando se afastavam da mansuctudc.
- Sixto IV, qu e só a custo consentira cm dar a Bulla
da institui ção da Inquisição da ll espanha (1!i78) e
ratifi car a nomeação d e Torquemada, censur ou severamente, num br eve d e 29 de J an cir o d e 11182, os inquisid or es de Sevilha p or causa do sua dur pza. A lexandr e Vl, em 1494, c_:~>.caçou el e d est itui ção o grande inquisidor si não tivesse, no exor cicio d e seu m ini st er io,
mais brandura evangelica e maior respeito pelas instru cções pontificias.
Deste modo, a Igr eja, qu e não teve nrnhuma pa.rtr
(1)
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nos r egulamentos da Jnquisi<;ão espanhola, se esfor çava por suaviza,r-lhes os rigorl's : l'Xc itava á indulgencia os juiz es por demais srverM; tomava a d r fcza dos
opprimidos. Longe de acloptar como sua rsta. instituição
da H espanha, repudiava-a cnerg ioa.mcntc : Pauro JIJ
e Pio IV, - rstr ultimo com o concur so dr seu sobrinho
são Carlos Borromeu, - opp11zeram-se ao pr oj ecto clP
introducção da lnqui siçfio h cspa.nhola em Napnl Ps o
Milão.
Deixe-se, portanto, d e attr ibuir á lgr cja. o qu e
não é obr a dclla. Esta observação de José d e Maistrr
fic a sempre verdadeira : e< Qurreis, dii rll r, cnnh rccr
sobre este ponto essenc ial o verdadeiro rsp irito sacerdotal? Estudai-o nos paizes cm que o sacerdote srgurou o sceptro, e onde o po ssuo a.inda. Gir cumstancias
extraordinar-ias tinham estabelecido na All omanha
uma multidão de principados rccJcsiasticos. Para :julgál-os relativamente á justiça e á brandura, bastaria
lembr ar o velho prov erbio allcmão : É agradavcl viver
debaixo do baculo. Os pr overb ios são o fructc da
experienc ia dos scculos e nunca se enganam. Apprllo
pois para este test emunho, corroborado, além disso,
por aqu elle de t odos os homens que têm juízo e memoria (1). i1
ARTIGO IV

Exame das censuras feitas á Inquisição.
I. Observações gcraes e importantes. - II. Pormenores e discusBão das cens uras feitas á Inquisição da Hespanha : 1 ° tribuna
de sangue; 2° autos de fé ; 3° processos da Inquisição.

L E' particularmente a Inquisição da lT esp anha ,
que foi accusada de ser um tribunal de sangue explo rado pelo poder monacal.
Não procuraremos ju sti.ficar a Tnquisição h cspan11.oia,
<~)

Cartas a um flda1go ·r usso sobre a 11U]uisição.
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pois que até os papas reprehenderam-a muitas vezes
por causa de seus rigores ; repetiremos somente que
ella não é instituição da Igreja, mas apenas do poder
real; sufficientemente o provamos, e os pontífices romanos, a miude desapprovaram-a censurando-lhe os
excessos. Não foi nem tão pouco um instrumento dos
monges; o grande inquisidor foi ás vezes cardeal, sempre arcebispo ou bispo. Entre os conselheiros ecclesiasticos, seis eram seculares e dois regulares, dos quaes
um Dominicano e o outro pertenceu successivamente
ás diversas ordens religiosas ; os outros conselheiros,
em numero de tres ou quatro, eram leigos. << Este tribunal, disse Lenormand, compunha-se, em maioria.,
de seculares. >> Assim desapparece o pha.ntasma do
poder mona.cal.
Mostraremos mais longe que a. Inquisição hespanhala.
não merece, de modo absoluto, a. reputação de crueldade, barbaria e sangue que lhe fizeram certos historiadores. Mas aqui vão logo algumas observações necessa.ria.s:
1° Este tribunal não fez mais do que applicar a.s leis
do reino : leis severas, dirão alguns? Sim, com certeza.,
mas a.o collocar-se na época e nas circumstancias para
as quaes foram feitas, reconhercer-se-á que a situação
da Hespanha a.s explica. e justifica. totalmente. Os judeus eram não só os inimigos encarniçados da. fé, mas
perturba.dores do reino e fautores de desordens e crimes; quanto aos mahometanos, durante oito seculos,
tinham avassalado os Hespanhoes ou Iucta.do contra
elles, e sua. má fé, e a violação dos trata.dos depois da
toma.da de Grana.da., exigiam naturalmente represálias.
2° Não se devem julgar os actos dos seculos xv e
XVI como si fossem dos seculos XIX ou xx. Na ida.de
media, os reinos christãos consideravam como um
crime, não menos prejudicial á sociedade do que á
Religião, a heresia ou o insulto feito á fé e á moral.
Em toda a Europa, o crime de lesa-majestade era punido com a pena de morte, e este crime se dividia em

lesa-majestade divina e humana.. Ora, qualquer crime
enorm e contra a Religião era tratado come crime d e
Iesa.-ma.j esta a e divina. Dahi o uso geral de queimar
os sacrílegos, parricidas, heresiarcas e hereges obstina.dos... E' preciso pois lançar sobre o tempo e as
idéas a culpa dessa severidade que hoje acharíamos
excessiva, e não é somente a Inquisição, mas a humanidade inteira que conviria. a.ccusar.
30 Emfim, para apreciar uma instituição qualquer,
não se deve julgal-a por partes, nem em um momento
dado, mas sim nos seus resultados geraes. Graças á
Inquisição, a Hespa.nha, em primeiro lugar, viu-se livre de seus inimigos interiores, os Judeus e os Mouros;
e, mais tarde, foi preservada da invasão do protestantismo que, por dois seculos, dilacerou a França, a Allema.nha. e a Inglaterra, por meio de guerras civis, homicídios e matanças que fizeram mil vezes ·mais
victimas do que todas as Inquisições. << Não houve
na Hespanha, confessa Voltaire, durante os seculos
xvr e XVII, nenhuma das revoluções sangrentas, das
conspirações, dos cr.stigos crueis que se viam nas outras côrtes da Europa (1) n. E esse extranho philosopho ª-ttribue tal resultado á Inquisição da qual elle
pretende entretanto assignalar os horrores!
II. Feitas essas observações geraes, vejamos em
seus pormenores as censuras feitas á Inquisição hespa.nhola,
1° FÓ i ella um tribunal de sangue? - É claro que
a Inquisição, sendo encarregada de applicar as leis
da Hespanh a, teve de como qualquer tribunal neste
mundo, verificar delictos e applicar castigos. Não é
o tribunal, mas a lei que se deve culpar de suas applicações severas e até sangrentas. E' pois á legislação
real que se deve impu tar toda a responsabilidade da(1)

Voltaire, Essai sur l'l\istoire (lénéTale, t. IV.

C. DE INSTRUO. RELIG. T. IV.
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quelias penalidades, e além disso, é bem sabido : 1° que
nenhuma pr cscripção da Inquisição podia não soment e
ser executada, mas até publicada sem o consentimento
prcvio do rei ; 2° os membr os ccclcsiasticos dos tribunaes da Inquisição tinham mais ou menos as mesmas attribuições do que os membros do jury nos tribunaes actuaes. Os juizes civis perguntavam : « Sim
ou não, é o accusado culp ado de tal crim e ou dclicto
religioso previsto e castigado JJClas leis civis? » isto
é, acha-se realmente apóstata, ou h cretico relapso,
manchado de tal cr ime reputado enorm e contra os
costumes? Segundo a resposta, os magistrados applicavam a pena editada pelas leis civis ou soltavam o
accusado. Tudo o qu e Cesar Cantú escr eveu dos h.cret icos da Italia, applica-se igualmente á Hespanha.
cc Desde então o culpado não pertencia mais á Igreja;
tornava-se criminoso d e Estado, e o Estado não executava uma sentença da Inquisição, mas applicava a
pena estabelecida pela sociedade civil (1). >> 3° Os
inquisidores que pronunciavam sobre a culp abilidade,
não se esqueciam, ao entregar o culp ado á justiça secular, de implorar em seu favor a compaixão e a commis eração, mesmo quando todos os meios de o levar
ao arrependimento e de salval-o não tivessem succedido.
:\ despeito dessas certezas, o odio systematico em
primeiro lugar, pelas pennas de Puigblanch e de VilIanueva, o seu copista, e de um fogoso escriptor, Llor ent e; depois a ingenuidade credula ou o preconceito
e o systema de hostilidad e á Religião, se esforçaram
p er augmentar o num ero das victimas da Inquisição
e por imputar tudo á Igreja (2) .
O factor principal desse tumulto, é certament e Llor ente, auctor da Historia critica da 1nquisição da H es(1) Cesar Cantú, Les Mrétiques de l' Italie, t . 1, p. i 93.
(2) Vêr, a respeito desses escriptores, Balmes, Protestantisme et
Catholicisme, t . II, cap. xxvn, appendice ,
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panha. Qur valem os srus testemunhos? qu em era
rlle? e qual pódc ser a auctoridadc de sua obra ? Liorcnte (1756-1823) era um sacrr<lotc hespanhol, apóstata, que livrou sua patria aos Francezes cm 1811 ;
trahiclor á lgteja, procurou dilaceral-a pelo scisma ;
trahiclor á Inquisição mesma, de que era secretario,
queimou os archiv os dessa instituição, para poder dosfigural-a á voutade na sua parcial historia.
O historiador allcmão e protestante, Ranke, disse
deIIe : cc Este auctor escr eve no interesse do partido
francez na Hespanha .. . Por causa do mesmo inter esse,
vê na Inquisição uma usurp ação do poder occlcsiastico
sobre o poder do E_stado. Comtudo, dos factos invocados por eIIe mesmo, resulta qu e a Inquisição da H espanha é um tribunal regio . Os inquisidores eram officiaes regios (1). >>
Essa restricção, feita p or um adversa.rio, valo a pena
de ser conservada.
OutFo historiador pl'oLesLante, Prcscott, na sua Historia de Philippe II, dá-nos este aviso sobre a sinceri. dade de Liorentc : cc E' pr eciso desco nfiar das indicações de Liorcnte, porque, cm diversas circumstancias,
aclmittiu, com leviandade, as avaliações mais invero•
•
símeis. >>
Que pódem valer, pois, as asserções de um escriptor
tão areia! e tão leviano? Não imp orta, baseando-se 11.Cste
auctor continuar-se-á a cal~mniar a Inquisição . Dirse-á, segundo Lioronte, que ella, na H espanha, num
espaço de trezentos annos, proferiu trinta mil sentenças de mort e.
Notemos que essa avaliação phantastica baseia-se
num calculo manifestamente inoxact o e falso . Pr ocede
deste principio, que no anno de 1481, a Inquisição de Sevilha por si somente mandou queimar duas
mil pessôas, e sobre esta unica base cst abrircr. uma
(1 J

Ranke, Princes et Peuptes, t. 1.
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propor ção rigorosa d e anno s e ele tribunaes diversos,
qu e o leva ao total de trinta mil. Ora, o numero de
dois mil, fornecido pelo jesuita Mariana, não é só do
anno 1!181, mas de toda a dur ação da J nqu isição de
Torquemada (1!1$2-1!l98), e forn ecido p elos qu atro
tribunacs relevando de sua auctor idade, O ponto dr
partida é falso e o calculo n ão o é menos, porque não
se pódc estab elecer uma prop orção rigor osa baseada
num dado só, e gcner aliz al- o para trib unacs aliás menos imp ortantes do que o ele Sev ilha. - O numero
ele v ict im as citado por Llorentc, é pois exaggerado, e
poderia, segundo o parecer do sabio monsenhor H efelé , ser reduziclÕ a cinco ou seis mil (1).
Quanto aos motivos d e sua condemnação, é prec iso
lembrar que a Inquis ição não sen t enciava som ent e
a r esp eito do Cl'im c rlc h eres ia, mas, cm ger al, co ntr a todos os crim es : cr im es contra a natureza, pilhagens,
extorsões, roubos nas igr ej as, usura, m ag ia, feiti çaria, etc. E' preciso lembrar tambem que, não só a Tnquisição h esp anhola, mas os mesmos Estados protestantes, promulgaram sem elhantes cond emnações, esp ec ialmente contra os magicas e feiticeiros, e em proporções considor aveis.
O m esmo Llorent e avalia em oitocento s mil o numero d o :judeu s expul sos da Hcsp ~mh.a, em consequ encia do cdícto de 1!192. Ainda que esse numero fosse verdadeir o, dellc a Inquisição não fica r espon sav el ; é o
resultado da politica de Izabel e de Fernando. Mas
escriptor es h espanho es mais sinceros e m ais dignos
d e cr edito, avali am somente cm t rinta mil familias,
isto é., approximadam ente a cem mil individuas, o total do s judeu s emigrados (2). Este nume:ro poderá parecer co n sid er avcl, assim como rigorosa a m edida tomada contra os emigr a ntes, que não l evariam, da vrnda
(1) Monsenhor Héfélé, Vie du cardinal Ximenes.
(2) Mariana, Histoire d'Espagne . - Ferreras, item.

perfeitamente livrr de seus b ens, numeraria algum,
mas simples lettras de cambio. Todav ia explicam-se
essas medidas ao considerar a exasperação em qu e
se achava a população hesp anhola, por causa das
exacções e da usura deiles, assim como pelas crueldades monstruosas e pelos odiosos sacrilegios de qu e eram
accusados.
Qualificou-se de severo o edícto de 12 de fev ereiro de
1502, que proscrevia os Mouros da II espanha. Mas
esse rigor tambem se concebe. Em 1492, depois da tomada de Granada, deixára-se aos Mouros a posse de
seus bens, de suas leis, e o livre exercicio de seu culto.
Mas . tinham elles o odio de seus v encedores e um profundo pesar pela perda de sua independencia. Dahi
frequ entes insuneições elas quaes algumas fo r am sangrentas. Os r eis então não se julgar am mais ligado s
por sua palavra. Um decreto de 1499 não deixou aos
discípulos ele Mahomet sinão a alternativa elo baptismo
ou do exilio, e a pragmatica de 1502 extendeu a medida
a todos os Mouros do r eino.
Com poucas modificações, póde..se appJicar aos Mouros e aos Mouriscos tudo quanto se acaba ele diz er dos
judeus. Era uma raça detestada, combatida durante
oito seculos, inspirando odio e desconfiança. - Aliás,
seu desterro fo i longe de ser total, porque ainda se
acha uma porção delles, no seculo XV II na provincia de
Valença e no antigo reino de Granacl:ot, viv endo em
paz durante o r einado de Philippe III (1).
2° Que se deve pensar dos tremendos autos de fé da
Inquisição hespan~ola? - Os romances e a má fé representa.raro os autos de fé da Hespanh a como scen as
de fanatismo e de barbaria. A verdade é qu e se dava
o nome de autos de fé (actos de fé), ás sentenças de perdão das pcssôas falsamente accusacl.as e á r econciliação com a Igreja elos peccadorcs arrependidos. Nesse
(i)

Padre de Vayrac, F:tat présent de l 'Espagne, t. I, p. 241
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momento não se queimava e não se t ortur ava a ninguem. Acabada a r econciliação, estava terminado o
auto de fé e os inquisidores se r etiravam. Então som ente
os h er eticos obstinados ou os criminosos convencidos
eram entr egues ao br aço secular.
A dar f é cm Llor entc, nos autos de fé de T oledo, a
12 de fever eiro de 1L186, t eri a havido 750 victimas da
Inquisição, 900 a 2 d e abril, 1700 a 1° de maio e a 10
de dezembr o do mesmo armo. Julgar-se-á, sem duvida,
qu e se trata de victimas do fogo ou do gladi o? Pois
bem, não houve uma só condemnação capital, e o proprio Llorcnte, por toda essa época, não pódc citar ao
todo m ais de vinte e sete condemnaçõcs á morte pronunciadas pelo tribunal de Toledo. Eis portanto a que
se reduzem aqueIIas esp antosas c:x ecuções, e é o que
levou um ministro da Republ ica franceza, o senhor
Dourgoing, embaixador na II espanha, a dizer, no seu
Quadro da Hesp anha moderna : << Confessarei, pa1'a
prestar homenagem á verdade, cru c a l nquisição pod eri a ser citada, em nossos dias, como um mcdcJo de
equidade. ''

3° Pelo menos, não houre nas llerassas ela Inquisição, arbitrariedades, riolencias, processos ignominiosos
on infamantes? A Inquisição h espanhola, dissemos por
mais de uma vez, foi, ás vezes, de uma sever idade excessiva, contrastando especialmente com os nossos costumes actuaes. Muitos, ob cecados pela paixão, r epr esentaram-na como um monstro insac iavcl, sempr cácspr cita
para, á m enor suspeita, agarrar victimas. A verdade
é que, si os hom ens que a personificavam puderam
exceder em alguma cousa, a in stituição . mesma tinha
regulamentos indulgentes antes do que severo s. Tinha
qu e conceder, até tr os v ezes, prazos de graça; a lei
queria qu e os filhos dos h creticos fossem tratados com
bondade, m esmo depo is desses pr azos ; que ning uem
fosse preso p ela blasph emia proferida num momento
<ir r aiva, r, quando Re tratava dr propMições hcreticas,
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exigia um certificado do med,ico, attestando qur não
havia alienação mental. O artigo 8 dos estatutos de
1496 ordena um castigo publico contra as falsas testemunhas, e recommcnda desconfiar dos accu sa.dores.
O artigo 23 pcrmittc ao accusado de escolh er um
procmador entr e os advoga.dos do Santo Officio e exigir deIIe o juramento de guardar o sigiJJo, do defender sincera e lealmente seu cliente. Si o accusado era
pobre, seu advogado era pago pelo fisco. O accusador
devia prestar o juramento de que não era inspirado
pelo odio. Os autos eram lidos duas vezes a.o a.ccusado
na presença. de testemunhas ecclcsia.stica.s. Emfim, os
inquisidores deviam lançar mão de todos os meios
para conhecer tudo quanto podia desculpar o a.ccusado, e uma vez conciuida a instrucção, p erguntar-lhe
ainda si não desejava que se fizessem novas pesquizas.
Não é verdade que a Inquisição h espa.nhoJa tenha
inventado tormentos inauditos. Procurava, pelo contrario, tornar mais brandos os processos ela ju stiça,
naqueJia época. Llorcntc confessa : que quando os outros carceres eram covas nogras e humidas, os ela Inquisição eram quartos de abobadas e scccos. Não havia
nem correntes, nem algemas, nem collcir as de ferro.
Contrariamente aos habitos dos tribuna.os civis, não
se permittia renovar a tortura no decurso do mesmo
processo.
Quanto ao fomoso sambenito, ou sacco-benito (sa.cco
bento), de que se fez um vcstua.rio de ignomínia., na
verdade, er a empregado nos autos de fé, e de reconcifüi.ção . Era um fato semelhante a.o dos frades. As
insignias com que o guarneciam, nas abjurações ele
graçi, estavam cm harmonia com as idéas da idade
media. Este vestuario não tinha nada do infamante e
não. era destinado sinão a fixar os olhares e inspirar
ma.is horror para. a h eresia e o crime.
Tal foi a Inquisição hespanhoia. Para os increduios
e livres pensadores, para quem Deus, a Religião, a
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fé e a virtude nada são, seria insensatez d efendel-a;
mas para qu em estima essas gr andes co usas, é claro
que a Inquisição h espanhoia, si por muitas vezes exced eu em rigor, quiz servir a causa da Religião e da patria, e n ão merece to das a,s cen suras com que a sobr ecarr egaram seus inimigos.
Além disso, na H espanha, não h ouv e nada qu e se
p ossa comparar com as matanças e perseguições praticadas p elos protestantes contra os catholico s, na França, na AIIemanha, na II ollanda, e particularmente na
Inglaterra. E' por milhar es qu e se co ntam as execu ões d e Henrique VIII e de sua digna filha, Izab el.
« Esta rainha sanguinaria, diz Cobbet (Cartas sobre a
R efürma na Inglaterra), fez morr er mais pessôas em um
anno, do qu e a Inquisição cm t oda a su a cxistencia. ii
O historiador inglez Gibbon confessa igualm ente qu e
a Inquisição fez morr er infinitam ente m enos p essôas,
conservando a ordem e a unidad e do qu e o estab elecim ento do pr otestantismo, que espalhou por toda a
parte as discordias e ;i.s guerras civis. Só na Inglaterra,
a bôa rainha lzabel fez suppiiciar quar enta e tr cs mil
victimas; H enrique VIII set enta mil. Dond e v em qu e
tantas vezes se evocam as ex ecu ções da H espanha e tão
poucas v ezes as carnificinas praticadas p ela Reforma?
Nem tão pou co se fala da s victimas feitas n a França
pela Inquisição jacobina, durante o periodo r evoiucionario. - Todavia, seg undo estatísticas serias e
dignas d e fé, na capital e n as grand es cidad es, em seis
annos foram ex ecutadas mai s d e trinta mil p-essôas,
muito m ais do que a Inqui sição da H espanha cm seis
soculos (1).
Com tudo, conviria trazer nossas imp ortant osmat orias
um espirito equitativo. D ever-se-ia m etter cm linha
d e co nta os t empos, os p aiz os, os costum es, o n ão deixar a uma instituição o monop oiio do todos os rigor es

e de t odos os crimes. Julgamos ter sufficiontcmente
rPs tabelecido a ver dade dos factos e julgado as r espo n sab ilidades ; si não temos feito a luz complet a, p elo
menos elu cidamos a lguns ponto s nesta difficil e tenebrosa historia da Inquisição.
Hepitamos: ap ozar de attenuações importantíssimas
ás accu saçõos de fanat ism o e b arb aría, assaccadas contra a Inquisição h espanhola, n ão pretendem os j ustificar todos so us actos, p ois qu e os summos Pontífic es,
ás vezes, lh e censuraram os excessivo s rigor es ; m as
com Balrnes, judicioso e gravo escriptor h espanhoI,
concluiremos : << Sem desconhecer as cir cum stancias
excepcionacs nas quaes se achou esta instituição, cr eio
que teria feito muito m elhor d e, a ex emplo da Inquisição de Roma, evitar, quanto fosse po ssivel, a eITu são
<lo sangue. Podia p erfeitam ente zelar p ela conservação da fé, prevenir os mal es com que a Religião era
ameaçada prlos Mouros o p elo s j udcus, pr eservar a
Ilospanha do protestantismo, som fazer uso d esse rigor excessivo que lh e val eu tão graves cen sur as, admoestações da parto dos papas, provocou as reclamaç.ões dos povos, foi a causa que tanto s accu sados
appelláram para Roma, e forn eceu ao s adv orsario s
do Cathoiicismo um pretexto para aco im ar dr cru eldade uma Religião a quem h orr oriza a eITu são do san gue. Repito, a Religião cath oli ca n ão é r cs pon sav e[
d e nenhum dos excessos que puderam ser co mm etti dos em seu nome; o quando se fala na Inquisição,
não se deve consid erar principalmente a da H espanha, mas sim a de Roma. Lá onde resid o o sob erano
P ontífice, a Inquisição foi em extremo branda e indulgente (1) . n

(1 )

Romain, Science et Foi : l' Inquisition , Introducção, XI.

(1} Balmes, Le Protestantisme comparé au Catholicisme, cap. xxxvI
e xxxvu e n ota 9. - Estudat·se·á co m proveito, sobre es ta ques·
tão, em monsenhor Héfélé, o consciencioso cap itulo que co nsagra a
este tribunal (Le cardinal Ximenes, cap. XVIII), em que attenua
consideravelmente as accusações feitas contra elle, serv ind o-se, a
maior parte do tempo, das declarações de seu principal accusador,
Llorent e.
Vêr tambem, Conférences du R. P. Monsobr~ 1 RR~
(58• Conf., 2• parte ; e o notavel Index III, no fim do volum e).

...
CAUSAS DA SÃO BART HOL OMEU

CAPITUL O III

A São Bartholomeu.
Nocão geral. -

Ques tões a examinar.

Entend e- se por São Bartholom eu o m assacre dM
hugu cnot cs ou protestantes, qu e t eve lugar na França,
na noite de 24 de agosto, fe sLa de são Bartholomcu,
cm 1572, por ordem de Carl os IX, influ enciado p elo s
co n selhos de sua m ãe, Catharina de J\1cdicis.
E st e m assacr e com eçou cm P ari s, dep ois do sino de
Saint-Gcrmain-l'Auxerroi s t l?r dado o signal. Coligny,
ch efe do partido hugu cnotc, foi uma das primeiras
victima s. O sangue corr eu cm t oda a capital ; segundo
alguns, houve dois mil m ortos; segundo outros, dez
e at é vinte mil. Vê-se que a dilTer cnça é grand e, e a
v erdad e d ev e est ar entr e os exlr cmos.
No s dias seguint es, Sf:mpr c pelas ord en s do r ei, sem elhant es scenas se r enovar am cm difTcr cntcs ponto s
do p aiz : Mcaux, Orléans, Lyão, Burgos, Tolosa,
Bordéu s, et c... Algun s hist ori ador es pr r t endem qu e,
nas pr ovincia s, houve de quinz e a vinte mil victimas.
Ver emos o qu e se deve p ensar a est e r esp eito.
Tal é o fact o da SãoBartholomcu ... Mesmo ,sem acccií ar as exaggcr açõcs a resp eito dell c, foi p or demais v erdad eir o, e é uma pagina que se desejaria poder apagar
dos annacs da historia franccza, segundo uma palavra,
não d o chancclier de l' Hospital, a qu em muita s v ezes
foi attribuida, ma s do pr csidcnt<• de Th.ou : « E xcidat
ilia dies éero ! P er eça par a sempr e a m em oria daqu eIIe
d ia ! »

,
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O odio dos pr otestantes e dos philosophos m istu ro u, d e t al modo, o nome da Igr eja cath.olica a est e
fac to hist órico, que, a fo r ça de o ouvir, muitas pessôas
acreditár am que a São Bar thoio m cu era obra da f gr cj a.
Importa destruir este pr eco nceito. P or outr a parte, sob
a pcnna dos oscr1ptor cs pr ot estantes, dos r omancistas
e outros hom ens de juizo err oneo, o num er o da s vi ctimas augmentou de m odo syst cmatico. Não nos ser á
d ifficil demon str ar qu e ahi tamb cm o exaggcr o se deu
livre cur so.
Para proceder com ord em : 1° Examin ar emos r apidament e as causas qu e pr epararam es t e aco nt ec iment o deploravcl ; 2° mostr ar emo s qu e a R eligião cat holica não teve parLc alguma no massacr e da São
Bartholomeu ; 3° foi um golp e de Estado, um ac to de
proscr ip ção, obr a da politica de Carlos IX e d e Catharina de l'viedicis ; 4° emfim, a São Bartholom cu fez
muito m enos vict imas do qu e se t em escripto. E ' o que
vamos dem onstrar cm outr os tantos arti gos, ond e
appar ecer á clarament e qu e a Jgrnja d ev e &cr just ificada
de qualqu er accusação de int erv enção no odioso m assacre da São Bartholom cu, e convém andar d cscon.fi ado a respeito elos numeras em que se calculam a s
victimas .
ARTIGO I

Causas que prep!'far&m e explicam a São Bartholomeu.
I. Princípios da Reforma. tante, na França.

II. Violencias e crimes d os protes·

I. R ecentes tr ab alhos, publicados por inves tigador es e eruditos, pcrmittem coIIo car h oje, cm plrna
luz, o acontecimento que deixou uma impressão tão
dolorosa na hist oria da Filha primogenita da Igreja,
no Rr.culo x vr. EsseR aur..t ores remontaram ás fontes,
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e acharam, no s proprios historiador es da Reforma, declarações que merecem ser recolhidas.
Primeiro, julgamos que não surprehenderemos nossos leitores affümando que da Reforma proc ederam as desordens que tão profundamente transtornaram a Europa no seculo xvr. A doutrina de Luthero
e de Calvino continha cm germ en todos os principias
de revolta, de anar chia, de lucta sangrenta.
1° O protestantismo arrastava comsigo a corrup ção dos costumes. - O livre exame, a salvação attribuida somente á fé, sem as obras, a rejeição da auctoridade da Igreja e de toda a moral importuna, já,
ainda em tempo do s reformadores, - os proprios Luthero e Calvino disso gemeram - tinham causado uma
depravação geral.
2° O protestantismo impellia para o socialismo, a
pilhagem, a anarchia. - Na livr e interpretação da
sagrada Escriptura, cada um achava, não só uma
desculpa, mas uma approvação de todas os excessos. Pois : « Naauelles tempos, diz Bossuet (1), toda a
Ail emanh a estava em fogo. Os camponezes, revoltados
contra os senhores, tinham pegado em armas e imploravam o soccorro de Luthero. Além de que seguiam a doutrina dellc, pretendia-se que um livro delle,
a Liberdade christã; muito contribuira a lhes inspirar
a rebellião, pela maneira ousada com que falava contra os legisladores e contra as leis. ii
<< Luthero, diz Luiz Blanc, levava direitinho a Munzer . Milhões de vozes estavam promptas a proferir, contra os r eis e os principes, o gr ito que soltára contra
Homa (2). ii A violencia dos novos b arbaro s não conheceu mais limit es: matanças nos campos de batalha, ci dades desmanteladas, mosteiros destruidos, igrejas incendiadas e saqu eadas, thesouros de esculptura e pin(1) Bossuet , Histoire des V ariations, liv. II, cap . xr.
(2 ) Luiz Blanc, Histoire de la Ré1Jolution française, t. I.
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t ura destruidos; taes foram os resultados da Heforma
na Allemanha. Melanchton dizia que as ondas do Elba
não chegariam para chorar todas as infelicidades e desventuras da Heligião e do Estado.
3° O protestantismo queria a destrui ção do catholicismo . - E' um erro consideravel, explorado pelos
inimigos da Igreja, acr editar que os protestantes reclamavam simplesmente um lugar ao sol, ao lado dos
catholi cos, que eram inoffensivos e tolerantes em
exc esso. Luthero disséra : << Quem cooperar com o
br aço ou os bens para a ruina dos bispos e da j erarchi a
episcor aI, é bom filho de Deus, verdadeiro christão,
e observa os mandamentos do Senhor. i i Seus discípulos obedeceram : provam-no seus sangrentos
triumphos na All em:mha, na Dinamarca e na Inglaterra.
II. Em França, como alhur es, os protestantes qner iam acabar com a Heligião catholica e sub stituir -lhe o
calvinismo. No seculo xvr formavam um Estado no
E stado ; tentavam apoderar-se do poder e pactuavam
com os inimigos da patria. << O calvini smo envolvia a
França numa rêde de conspirações. Em 1562, seus
partidarios sublevaram-se, ao mandado de seus êh efe s, com uma simultaneidade assustadora. Em 1567 ,,
po ude-se verificar juntamente o alcance e a rapidez
de suas manobras. N e§te anno, as ruas de Nimes for am ensanguentadas por uma das mais odiosas São
Bartholomeu s protestantes, a qual se chamou a Miguelada, eff ectuada pelos huguenotes, de sangue frio,
de caso pensado, sem provocação da parte dos catholico s, a 30 de setembro, no dia seguinte á festa de são
Miguel. Trezentos cadaveres foram precipitados num
grande poço, no pateo do palacio ep iscopal. Co ntra
este facto, cs protestantes organizaram a conspiração
do silencio. Comtudo, o nefando crime é confessado por
alguns delles. Além disso, a Miguelada não foi um facto
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isolado, ma~ o effeito de uma conspiração tramada
contra a França. (1) »
cc As cathedraes, as igrejas, os conventos, as capeHas e até as bibliothecas e os hospitaes são destruidos, saqueados, roubados, profanados. Como os barbaros, os protestantes apoderam-se de todas as riquezas do culto, quebram as estatuas, dilaceram as pinturas ... Pelas mãos delies, os bispos, os sacerdotes, os frades de qualquer ordem são mortos, insultados ou expulsos. As populações, fieis ao culto de sous pacs, são submettidas aos mais crueis tratamentos. Só na Beauce,
os calvinistas triumphantes destruiram trezentas igrejas. Em toda a França, contam-se cento e cincoenta
cathedraes ou abbadias completamente a,rruinadas(2). >>
Assim, é preciso reconhecer que o massacre de Vassy,
no qual qua,renta o dois prote~tantes, segundo La
Popeliniére, succumbiram numa Iucta travada entre elles e os catholicos, era já vingado e de sobra.
Deve-se então ficar surprehendido que a velha fé dos
Francos, tão arraigada no solo do reino christianissimo, ficasse indignada, e, mais do que Ailemanha
e a Inglaterra, se tivesse defendido contra as usurpações, os conluios e manejos da Reforma?
E' neste verdadeiro ponto de vista historico, que
convém coIIocar-se para julgar lealmente o facto da
São Bartholomeu, e, sem pretender desculpal-o, patentear pelo menos as muitas circumstancias attenuantes.
(1) Jorge Gandy, Revue des questions historiques, 1866, t. I. J .. J. Fauriel, Essai sur. les événements qui ont précédé la Saint-Bart hélemy (thêse).
(2) Carlos Buet, François~de Guise.
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ARTIGO II

~i.

A Religião catholica não teve parte alguma no massacre da
São Bartholomeu.
1° A Religião não estava directamente interessada na questão ;

'2º nem a santa sé interveiu, nem ecclesiastico algum fazia parte do
conselho real ; 3 ° no massacre, não apparece participação alguma
da Igreja ; 4° a Igreja não approvou a São Bartholomeu.

É preciso não ter mais sentimento algum de justiça
para accusar a Religião catholica dos males soffridos
pelos Francezes durante as infelizes guerras que assolaram a França nos reinados dos trcs irmãos, Francisco II, Carlos IX e Henrique III, e ainda mais para
lhe attribuir a resolução de Carlos IX.
Por certo, não queremos pretender que a Igreja se
desinteressou da grande questão religiosa que agitou
a França no seculo xvr, nem que eIIa ficou espectadora
indifferente na lucta _que se travava debaixo de seus
olhos.
Naquella época, a Rcligii'io catholica era a religião
do Estado na França. Guarda do direito dos reis e dos
povos, protectora nata da fé e da moral christã, tinha
por missão e dever de oppôr-se á Reforma e ás suas
intrigas, e assim o fez energicamente. E pois que a
heresia prótestante atacava com as armas na mão, a
Igr eja podia, por sua vez, invocar contra clla a força
do braço secular. Ninguem póde lhe imputar a crime
sua intervenção nas luctas religiosas daquella época
agitada.
Mas importa muito determinar de que modo interveiu. Será verdade, como pretenderam seus adversarios, que a Igreja seja responsaveI da São Bartholomeu? Será verdade que por conselhos, manejos,
tenha escandalosamente triumphado? - Não, ella
não intPrvr,iu nestr. facto , nem como motioo, nem
como conselho, nem como agente.
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1° Antes de tudo, notemos que o verdadeiro motiro do massacre não foi a religião. Si, no principio da

Reforma na França, a crença contribuira por alguma
cousa na lucta entre a Liga e os calvinistas, a questão,
em 1572, era mais politica do que religiosa. Não
se tratava mais de dogmas, porém de rebelliãQ. Tres
revoltas anteriores, muitas cidades subtrahidas á obediencia real, cercos sustentados, tropas extrangeiras
introduzidas no reino, quatra batalhas travadas contra o exercito do rei, o duque de Guise assassinado :
taes eram os motivos de queixa do rei e de sua mãe.
Por isso, Carlos IX, depois da São Bartholomeu, escrevia a Schomberg, seu embaixador na Allemanha, falando dos protestantes : « Não me era mais possível
atural-os. ''
Em parte alguma é invocado o motivo religioso, e
vê-se, pclo contrario, que os edíctos reaos recommendavam de não molestar de modo algum os membros
da religião reformada. O martyrologio dos protestantes
refere que os matadores diziam aos transeuntes, ao
mostrar os cada.veres : rr São eIIes que nos quizeram
constranger para matar o rei ! "
2° Mas será possiveI admittir-se que a Santa Sé
excitou o rei de França a exterminar os protestantes,
sob o pretexto de conservar ao catholicismo sua supremacía religiosa? Interveiu a Igreja, como conselho?
Voltaire, naturalmente copiado por numerosos historiadores, accusa disto são Pio V, um papa, um dominicano, portanto um inquisir1or, e emfim um santo. Que
ha de verdadeiro nesta affirmação ?
Carlos IX reinava em França havia já seis annos,
quando subiu ao throno de são Pedro um papa de
grande virtude, são Pio V. Teve este dois grandes
fins: deter os progressos semprQ crescentes da Reforma
na Europa, o alistar os príncipes christãos numa cruzada contra os Turcos. - Para alcançar estes fins,
comprehendia muito bem a necessidade que tinha
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elo concurso da França, e por isso multiplicou os avisos
e conselhos a Carlos IX, em vista de reduzir a heresia
e assegurar ao rei soccorros e allianças.
Desses conselhos faz fé a correspondencia pontifical.
De conselhos sanguinarios,porém, de machinações perfidas, .de conluios urdidos na sombra, não ha vestigio,
nem prova (1). Além disso, sabe-se como a corte de
França não fez caso dos conselhos do Pa a e assignou
a paz de São Germano (1570), que fazia dos protestantes um poder político no Estado.
Pio V morreu tres mezcs antes do massacre da São
Bartholomcu. Grcgorio XIII lhe succcdeu a 13 de
• maio de 1572, e seguiu a mesma norma de conducta
que seu predecessor, procurando approximar a Hespanha da França, afim de alcançar uma pacificação religiosa que permittiria dirigir os esforços communs cEmtra a ambição da Turquia. O historiador
francez, H. Martin, que não se p.ódc suspeitar de parcialidade em favor da Igreja, reconhece que Gregor io XII J, <r não só não favoreceu as intrigas que precederam a São Ba1·tholomru, mas nrm dclias teve
conhecimento (2) )> .
Pois do lado de Roma, n enhum conselho de perseguição ou de represaliassangrentas.Mas o rei do França
neste ponto teria sido influenciado pelo clero cathoIico?
Nos conselhos reaes, segundo a narrativa do duque
de Anjú (mais tarde Henriqne III), intervieram o rei,
a rainha, a senhora de N cmours, o marechal de Tavannes, o duque de N evers, Birague, de Retz, etc., porém nenhum cardeal, nenhum bispo, nenhum sacerdote. Os Essais snr l'Histoire générale andam errados
julgando qu e se trata dos cardcaes de Birague e de
(l) Sobre esta questão pôde-se consultar com fructo o padre Le·
fortier, _la Saint· Barthtlemy, cap. \'.
(2) H. Martin , Histoire de France, t. IV.

e.
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HcLz ; sãü os marechaes d esses nomes qu e são designados. O cardeal de Biragu c r cv es Liu u purp ura só cm
1578, e d e Rctz cm 1587.
30 A R eligião catholica qu e n ão in.Lrni éra cm nada
no s conselhos, 11.em tão pouco apparecc como agente
11.0 massacr e. Falou-se cm sacerdotes, "'m frad es, d e
uma milíci a inteira de burel, que t eria and ado de e11··
volta com os matador es e qu e, co rno diz YolLair e, co mo
contam os romanc istas, immolava suas vi ctimas com
a esp ada numa d as mão s e o crucif ixo na ouLra.
Falou-se daqu cllas famosas cruz es brancas qu e adornavam as ch apéu s dos assass in os, daqu ell es punhaPS
b ento s pelo cardeal de Lorena...
•
Ond e está a verdade? Em Paris, por uma esp ec ial
protccção da Providencia, não se vê n enhum sacrr clotc
no m assacre, a não ser Jo ão Houillard, con ego da calhcclral e conselheiro no parlamento, qu e fo.i arr ast ado
no lu gar do massacr o para d ell e ser vi ctima . Os escrirtor cs protestantes, na verdade, citam os n om Ps de alguns sacerdotes qu e tomaram parte no s massacr es
d.as provincias. Mas a srr isto v crdadr, a conducLa
r rp r ch ensivcl d ell es, rm fim d r C'Onkt~, não póclr sr•r
imputada á Igr eja.
Eis o que a imp arci al e verídica historia pódc
a ffirmar : o cler o catholico, durante os m assacres,
desemp enhou o papel que lhe competia. Em lu gar
d e matar ou forir, salva. Basta lembrar o 110br r
procedimento do bisp o d e Lisieux, li ennuycr, qu<',
por sua energia, salvou t odos os pr otestantes d e sua
diocese.
O martyrologio dos protestant es, cm que não se
pód.e lançar a suspeita de querer faz er o elogio elos catholicos, cita muito s fact os corno o pr ocedente. cc Em
Tolo sa, diz olle, os co nv entos serv iram el e asylo aos
:aJvinist as; cm Burgcs, eatholitPH pacil'i cos i>lllc'lll'Wn
alguns; cm RomanR, dr Rrssrnta qu e foram presos,
conseg uiram soltar quar enta, e dn :; ma·is :;ó pp1·1•ee-
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sete; cm Ti oyos, Pm Bordéus, muitos fur am igualmente salvos por sacerdotes. »
Em Pari s, os hugu ono t os perseg uidos ach aram tambern protoctorcs catholicos, o rm Nimos, osqu oconclo- sc
da ,lfiguelada, houve cornções assáz generosos para defender os cah·inistas do um a carnificina demais auctorizada p elo ex emplo, mas de nenhum modo p ermittida pela Hcl igião.
Como, depois di sso, acc usar a l gl' cja e sous min istro s d e torem banhado as m ãos no sangue elos
hereges? Quanto ás cruz es brancas, não passavam elJas
de um embl ema, do um signaJ. Além d isso, o card eal
Carlos de Lor ena achava-se cm Homa desd e tres m ozes antes elo massacre. Como pod eria então benzer os
punhacs d estinados a um massacr e que Joi impr ovisado? P ortanto, a scona introduzida por Chénior no seu
Carlos I ,\", o por Scrib e nos lluguenotes, m er ece ser
d esterrada por entr o as fabu las.
LÍ.º Mas, obj ectar -so-á, si a Igreja não propar 0u a
São Bartholomcu, si o papa não foi cl olla nem conselheir o, n em oumplicc, não se pód e negar qu e Grogorio Xll J a t enha altamente appr ovado o d oHa se
tenha r egozijado . E ' certo qu e cm Homa, ao r ecrbor
a noticia dcssr nefando golpe el e Estado, rrnderarn-se a
Dous solemnes acções d o graças; Grrgor io X llT foi
cm procissão da igreja São J\farcos á do São Lu iz, indicou um jubileu, mandou cunhar m edalhas commomorativas, e encornm endou ao pintor Vasari, par a o
\'aticano, fr escos de stinados a p erp etuar a lembr ança
de um acontecimento de qu e a côrto romana concebia
uma grand e alegr ia.
Que esses factos ma.toriaos sejam verdadeiros, não
o discutimos. l\fas, para conh ecer-lh es o verdad eiro
earacter e julgar-lhes a significação, é noccssario e
justo lembrar :mas c in.: um s Lancia~ e explicar· ~eu s
motivos.
DepoiH d e ter nceh iclu a iwtieia du K ucunkeimeJttos
ra1n
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de Paris, o summo Pontifico foi procissionalmcntc da
igreja São Marco s á igreja São Luiz dos Francczcs;
ahi mandou <;antar um Te Dewn de acção de graças,
1.; rclcnou procissões, marcou um jubileu, mandou ou
deixou cunhar uma m edalha commcmorativa do massacre. E' ainda verdade que o pregador l\lurct fez um
elogio publico na presença do papa, e o pintor Vasari
representou as diversas scenas desse facto cm trcs quadros que ainda adornam uma das salas elo Vaticano. Mas que pretendia celebrar a côrte de Roma com essas
demonstrações? Aquillo que lhe tinham revelado as
noticias recebidas. Or a, continham o que s,; pubiicára por toda a parte na França e fóra della ; que
o rei e a familia real acabavam de escapar ao maior
perigo, suITocan.clo uma nova conspiração tramada
pelo s hugucnot cs .
Neste ponto, não ha duvida possivcl; Carlos IX,
numa ca.rta dirigida, cm 24 ele agosto , ao senhor de
Fcrralz, seu embaix ador em Roma, contava r esumidamente o facto, deixando a.o senhor de Bcauvillé,
portador ela missiva, o cuidado de dar mais pormenores ao embaixador e ao pap a Gr cgorio Xll I. Os
pormenores eram os que tinhnm sido mandados aos
govornaclores elas províncias.
A correspondencia official de Salviati, n,uncio do
papa cm Paris, mo stra que cIIc ignorava completamente os proj cctos da côrtc. Nos seus rclatorios particularc:s, endereçados ao conselho ele Estado, fala da
rcbellião geral dos protestantes que obrigou a côrtc
de França a lan çar mão de uma resolução extrema
]Jara :;e pôr a i;alvo elo p erigo . Um curiosíssimo doc um ento , conservado no Vaticano, vciu r eccnLcmcn.te
co nfirmar todas essas affirmaçõcs. E' o resumo manuscripto (1) , cm latim, de um leito de justiça rcali-

zaclo no parlamento de Paris. Encontra-se ahi um trecho que explica de um modo, que se poderia dizer
definitivo, o massacre ela São Bartholomcu. Eis a
traclucção : cc Nesta augusta asscmbléa, o rei Carlos
d eclarou que, graças a Deus, descobri.ra a,s ciladas qu e
o almirante Gasparcl de Coligny armava ao governo do
rei, chegando ao ponto ele ameaçar toda a familia real
com uma catastrophe e com a morte, e que tendo
tratado a c)Jc e a seus cumplices como o mereciam,
queria que, no futuro, não se imputasse este facto a
crime áquclles qu e foram os fiei s ministros ele uma
tão justa vingança, visto que tinham proced ido só
por vontaclP, mandato e ordem do rei. >>
Este mesmo dr cumento relata que as execu ções
feitas a 24 de agosto 11ão foram mais do qu e justas represálias contra as conspirações da facção protcst~ntc
que devia, duas horas mai s tarde, matar os membros
da familia real. Demonstra cm segundo lugar que as
execuções, ordenadas por Carlos IX, só assumir am o
caracter de massacre pela intervenção do povo de
Paris, irritado contra as facções. Ml'nciona emfim a
prohibição expressa feita pelo rei ao mesmo povo de
Paris, cc de homicicl.ios, combates, pilhagem e saque elo s
bens dos huguenotcs », sem a intervenção do .parlamento e dos magistrados publi cos.
Tacs foram as notificações feitas ao Papa, donde resulta que Homa entendeu celebrar não o assassinato dos
h ereges, mas a exterminação dos r ebeldes, a Iib crta.;ão do reino, e, sem duvida, como co nsequ cncia ulterior, o fim ele uma horrorosa guerra civil. O proprio
Muret, na sua famosa pratica pronunciada a 23 de
dez embro seguinte, não celebrava outra cousà.
As medalhas commemor ativas, cunhadas cm 1572,
tendo a legenda : Ugonotorum strages, com a imagem
de um anjo exterminador, armado de uma espada e
perseguindo guerreiros, significavam a repressão de
.hereges rebeldes. As pintlll'as de Vasari não tinham

(!)

Manuscripto n° 80/d da blbliothcca V atirn nn , p. 198 . -

Estu·

du pelo padre Davin, Un nouveau document sur tu l:>uinl-liarlhé·
lemy (Univer s, 24 de agosto de 1885).
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outro sent ido e deviam simpl csmenít> tran smittir á
posterid ade a memoria de um fact o qu e, aos olhos da
.côrtc d e Roma, assumia um caract<•r provid encial :
a saTvaçi'i.o da vida e do throno d e Carl os I X, a victoria
sobr e a h er esia, o fim das di ssensões intestinas qur
d esolavam a Fran ça.
BraPtôm e co nta qu e, m a is tard e, Gregor io XII 1,
mr lhor informado sobr e os massacr es de Paris e das
províncias, chorou amargamente : « Lam ento, dizia
rll e, a m 0r t e de tantos innocent es IJU e não d eixar am
clr. prr cr.rr de envo lta co m os cul pados; é possível que
a mu it os dell es D eu s t rnh a concr<lido a graça dr se
a l'l' rprn<l c•r r·m (1). ii

AR,TIGO I1I

A São Bartholomeu foi um acto de proscripção politica.
I. Culp ab ilidade pessoal de Coli gny. - II. O massacre não foi
prcmccliLado . - III. llfassacres nas provincias.

T. As virtudes guerreiras el e Coli gny, a ap ologia qu r
Voltail'r f('z dr st e p er sonagem, e o culto qu e lh e dedicaram os proíestantes, fiz er a m por dema is esquecer
suas o ff ensas contra o r ei, contr a a pat1·ia e contra a
R eligião. P egando em armas contra o E st ado, Coligny
tornára- se cr iminoso d e lesa-majest ade. A prova d e sua
r ebelliào não interrupta acha -se no Diario de suas
receitas e despezas, p or onde se vê qu e esbulhou os
subcli tos do rei para mov er g uerr u contra o monarcha;
n os pap eis elo almirante, onde se póclem ler suas conspirações ; nas Memorias d e Villeroy, el e Brantôme,
d e Tavann es e de Montluc. P er correndo-as, ficar- se-á
(1) Para mais a mplas inform ações, consulta r a obra do padre
L eforti er, la Saint-Barthélemy. - O es tud o desta questão. por Jori:re
Ga11uy, na Hrv11e des questions J11 storiqi1es, l. I , l 8G6,
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facilmente persuadido que Coligny se tornál'a insup por tavel a Carlos I X e a Catharina de Medieis, ao
mesmo tempo que se declarava o inimigo encarniçado
dos Guises, o cumplice e o instiga:dor el e Poltrot , assassino elo duque, cuj a m orte tanta al egria lhe causára ...
Por certo, depois d e tantos m otivos d e qu eix a, não é
n ecessario proclU'ar na R eligião um pr et exto para est a
pro scrip ção inteiramente politica (1).
Julgamos ~mmciente porém lembrar as ultimas circumstancias que precipitaram o d es fech o de uma crisr
t ão longa.
<< Durante os r einados el e Francisco II e ele Carlos JX
(1560-1574), Catharina, de ?vleclicis, - qu e el e facto
governava o r eino, - introduziu, na dir ecção dos n egocios, um machiav elico e p erigo so systema d e b alança, qu e con sist ia rm enfraquecer uns p elos outr os,
por m eio da astucia ou da for ça, tanto os defensor es
como os inimi gos do Cath oli cism o, syst em a imp osH iv el e ali ás peri gosíssimo; impo ssív el, p orqu e, cm part e
alguma, as idéas d e concili ação e tol erancia, cm mn,tcria el e r rli gião, oram acccitas; perigo siss im o, porque
a for ça ele poupar ou favor ecer os partidos contrar ias,
acabava-se fatalment e por co ngr egal- os contra si
propr io , por originar r eacções violentas, e não t er ou·
tro m eio d e sahir ela confu são e do ch aos sinão as
catastrophes (2) . ii
Esta, p olitica ele p artido interm eclia,.i o m a nifc stárase no colloquio ele Poissy (1 561). Insp ir ou o eclícto de
janeir 9 elo 1562 qu e assegur ava aos reformado s o livr e
exercicio d e seu culto, p ermittindo-lh es us pr edicas
fóra elas cidades. Fiel a esta m esma p oiitica, a rainha
(1) V êr a obra de Carl os Buet, !' Amiral de Colignv et les auerres
de religion au xv1• si~cle, um Estudo so bre o Caract~re de Coligny,
por D. d'Aussy (R evue des questions historiques, t. XXXVIII, julho
de 1885, e o bem documentado trabalho do barão Kervin de Lettenhove, les huguenots et les Guerres, 6 vol. publicados de 1883 a

1885 .
(2)

R evue des qaestions historiques, loc. cit ., 1866.
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mãe assigna, cm 1570, a paz de Sâo Germanr» que concedia tacs vantagens a.os pr otestantes que os cathoIicos, logo C'm seg uida ás suas victorias do Jarnac e de
Moncontour, se julgaram t'rahidos. Quatro cidades
fortifica.das estavam entregu es aos protestantes por
dois annos ; ficavam admittidos a todos os empregos,
de modo que se poudc dizer que ,, a realeza cap itulou
como um vencido n.
O almirante Coligny triumphava com todas aqucllas
concessões ; o rei o temia e ora influenciado por cllc,
a tal ponto qu e Catharina do Medieis ficára apavo rada com o ascendente do almirante. E' então que a
situação vciu a complicar-se com um proj ccto do guerra
contra a Hcspanha, guerra por cuja realização muito
SC' emp enhava Coligny. A clla, porém, se oppunh a a
rainha mãe. Desesp erada esta por ver qu e o almir ante
era m ais rei do que o rei, armou o braço de um assassino.
A 22 de agosto de 1572, ao voltar do conselho, Coligny r ecebeu um tiro de bacamarte. O almirante foi
somente ferido, Carlo s IX o visita,consola,jura vingalo. Por outro lado, os protestantes ficam furiosos e vomitam ameaças. Catharina de Medieis resolvo uma vingança. mais completa. No conselho cffectuado no dia
seguinte, com o duque de Anjú e alguns ch efes cathoiicos, foi decidida a morte do almirante e de seus
principacs adhcr entcs. Depois, tomada esta decisão,
a rainha mãe foi ter com Carlos IX e mostrou-lhe o
perigo imminentc a qu e ia ficar exposto si não fiz ess\')
matar Coligny e os chefes do p&tido protestante.
Assustado, exasperado, o rei declara que qu er a morte
não só de alguns protestantes, mas de todos. E' assim
que o massacre geral foi exigiuo e ordenado pelo r ei.
E' verdade que no dia seguinte, 24 de a.gosto, quando,
ás duas h oras da madrugada, o dobre do sirío deu o
signal, o rei, por uma contra-ordem, prohibiu o ma.s;>a.cre geral e até a. morte de Coligny. Mas já era tard e ;

o sangue e a morto corriam pr•Ia.s ruas da capital, onde
a carnificina durou trcs dias (1).
II. :Muito se discutiu a questão de saber si o massacre fôra premeditado, ou si fôra resolvido subitam ente .
Os auctorcs protestantes, para pintar a perseguição
com côrcs mais negras, não deixaram de afftrmar qu e
a matança era preparada desde muito tcm1Jo. '' Os
pamphlctos contemporancos fazem mesmo remontar
a decisão até a entrevista de Bayonna, cm 1565 ; alguns cscriptores, á paz de São Germano, 8 de agosto
ele 1570 (2).
Outros auctorcs, - e partilhamos sua op inião, querem que a r esolução não tenha sido tomada, sinão no dia precedente, de tarde. Estes t êm a seu favor: 1° o testemunho da rainha Margarida., esposa do
rei da Navarra (mais tarde, Henrique IV) ; o 2° de Tavannes que, nas sua s JV!emorias, afftrma que se lançou
mão dessa medida só cm conscquencia dos r eceios qu e
inspiravam os chefes dos protestAntes, depois da ferida
de C'>ligny (22 de a.gosto ele 1572) ; 3° o . do duque de
Anjú, irmão de Carlos IX (e seu succcssor, sob o nome
de Henrique III), relatado por seu medico Mirou. Este
descreve o conselho reunido a 23 de agosto, no qua.I a
rainha. Catharina de Medieis foz prevalecer o seu dcsignio de matar Coligny, e o rei, numa grande colcra,
propoz o massacro de todos os protestantes de França.
4° Esta opinião tem a seu favor a auctoridade de Brantôme, de Ia Popeliniêr e e de Mathicu, auctorcs contcmporaneos. 5° Emfim a critica moderna, a.pós estudo
(1) A narrativa que damos é o resumo muito breve do extenso
trabalho publicado na Revue des questions historiques, t. I.
(2) Henrique Bordier, no seu livro la Saint-Barthélemy et la critique moderne (1879), esforça-se por fazer prevalecer esta opinião,
aliás pouco fundada ; porque a paz de São Germano o1ferecia demasiadas garantias ao partido protestante para não parecer uma veI\dadeira conciliação. ·- Heitor de la Ferriêre, no seu livro la SaintBarthélemy ; la veille, le jour, le lendemain (1892), refere diversos
testemunhos favoraveis a uma premeditação.
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do s diver sos documento s historicos, apega-se de prefcr encia ao mesmo par ecer.« Todas essas attcstações,
Pscr rveu Baguenault de Puchcsse, são concordantes e
naturacs, cmquanto é preciso recorrer a supp osições
muito impr ovav eis para sustentar a these da difficiJim a preparação d e um acontec imento no qual o
acaso tem um pap el muito m as pr ep ond er ante <lo que
o calculo (1). »
R esumindo os t estemunhos dos emb aixador es da
é poca, CavaTli, WaJsin gh am, o nuncio Salviati, Cuniga,
outro sab ia critico , J orge Gandy,_ço n clue assim: « Ch ega; a falta de pr em r ditação qu e esses test emunhos
e muitos outros afflrmam, é provada até a evidencia (2). »
Accrcscentemos quão p ouco verosímil é qu e essa
r csoJu ção tenha fi cado secr eta dur ante set e annos,
como o qu erem os prot estantes qu e a fazem rem ontar á entr evista d e Bayonna, e, p cJo contrario,
quanto se h armoniz a m elhor o conjuncto dos factos
com a opin iilo d e uma rlctcrrninação subita, qu e deixa
tudo na co nta do impr evi sto e do furor claR paixões
p opular0s.

JIJ . Massacres se déram tambem nas pr ovineias,
cm diversas cidades, e cm épocas diITer cntcs : em
l\1eaux, a 25 de agosto; cm fa Charité, a 26; em
Oriéans, a 27 ; em Angcrs e Saumur, a 29 ; cm Lyão, a
30 ; cm Troyes, a tl de setembro ; em Burg os, a 15 ;
em .Ruão, a 17 ; cm Romans, a 20 ; cm T olo sa, a
23 ; cm Bordé us, som ente a 3 de outubro ; e cm Poiticr s, a 27.
A r es peito desses m assacr es, apresenta-se logo esta
(1) Baguenault de Pu chesse, la Saint -Barthélemy, quest.i ons con t roversées (2' série ), publi cadas pela Sociedade bibliographica.
(2) Jorge Gandy, la Saint-Barthélemy, segundo a recente obra
de H eitor de la F crriêr c ; R cvue des ques tions his toriques, L. XL I
Cf::iscicul o de abril de 1892).
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qu est ão: Pclu r ei terão sido dadas ord ens pat·a exLe nd cr
ás provincias as sangr entas execuções que se l' Caliz aram
na capital? - Os historiador es não e.,5tão el e acco rdo.
Segundo certos, a pafavra escapada a Carlos I X , num
momento de co fera, deve ser tomada ao pé da lcttra,
e su as ordens secreta s foram mandadas aos governador es das provincias, p edind o-lh es uma pr oscrip ção ger al dos h er eges. E ' a op ini ão dos protestantes Papyre-Masson, Davila, Maimb ourg, aco mpanhados pelos adv er sa.r ios do Catholi cismo. As Memorias do Estado de França a firmam qu e ord ens n est e sentido foram igu almente expedid as aos governador es das cirlades.
Durante certo tempo foi el e u so, entr e os defensores
da I gr eja, negar essas asser ções. Nlas hoj e seri a clifficil pr etender que Carlos l X não tenha enviado ordr m
alguma. Sua correspondencia, já publicada, insere á
data de 27, .iO o 11 de agosto, cartas cm qu e se di z que
retira mandatos verbaes qu 0 n r cc0 io d e sinistros aco n t ec im entos purléra decidir n trnnsmittir ao go vcrna clor d e l ,yão, assim cnmn n outros gnvernadol'OS r
tenentes r eg ion acs .
Depois disso, não é muito p ossivcl duvidar ela rx istenc ia d e certas ordens verbaes exp edidas nas provin cias, qu or pelo proprio rri , qu er cm nome dcllc pelos
cortezãos.
Agora, vêm a propo sito outr as p erguntas : Em qu e
mom ento foram dadas aqucllas ordens? Extcndi am-sc
a todo o reino? Qual era o seu t eor? Póde-se attribuirlhes os massacr es dos pr ot estantes cffcctuados nas provincias. Aqui t amb cm difTcr cm as r espo st as com os
auctor es.
1° Os hi st oriadores qu e pretendem que a São bartholomeu foi uma cousa preparada desde muito t emp o,
foram ohri gadcc, para ser cuns0qu cnt cs, a su st ent ar
que a qu olb ~ co mmunicaçõcs foram mandadas antes
dt :; n:; 1:·: ·::c:·~·:·. cl n Pari R. Pnrn os part idari0n da. r• pi
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nião mais acreditada e mais verosímil, que não houve
premeditação, é cla,ro que não poudc haver ordens dadas muito tempo antes da execução. A resolução do
massacre tendo sido tomada só na tarde dc23 de agosto,
é nesse mesmo dia e a uma hora bastante avançada,
que o rei esteve no caso de dar suas instrucções de
viva voz a alguns fidalgos que estavam presentes.
2° As ordens verbaes nàó foram expedidas a todos os
governadores das provincia,s. O auctor pouco suspeito
das Memorias do Estado de França o attesta, dizendo
ellc mesmo que essas ordens cc foram despachadas aos
governadores das cidades notaveis onde havia numerosas pessôas da religião. >>
3° Eram as ordens despidas de toda a compaixão,
prescrevendo a morte de todos os hereges, como o querem os cscriptorcs partidarios de uma carnificina universal? A' primeira vista, seria para extranha.r que
Carlos IX, que, em Paris, não queria tirar a vida sinão aos principaes chefes, tenha ordenado nas provincias um massacre geral. Mais, a deposição de Tavannes e a do 111 artyrologio dos protestantes concordam
neste ponto que o rei queria ferir só cc os chefes dos fa.cciosos >>. Si, numa effcrvcscencia popular, as execuções foram além, devem-se responsabilisar as paixões
surexcitaclas e aquelle furor brutal que se manifesta
cm todas as arruaças.
4° Emfim, a verdade historica obriga a reconhecer
que aqucllas ordens oraes, do qualquer natureza que
tePham sido, foram revogadas quasi logo que foram dadas. Desde o dia 24 de agosto, Carlos IX se
apressou em escrever a todos os governadores das r rovincias para lhos transmittir novas instrucções. N ellas
lê-se textualmente : cc Tanto ma.is qur· é grandemente
para recoar que semelhante execuçiio levante meus
subditos uns contra outros e se façam grandes matanças em meu reino, de que eu teria c-xtremo pesar,
rogo-vos fazer publicar por todos os lugares de vosso

governo qu e cada um tenha que ficar socegado e em
segurança na sua propria casa, e veja a não pegar cm
armas o a não oíiondor a ninguom, sob pena cla vida (1). i>
Portanto, si o sangue correu cm diversos pontos du
reino, é preciso concluir que foi anterior ou contrariamente ás instrucções escriptas e positivas do rei.

ARTIGO IV

Do numero das victimas da São Bartholomeu.
I. Divergencias dos historiadores. - II. Numero verosímil das
victimas em toda a França. - III. Questão accessoria : E' verdade
que Carlos IX tenha atirado contra os protestantes? - Conclusão.

1. Seria pretencioso querer determinar, mesmo
approximadamente o numero das victimas da São
Darth.olomeu, quer cm Paris, quer nas provincias.
Entrr os diversos historiadores, a differcnça é por demais scnsivcl e suas divcrgencias se explicam. Uns
e outros são levados a augmcntar ou a diminuir o numero, segundo seu interesse ou seu p8rtido. E' de
notar tambcm que os auctorcs acham complacencia
cm augmentar tanto maiii o numero das victimas,
quanto mais afastados se acham do tempo de que escrevem.
O calvinista La Popcliniere o avalia cm mais ele
1lois mil por toda a França, e em mil sómente cm Paris;
Tavannes em dois mil só na capital. Papyre-Mas~on,
contcmporanco protestante, mais tarde convertido,
eonta dez mil victimas ; o M artyrologio protestante,
impresso cm 1582, dez annos só depois do s aconteeimentos, quinze mil ; de Thou, apologista dos pro testantes, fala em trinta mil ; Da.vila, pagem do Ca-

http://www.obrascatolicas.com

li.14.

4.i5

PAR'rE llIS'l'Ol\JCA

VIC'l'IMAS .IJA SÃO BAR'l'HOLO!IIE lJ

Llwri11a du ,\l eclicis, u mais lal'de historiador das guerras de religião na Franç·a, elevou o numero a quarenta
111 il; Sully, apegado aos erros dos calvinistas, a se1.enla mil ; e Péréfixe, bispo ele .Roclez, preceptor ele
Luiz X J \', cujo fim era inspirar horror por aquella
lragdia, chega até cem mil.

ditar. Em primeiro lu gar, não é de adm ir ar <JW', depois de ter indicado cm geral 15.168 vicLimas. o aucLor
não possa designar pcio nome mais do que 780. Dirse-á talvez que citou só as mais illusLrcs. ~las não
é isso,pois que nessa enumeração ha nomes de pessôas
desconhecidas Pele nenhuma imp ortancia social. D oYese então concluir qur, na realidade, não houve mais do
que as 786 victimas nominalmente designadas? Tal
não pretendemos; sabe-se, com effeito, o que acontece
nos tumultos populares. Com tudo, ha d o se conv ir que,
entre a generalidade e os pormenores, a dill'ere:nça é por
demais sonsivcl.
2° O auctor dá cm Paris o numero to Lal ele 10 .000
victimas o deLalhad.amento só acha 468, o dr todos
aquellos infolizt'S mortos nas ruas do Paris, nominalmente designa apenas 152. Segundo o ,)fartyrologio,
a maior parte dos cadavoros foram lançados no Sena.
Ora, um documenLo authontico, uma conta da casa da
camara municipal, dá o numero oxacto dos cadavert's
retirados do Sona o sepultados nos arredores el o SainLCloud, Autou il o Chail lot : 'l.100 corpos reco lhido s foram enterrados. As avaliações dos cont rmporanoo s
menos su speitos, firam pouco abaixo ou acima d esse
numero, e demonstram que o total dr 2.000, dado por
Papyro-:\1asson, nem foi alcançado, o que i ,a Popclinierc é mais ch egado á verdade quando fix a cm mil
as victirnas na cap ital.
Reduzindo na mesma proporção os numoros indicados polo .lfarlyrologio calrinista para as o uLras
cidades, ch ega-se a esta apreciação geral, que o total das victimas, cm toda a França, foi apenas do 2000:
é certamente demais; maB vae longe disso ás exaggorações dos protestantes o dos ímpios.

11. Apesar elas buscas elos eru ditos o elos do cum enLo s JúsLorico s publicados, ·seria Lemerario acloptar um
numero exacto, e o mais prudente é ainda, como no
tempo cm que o padre Caveirac publicava sua Dissertaçiio sobre a São Bartholomen (1758), tomar por
base os calculos do proprio MarLyroJogio dos calvinisLas.
Eis o seu quadro.

CIDADES

NUMEUO GERAL
DAS VICTB!AS

NUMERO
DAQUELLAS QUE
SÃO NOMEADAS

Paris.,.,., .. ... em geral , 10.000,d>'l11lh11damr11le 468
1.850
225
Troycs . . . . . . . . .
37
Burges . . . . . . . . .
23
La Charité......
20
J,yão.. . ........
1.800
Saumur ct Angcrs
26

152
156
30
37
23
10
14't

Romans........

7

8
7

Ruão...........

600
::!06

212

271,

o
7

15.168

786

0rl<:ans. . . . . . . . .
Meaux..........

Tolnsa.. .. .. . .. .
Bordéus . . . . . . . .
Tola!...........

O <;\uc tor d. esse _lf artyrologio, conLemporaneo elos
factos, calvinista de religião, rncarrrgado de modo
c1uas i oficial desse trabalho, não julgou poder levai'
além do 15.168 o numero elas victimas ; y:ois deve ser
cTl e considerado como um total 11u1ximo. 'Ainda, offe1· ccc lugar a justas obsena~·õeH.
1° O total, dado pelo J!artyro/ugio, nãu t.e1·á ~emiYeJ,
1111•11ll' t>xagg<•rado? lla muil11~ 11111liv11 ~ para o a1.:rc·-

Ilf. _-\.gor a q11P se ha de pensar d esta <.WHt'r i;ão qu e
o proprio Carlos 1'<, na manhã da São Ra1·th0Iomru,
de uma janPl la tln Ltt\'l' l', LPnha aLirarlu coHlra ol:l
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protestantes. Essa affirmação é de Brantôme o, aocrescenta ello ainda que o mosquete do rei não podia
alcançar o alvo. D'Aubigné, do Thou, o duque do Anjú na sua narrativa a Miron, cm summa, nenhum
dos contemporaneos fala desse pormenor. O tosto- .
munho do Brantôme é consideravelmente infirmado :
1° pelo facto, por eIIe proprio confessado, que se achava
a mais de cem leguas· de Paris; 2° por este trecho de
um pamphloto protestante de 1579, Le tocsin contre
les massacreurs : (( Nesta circumstancia, o rei não poupava sua possôa; não que clle proprio manchasse as
mãos com o sangue, mas porque ordenava quo llro trouxessem os nomes dos mortos e dos presos n; 3° ajanella do Luvrc, cm que a communa de Paris (1793)
decretou que seria collocado nm cartaz infamante,
cm memoria de Carlos IX atirando contra o povo,
não existia no tempo desse roi : aquoIIa parte do Luvro
foi construida só no fim do reinado de Henrique IV.
Eis portanto, reduzido ús proporçõC's da verdade
historica, o que foi o mass;.\cro da São Bartholomeu.
1° Fica pois provado o é do dominio da historia que
nem o papado, nem o partido religioso, que comprchendia então a maior parte da nação, não podem ser cm
nada rosponsaveis elo um acontecimento que não prepararam o ao qual não foram associados sinão por actos
isolados, individuaes, do alguns catholicos arclC'ntes
que conservam a rcsponsabiiiclacle pessoal elo que
fizeram.
2° A questão de premeditação, tantas vezes invocada, não pócl e ser admittida por um espirita serio o
leal : seria incriminar as intenções, por meio de
~upposições e conjecturas perfeitamente gratuitas.
.3° E' demonstrado que o Martyrologio rnesrnu ó
suspeito de erro em muitos pontos, exaggerou o total
das victimas, e, aos numeras extravagantes citados
pur historiaclurcs leva.elos pelo preconceito, é permitticlu oppôr calculos mais eqnitativos que reduzem as
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victimas a dois ou tres mil. Certamente este numero,
por restricto que seja, é ainda muito grande e permanece como uma mancha sangrenta na historia franceza, estigmatizando a fronte de Catharina do Medieis
e ele Carlos IX com um ferrete tanto mais odioso que
o attentaclo foi decidido em conselho elo governQ.
Ccmtuclo, é permitticlo concluir com um escriptor
protestante ela Inglaterra : << Não se deixem ofiuscar
os leitores attentos, diz Cobbet, poias declamações
philanthropicas e pbilosophicas, nas qua,es a palavra
São Bartholomeu produz sempre um tão aclmiravel
effeito. Lembrem-&e que na época ele que faiamos,
lzabel, chegada ao decimo quarto anno do seu reinado,
fez assassinar um numero ele seus subclitos, por terem permanecido fieis á fé ele seus paes, muito maior
elo que o total de protestantes quo succumbiram no
tumulto da São Bartholomeu \1). n
(1) Cartas sobre a Reforma, carta X.
Nestes ultimos tempos, appareceram numerosos e serios trabalhos
sobre esta importante questão historica. Entre os auctores mais
conhecidos, citemos : na Inglaterra, Henrique ·white ; na Allemanha,
Leopoldo Ranke, Raumer e Soldan ; na Italia, Eugenio Alberi ou
o P. Theiner; na França, Henrique Martin, Alfredo Maury. Bou·
taric, o visconde de Meaux ; todos unanimes. sem ter entrado em
accordo, demonstram que o crime da São Badholomeu, reprovado
igualmente por todí:is, tinha pelo menos a desculpa de não ter sido
premeditado. Capefigue no seu livro, la Réforme et la Ligue, prova
a mesma verdade ; de Fa!loux (Correspondant, 1883 e 1885) mos·
trou que aquelle deploravel acontecimento 'pertence excl usivament e
á politica e não á Religião; emfim Carné, na Revue des Deux· Mondes
(1845); Jorge Gandy, num primeiro estUdo sobre a São Bartholo·
meu , suas origens e seu verdadeiro carà'c ter (nº' de julho e outu·
bro de 1866 na Revue des questions historiques, t. I), e numa apreciação do livro do senhor de la Ferriêre sobre a mesma questão
(Rev,w des queslions historiques, t. XLI, abril de 1892) ; e G. Baguena'ú.lt de Puchesse (mesma Revista, t. X XVII, janeiro de 18 8Ul,
livraram igualmente da censura de premeditação e cilada Catharina
de Medieis e Carlos IX. Aos olhos da sã critica, póde-se dizer que a
luz está feita sobre este triste acontecimento do seculo xvr. Achar·
se·á a questão longamente tratada no livro do padre Lefortier,
la Saint-Barthélemy et les premieres guerres de religion en F'rance
(f879), e um excellente resumo na brochura de Henrique Hello , la
Saint-Barthélemy (1899).

C. DE INSTRUC.RELIG. T. H.
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CAPITULO IV
Revogação do edícto de Nantes.
Bxposição summaria e geral. -

Questões a resolver.

O acto de Luiz XIV conhecido sob o nome d e Revogação do edícto de Nantes (1685), o qual teve por.
conscquencia a expulsão dos protestantes de França,
é um facto de mesma natureza. que a expulsão dos l\fouros e dos judeus da Hespa.nha.. Não póde ser julgado
sinão á luz do facho da razão de Estado, esclarecida.
pela fé. Este a.cto, assim como o mesmo cdícto de 1598,
foi, antes de tudo, mais politico do que inspirado pela
dedicação á Religião e á Igreja. Comtudo, os protestantes, os philosophos do seculo xvm e os pretensos Iibcraes de nossos dias, não se esqueceram de
censurar o rei pela revogação de um cdícto de liberdade
e de envolv er a Igreja nas mesmas r ecriminações,
como si Luiz XIV tomára conselho do papa ou do
clero rlc França, e como si essa determinação tivesse
dr ser imputada á intolerancia da Religião ca.tholica..
E' dever da historia imparcial, tanto como da Religião, vingar a verdade de insidiosas accusaçõcs. Já
certos cscriptores o têm feito com uma sinceridade
digna de louvor. Todavia, quantos cspiritos pouco a
par dessas rehabilitações historicas, continuam ta,lvez
om acreditar, mas particularmente cm affümar, qii'r
11 Igreja catholica fez a Revogação do edícto elo Nantrg,
pelo mesmo principio com que t eria cstabdecido a
fol{uii,it;àu ! Luuvuis, 110 seu l'estwnentu pulitic:u, i11-
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sinua que Luiz XIV seguiu, na r ealização desse acto,
o movimenLo de cc zelo que Roma Ih.e fazia inspirar ».
Historiadores que fiz eram um estudo assaz acura.do
daque!Ia época. (1), julgam que o papa Innoc cncio XI
não foi, é verdade, previamente consultado pelo rei,
mos que deu ao celebre edícto uma approva.ção apressada e completa, emquanto auctorcs contcmporancos
confessam que Luiz XIV obt.evc somente do papa felicitações equivocas e tardias. Pois que tantas vezes
trazem a Igreja e a Religião sobre este terreno, sernos-á muito licito restabelecer a verdade dos factos
histor icos e julgar o acto de Luiz XIV, eximindo a
Igreja de qualquer intervenção c,porta.nto,da.srcsponsabiiidades que se Ih.e imputam.
Para apreciar perfeitamente os factos: 1° daremo s
a conhecer exactamcntc a.quclle famoso eclicto de Nantes, assignado por Henrique IV, cm 1598, e, para isso,
referiremos em resumo os acontecimentos, que o
prq:araram, as condições e favore s n clic estipulados,
e as consequencias que disso advieram e excitaram
a. revogal-o ; 2° estuda.remos o acío da Re"ogação
rlo edícto de Nantes nas suas disposições principacs,
deixando a seu auctor sua verdadeira parte de iniciativa e responsabilidade, e lembrando os principios
cl mo auxilio dos quacs convém julgal-o cm si mesmo ;
3° emfim, examinaremos o valor das censuras feitas
a esse acto e das pretensas conscquencia.s desastrosas
que teve para a França.
(!)

Duque de Noailles, Hi stoi1'e de l\P•• de Maintenon, t . II.
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ARTIGO 1

O edicto de Nantes estudado na sua preparação, no seu teor e nas
suas consequencias.
I. Situ ação do partido protestante an tes do edicto de Nantes. II . Condições por elle impost as assim como favores concedidos aos
protestantes. - III. Acon,tecim entos e consequencias qu e tiveram
por resultado a sua revogação. - IV. Politica de Lui z XIV.

An-les de co meçar, digamos que seria mLlita deslealdad e p ôr na conta do partido catholico toda a r esponsabilidad e dos male s que a1Il igiram a França nos seculo s xv1 e xv11, no tempo das sanguinol entas guerras de
R eligião. A historia authentica e verdadeira conta
quão turbulenta foi a h er esia cm t odas as épocas,
e pr ompta em semear todas as desordens; n as provincias do sul da França, os Albigen ses deixaram
signaes d e seus furor es e de suas impi edad es. Sabe-se
como, na Ailemanha, Luth.cr o e os protestantes praticaram a t olerancia; de qu e modo, na Sui ssa, Calvino tratou a Miguel Sorvei, Jacques Hru et, Valentim
Gcnt ili s e a todos 05 que não p ensavam com o cJle.
Na França, depois dl' HC 1·rvoltarem contra a lgl' cja,
os prote stantes reb ell ar am-sc co ntra o Estado. Não
temos que tomar a fazrr aqui o quadro d e suas intrigas no s reinados d o Il cnriquc II, Francisco lJ , Carlo s IX e Henriqu e lll, nem tão p ouco falar das
µrol'ana~;ôes que co mmctt eram aos milhar es, incon(liando as igr ejas e 'os conv ento s, qu ebr ando as cruzes o as imag ens, excitando contra si a n·ação íhtéira
profundament e ca-Lholica.
, Esses ex cessos são r elatados pelos historiador es do
t empo. A crueldad e do bar ão dos Adr et s, no sul da
França, fico u prov erbial. Esses rigores explicam, bem
qu e nãu d1eguem a desculp ar, as r epresálias dos ca lholit:us, aliá;; cxagg,,raclas pdu :; e:;cr iptun·H du par-

tido protestante, assim como o pudemos provar no
precedente cap itulo consagrado á São Bartholomeu.
Essa sangr enta execução enfraqueceu os protestantes, p orém, não con seguiu pacifical-os. A opinião publica, que se esqu ece facilmente do passado, tornou-scfavoravel a ell cs Jogo que foram perseguidos. No ann.o d e
1573, os protestantes p egar::im de novo em armas e
defenderam -se h eroicamente cm La Ho ch ell e. Fo i oco meç,o de uma nova guerra de r eligião, que se pr olongou no reinado de Henriqu e Jll , o só devia acabar pelas
vict orias do H enrique de Navarra, sobr e a Liga, sobr e
os Piemontczcs e sobre os ll rspanhocs vindos cm soccorro dos catholi cos.
Vencedor da Liga, Henriqu e JV deixou aos pr ot estantes lib erdades qu e os cath olicos acharnm excessivas, mas que ainda não satisfaziam o partido. O edícto
de Poitiers (1 577), que os protestantes acolheram co m
transporto do alegria, não lhos agradava mais. Em p er petuas assembl éas em Sain1r-Foy, Saumur, ChâíelIerault, formu lam suas r eivindi cações e suas ameaças : sollicitarão o apoio da f ngfat crra e das ProvinciasUnidas; dar-se-ão um protcc tor rxtrangeiro ; n ão se
hão de Repar ar sem qu e o r ei lh es t enha mandado uma
rrsposta e um edíc,to definitivo. Os IT espanhors acabavam de surpr ch cnder Ami ev.s; é o momento que os
protestantes escolh em para dirigir ao rei uma intimação mais imp eriosa (1 596 ). O seu plano al cança pl eno
effeito, e a 13 de abril do 1598, Henrique IV assigno u
o edícto ele Nantes . Mas o rri t inha dir eito de diz er, e o
eserevcu , particularmente a seu embaixador em Roma,
que cedeu á necessidade.
Um sab io allemão e prolestantc, declar ou, cu m
toda a lral<lade -: " H enriqu e 1 V cedeu á for ç.a (1) »;
e um aucLor l'r ancez, que não se póde accusar (1.r
sympath ias para com a cau sa cath o1ica, poude cscr e(l)

L. Rankc, lltstoire de li! 1'11pu11/6, l. V,
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ver : «O edícto de Nantes não é um acto emanado da
vontade livre do rei; é a promulgação de um tratadJ,
concluido depois de longo debate, com o partido protestante armado (1). »

mur, Sedan, Montpellier, l\fontauban, e a liberdade de
fundar estabelecimentos e escolas.
5° A crcação de camaras em que a metade dos membros seriam protestantes, para julgar as demandas entre
calvinistas e catholicos, nos pariamcntos de Tolosa,
Bordéus, Grenoble e Castres : todos os protestantes
podiam appeIIar para os supraditos parlamentos contra as sentenças pronunciadas nos outros tribunaes.
6° O gozo, para os hereges, de todos os direitos de
cidadãos, com livre admissão a todos os cargos e empregos do reino.
70 A prohibição de cotisaçõcs, impostos, fortificações,
assembléas e associações, difTerentes daqueIIas que são
auctorizadas, a saber : consistorios, colloquios e synodos que se devem reunir com a licença do monarcha.
Em reconhecimento de todas as concessões que lhes
eram feitas, os protestantes deviam respeitar os actos
do culto catholico e renunciar a qualquer intriga e
alliança com o extrangeiro.
A este edicto, foram accrescentados dois actos particulares assignados pelo rei; pelo primeiro, o monarcha promettia pagar annualmentc dez mil libras para
o sustento dos ministros da religião reformada ; pelo
segundo, compromcttia-se a deixar-lhes por oito annos
a guarda de todas as praças, cidades e castcllos por
eIIes occupados, cm numero de 121, e, além disso, a pagar a,s guarnições desses lugares mediante 180.000 escudos por anno.
Como é facil notar, o edícto de Nantes não era um
edícto de liberdade, mas antes de protecção a favor do
protestantismo. A universidade de Paris, os parlamentos e numerosas pcssôas importantes fizeram reclamações ; e, para acalmar os espiritos, foi necessaria
a promessa que essa protecção acabaria Jogo que os
tempos seriam mais favoraveis.

T1. Condições impostas e faCJores concedidos aos protestantes pelo edícto de Nantes. - Os Reformados, no
decorrer de suas luctas e apesar de suas derrotas,
souberam alcançar concessões sempre crescentes. Em
summa, o edícto de Nantes ia consagrar de modo definitivo todos os privilegios concedidos pelo edícto de
janeiro de 1562, pelos tratados successivos de Amboise
(1563), de Longjumcau (1568), de Sa,int-Germain
(1570), e principalmente de Bcaulieu (1576), o mai'>
favoravel de todos aos interesses protestantes.
Os artigos principacs daquellc famoso edícto estipulavam:
1° O restabelecimento do culto catholico em todos
os lugares em que fôra smpcnso ; a restituição feita
pelos protestantes, das igrejas e dos bens ecclesiasticos,
aos catholicos que delles tinham sido desapossados.
2° A liberdade de consciencia para todos : ninguem
1levia ser molestado por motivo de religião.
3° O excrcicio publico da religião reformada, e a
rrccção de templos cm todos os lugares cm que o culto
µrotestantc fôra estabelecido pelo edícto de 1577, e, a
mais, cm todos aquelles cm que existira de facto desde
dois annos (1596-1597), nos lugares dependentes dircct.amrntc de um parlamento, e naqueTies cm que os senhores têm um direito pessoal. A prohibição do culto cal" inista ficava restricta unicamcnLc ás rcsidencias rcacs.
Os protestantes tinham, além disso, o direito de cobrar taxas annuaes pela" manutenção de seus templos.
í 0 A confirmação de suas universidades de Sau(l ) Hanotaux, Hi stoirc de Richclicu, t . I, p. 528.-R. P. Constant,
l' Edit de Nantes, carta IV• (1898).

III. Acontecimentos e consequencias que ti(Jeram por
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resultado a RefJogaçào do edícto de Nantes. - Desde
o principio, foi facil prevêr os abusos que os protestantes fariam de sua liberdade. O proprio Sully dizia a
Henrique IV, falando do edícto de Nantes : cc Não
é nada menos do que a crcação, no meio da França,
de um Estado republicano como os Paizes Baixos. >>
Com effeito, o edícto era apenas assignado que os protestantes, não contentes com o gozo da lib erdade,
esqueceram-se de suas promessas, não restabeleceram o culto catholi co no Béarn e em suas praças de
segurança, recusaram aos catholicos as igrejas que lhes
deviam restituir, e ainda mais reuniram assembléas
sem I.içença, uniram-se por juramento, sublevaramse sem motivo em ChâteIIerault (1605), em Saumur
(1611), em Privas (1612), e renq,varam com o extrangeiro s.uas relações e suas intrigas.
Não podemos aqui narrar todos os delictos commettidos. Basta agrupal-os.
1° 1nsubmissào dos Reformados em Franr,,a. No tempo ·da minoridade de Luiz XIII, o protestantismo alteia a cabeça e cc quer ser maior ». A rev oita é
declarada com o concurso do conde de Soissons, dos
duques de Longueville, de Vendôme, de Bouiilon, de
Nevers, de la Trémouiile, e a rainha mãe é obrigada
a conceder-lhes a reunião dos Estados geraes.
Mais tarde, os protestantes ligam-se contra o rei e
tornam impossivel a viagem deIIe no sul da França.
Luiz XIII teve que marchar contra Pau, para constranger os protestantes a cumprir, para com a religião
catholica e seus ministros, as promessas que tinham
feito. Emquanto pacificava o Béarn, os protestantes,
reunidos en La Rochelie, expulsavam os sacerdotes çatholicos e apodeFavam-sc das igrejas e· seus bens.
Luiz XI III viu-se obrigado a formar de novo um exercito e a pôr-se em campo, fazendo-se preceder da .Q.eclaração de 1621 : cc Que tomára as armas contra arebeIIião e não contra a religião reformada. »
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Comtudo os protest;:mtes, cc sempre constantes no
seu modo de proceder : o juramento de união, a detenção dos dinheiros publicas e a protestação de obediencia », organizavam a resistencia, e confessavam seu
intento de dividir a França em oito circulas independentes, dos quacs aspiravam a fazer uma republica.
Luiz XIll ficou reduzido a tomar de assalto suas
proprias cidades e a destruir-lhes as muralhas. Tres
vezes a paz é concedida aos protestantes que a imploram já ·em 1622, de noYo, após a reddição de La Rochelle (1628), e emfim pelo Edícto de graça (1629), depois da tomada de :M ontauban. Todavia não deixam
de se tornar turbulentos e continuam a ser, para, o
reino, um incessante perigo. Tres revoltas em menos
de dez annos, sem nenhum pretexto, manifestam demais o perigo constante que fazia correr á França a
demasiada liberdade concedida ao protestantismo.
2° Relações dos Reformados com o extrangeiro. Não era sufficicnte para os protestantes perturbarem
o reino pelas proprias forças de que dispunham. Solicitam soccorros do extrangeiro para fortalecer suas
revoltas. No principio do reinado de Luiz XIII, valemse, junto á l-I espanha catholica, das intrigas de Rohan,
cujas variações politicas são aproveitadas contra o rei
de França, no fim de desligar as provincias do sul para
formar ccim eilas uma federação independente. - O
mesmo Rohan solicita do rei da Inglaterra, Carlos II,
uma intervenção cm favor de La Rochelle.
A' morte de Luiz XIII, um agente dos calvinistas,
chamado de Couvreulles, ~vae á Inglaterra para excitar
os Anglicanos a tornar parte num sublevamento do
Baixo Poitou. Por outra parte, é Montbazon que acóde
com tropas suissas para proteger os protestantes.
No fim da Fronda, em 1651 descobria-se com sui'preza o plano curioso de uma cc.nstituição republicana
que os revoltosos tinham preparado para o sul da
França; pelo bom exito des&Q. empreza, o chefe dos ~e-

426

REVOG AÇÃO DO EDÍCTO DE NANTES

PARTE HISTORICA

427

proclamou a liberdade d.e consciencia e muitas v ezes
violou-a (1). >>
Emfim, não se pôde ignorar os damno s feitos pelos
reformados, aos edifícios religiosos, ás obras artísticas.
Sob pr etexto de superstição a respeito das esta.tuas
e das imagens dos santos, quantas destrucções irreparaveis do n.orte ao sul da França ! Quantas profanações insolentes das relíquias e muitas vezes dos relicario s maravilhosos que as encerravam ! Quantas obras
primas de esculptura e pintura para sempre desapparocidas ! Quantas affrontas contra os santos mysterios
o, em particular, contra a divina Eucharistia !
Era mais do que se precisava para que Luiz XIV,
seus ministros o a nação catholica, desejassem a Rerogação do edícto que favorecia tantas licenças e tantas desor dens impunes.
IV. Política de Luiz XIV. - O acto quo devia
abater a influencia temerosa do protestantismo, se
fez esperar até 1685. A paz de Alais ou Edícto de
graça (1629) privára os protestantes de suas praças de segurança e diminuira muito seu poder. Graças t ambem á politica de Richelieu, principalmente
dosdo a tomada do La Rochollo, os calvinistas viram sua influencia e seu numero mingoar de dia
para dia . O rei julgou . que um derradeiro golpe seria sufficionte para a,cabar com a h eresia. Não provia que se atrevessem a resistir ás suas ordens, e a opinião publica participava dessa illusão. Manifestamente
o calvinismo tendia cada vez mais a dissolver-se, e os
senhores e os grandes abandonavam o partido da heresia. Luiz XIV, por restricções impostas cada anno ao
exercício do culto reformado, por promessas, por recompensas e pelo temor das exclusões políticas o civis,
favore cia essa tendencia. « O espirita republicano e até
o espirita democratico, que sempre dominou entre os

formados do Perigord, Pedro de Caumont, negociava
a intervenção de Cromwell.
Antes, os calvinistas so tinham voltado Jª para a
Hollanda e della tinham alcançado subsidias; Mauricio de N assau mandou a Cottr um navio encerrando
armas para doze mil homens, no valor de duzentos mil
escudos, com cartas para as igrejas protestantes do
sul do reino.
·
3° Perseguições e riolenCias praticadas pelos protestantes. - Na França, como om toda a parto em que
a Reforma pudéra implantar-se, os protestantes tinham
adoptado habitas de intolorancia e perseguição. « Meu
primo, dizia Carlos IX a Condé ; ha pouco tempo estaveis satisfeitos por serdes supportados pelos catholicos;
agora quereis ser iguaes, om br eve pr etendereis ficar
sós e téxpulsar-nos do reino (1). n E' o que aconteceu.
Este mesmo Condé, de volta em Orléans, recebeu a
visita de setenta e dois ministros sectarios que, acudindo a reclamar para si proprios a liberdade de seus
synodos., o convidavam a requerer do rei penas rigorosas contra as seitas difiorentes do calvinismo. Os
conselheiros do rei do Navarra não eram menos unanimes em solicitar a interdicção da celebração d'a missa
no Béarn. Mesmo nos lugares em que os protestantes
eram em menor numero, vexavam os catholicos, impediam o exercicio do culto catholico nas suas praças
de segurança. Poder-se-ia fazer uma lista bom longa
de perseguições locaes, mesquinhas o vergonhosas, produzindo-se sob todas as formas, e rev elando a particular intolorancia dos pastores protestantes, a qual por
toda a parte, se manifestou até a Revogação (2). n O
protestantismo, disse Guizot, não pôde desculpar-se da
oxprobração de intolerancia e de perseguições; nunca

(1) Guizot, Introduction à l' Histoire des Provinces· Unies de Motley,
p. 72.
-

(1) Capefigue , Catherine de Médicis, p. 90.
(2) Sismondi, Histoire des Français , XVIII.
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calv in ist as, diz um phil osoph o, cuj o test <:• munho aqui
niio ó susp eito, er a t ão contrari o ú mol).archia com o
a Religião lh e é fa voravel. Mas esses calvinist as 'tinh am
permanecido quiet os dw·ante a s gu erras da Fro nda;
os qu e se em iqu eceram pelo co mmercio ou p elas fin anças qu eriam ser 11.obr es, ch egar aos empr egos, ás h on ras
e tom av am pnu co a pou co o costum e de se converter. O
povo os t eria imitado .. . E m t odo esse n egocio, Luiz X TV
fo i enganado por seus m inistros e cedeu com d em asiada facilid ad e ao yo tq geral da nação (1 ). ))
Acr escentem os qu e, an tes d o lançar m ão d e m edid as
ex tr em as, o gov erno dos r eis Luiz X III e Luiz XI V,
be m aco nselhado pelos card caes Rich elien et Mazari no,
pr ocur ou os meios de r esolv er p acificam ente a qu est ão r eligiosa e fa zer acab ar a divi são qu e r einava n a
F r ança . P ar a co nseguir est e fim, fo r am tentados dois
grandes esforços.
1° Um a a ppr ox imação, si fosse possivel, ent r e r eform ados e cath olicos, entr e p astor es e bispos : r elações
se estab elecer am e, um m oment o, p arecer am dar 1·0 sultado. A osla obr a de uni ão, Ri ch oli eu trazi a urn::i
convicção sincera . l\'Ias era pr eciso ach ar urna ba se
co mmum de cr en ça, e t odo s os principi as da r eforma
·for am d e novo deb atidos; os ca,tholicos n ão p odia:m
sacrificar su as cr enças ; os pr otest antes, gui ados ni sso
por Dumouliu, p ast or de Sedan, r ecu sav am- se a lar gar seu s err os. De um a e d e outra parte, multiplicar am -se os escriptos, Durante trint a a,nnos um
dos mais activos cscriptor es da Reform a, Brachct de
la Mill ctiér c, ancião de Charenton, co n sagrou sua
audacia a est a t entativa de u nião r ealm ent e imp ossivel.
Sob o mini steri o d e Mazarin o, con tinuou-se) a )J.l'Op aganda, mas sem t er m ais resul tado, a desp eito da
sciencia th cologica e do marav ilho so talento d e rscr ip(1 )
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tor d e Bí:lssuct, postos ao serviço da verdade cath oIica com uma caridade evangelica (1) .
A infiuencia dos velh os h uguenotes impoz á assembléa . d e Charcnton (1673) uma declar ação intransigente : a firm e r esolução d.e afast ar to das as propo sições de aproximação.
20 Outra tentat iva m a is fru ctuosa foi a empr cza
de Missões, grand em ente favo r ecida p or Luiz X IV,
cm vista de levar os calvinistas a voltar em á fé p or
uma conversão vo] unt aria . Sob a dir ecção d e P clli sson, protestante convertido, cm seg uida hist oriogr aphó do rei, grnças ao ded icado concur so dos bi sp os,
por toda a par te animados e ap oiados p cio s int end en tes das províncias, h ouve um m ovim ent o extr aordinario de pregações e confctcncias cm t odo o r eino. Sab esa que Fénelon e Bossu et se con sagr aram cffi cazmente,
durhntc a juventud e, a est a obra util de ap os lolado
no meio rlc pop ulações pr ot est ant es. Imp or tantes conversões, as de P elli sson, Tur enne e Montau sier, entr e
outras, dcrám mu ito qu e p ensar aos reformados e
fortaleceram muitos indec isos. A esse m ov im ento
Luiz XIY tinh a mu ito inter esse, apr azia -se cm ac:msrThar os mr ios pac il'icos, e, n a occas ião, l'av m· l'c ia as
eonversõrs POJ' lib era] id ades ou pr om essas·. N;lo se•
pódc nrgar q un houv e antilo, um m uvim l'nto e·xco,-cional de voHa ao gr cmi o catholico.
.\ Ias, por outra parte, r eformad os ard entes r espon diam por violcncias aos esfor ç0s e su ccessos dos mi ssionarios, conservando a a ttitude d e um partido d('
opposição a respeito do rei, de um odio pr ofund o para
com os catholicos. No ext er ior , a seita m antinha suas
relações com a r ep ublica dos P aiz es Baixos. Como
os reformados fo r necessem m otivus d e qu eixa, os min.istros reaes foram au ctoriz ados a m ostr ar mais rigor

Sa int-Lam br rL , co ll a!Jo r ador d ri Encuclopedia.

-

(1) Bossuet, Ré/'utation du Catéchisme généml de ln Réformrition.
Controverses com Claudi1J G Paul o li'erri, etG.
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e os intendentes vieram em soccorro dos missionarios
por meio de medidas ás vezes inspiradas por um zelo
exaggerado. ·
Um acontecimento veiu pô; fim a esses meios suasoriós e provocar uma medida geral. Em 1683, os huguenotes irritados tiveram ·uma assembléa, ~m Tolosa, onde se discutiram os meios de que se devia lan
çar mão para triumphar do rei e do governo. Luiz XIV,
convencido, aliás, de que a religião reformada não contava mais do que um pequeno numero de obstinados,
inaugurou então uma politica energica e decisiva : a
16 de outubro de 1685, foi decretada a Rerogação do
Edícto de Nantes.

a restituição integral dos bens, aos que, a princ1p10
fugitivos, voltariam dentro de quatro mezes.
6° Emfim, os relapsos eram 8meaçados com penas
a11lictivas. Com tudo, o acto real permittia aos calvinistas de ficarem nas suas casas, gozarem dos seus bens,
continuarem os seus negocios, sem que pudessem ser
molestados por causa de religião, comtanto que se
abstivessem de profissão publica de heresia e de assembléa religiosa.
Antes de apreciar a Rerogação em si mesma, convém, primeiro, indagar de quem foi obra.
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ARTIGO II

O acto de Revogação do edicto de Nantes julgado em si mesmo.
I. Disposições geraes do acto de Revogação . - II . A quem se deve
attribuir este acto ; não á Igreja, mas ao monarcha. - III. Apreciações no ponto de vista religioso e social.

I. O acto de Rerogação, assignado por Luiz XIV,
mas redigido por Lo Teilier o seu filho Louvois, tinha
como disposições principaes :
1° A suppressão de todos os priYilcgios concedido s
aos protestantes por Henrique IV e Luiz XIII.
2° A intcrdicção da religião protestante cm todo
o reino.
3° A ordem formal, para todos os ministros calvinistas, de sahir em da França num prazo do quinze .
dias; prohibic;ão aos demais dt) o:> accompanharem,
scb pena de confiscação dos bens.
4° A injuncção aos calvinistas de não terem mais
escolas e criarem os filhos na Religião catho lica.
S0 Recompensas eram promcttida:; aos que se converteriam, e amnistia plena era garantida, assim comu

II. A quem se dere attribuir a ReC1ogação: á Igreja
ou ao rei? - Em parte alguma, na historia daquella
época, ar.ha-se vestigio de consultação ou intervenção da Igreja de França no acto de Rerogação do edícto
de Nantes. Portanto, não é nem aos bispos, nem ao
clero francez que pôde ser imputado, quer na sua preparação, quer na sua publicação olficial, nem tão
pouco, por conseguinte, nas suas consequencias.
1° Seria do papa que Luiz XIV teria recebido a
inspiração desse a,cto, assim como insinua Louvois, e
isto, corno outros accrescentaram, em vista de reconciliar a côrte de França com a Santa Sé? Não, o
monarcha autoritario que foi Luiz XIV, - e bem o
mostrou nas assembléas do clero de França, -importava-se pouco co m o papa. E ' verdade que no pontificado de Clemente I X (1667-1669), quando o rei
de França, preparava com seus ministros um plano
geral de conversão dos calvinistas, o papa, que delle
teve conhecimento, pediu explicações. A resposta,
feita de má vontade, continha todavia a promessa
de não tomar nenhuma decisão, nas materias interessando a fé, <e sem o concurso do papa, que tinha direito
a esta defcrencia como vigario de Jesus Christo (1) ».
li) Mé1iwires de Louis XlV,
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Mas realmente Roma nãti teve communicação da Revogação sinão depois do sua promulgação.
Sabe-se demais quanto oram tensas, por muitas
vozes, naqueIIe tempo (1682-1685), as relações entro
Luiz XIV e o papa Irinoconcio XT. No momento em
que o rei de França mostrava tão grande zelo pela
conversão dos calvinistas d.o França, procurava estorvar a acção elo Homa junto aos protestantes da AJleman.ha, perto elo Jaymo I.f, rei catholico ela Inglaterra,
o não cuidava em nada associar o papa á medida geral
que, som duvida, andava preparando. E todavia, o réi,
para agradar ao summo pontifice, communicava-Jhe
detalhadamente os succossos elos missionarios o a
conversão dos protestantes.
E' pelo embaixador elo França que Innocencio XI
c;.onheceu, alguns dias depois ela publicação, o eclicto
elo revogação do 16 do outubro de 1685, e sua communicação aos diversos parlamentos do reino .
Na verdade, o papa, a rsta nova, manifestou\ um
sentimento de alegria e de felic itação que dirigiu ao monarcha que desfechava, por este acto, um golpe fortnidavel nos protestantes do França. Na data do 1.3 do
novembro, um breve dr Sua Santidade foi env iado a
Luir. XIV para luuvar o seu ;:cio. Hedigido em termos
modorad.os, o breve nito deu ao rei sinão urna satisfacção relativa. Foi achado um tar.to vago, e o ·
mesmo Luiz XIV julgou um pouco tardio o elogio pronunciado pelo papá no consistor io de 18 de março seguinte, no qual o papa frlicitava o rei de França do
sou zelo pela conversão dos hereges, assim como o
Te Deum de acção do graças, cantado somE,nto depois
da PaEchoa, para colrbrar, como uma victor ia cathoIica, a revogação dos pri'vilegios de que o protestantismo gozáréJ. durante quasi um seculo {'1).
(!) Encontra·se, sobre esta questão , na Revue des questions historiqu.es (outubro de 1878), um artigo. m,ui~o doc.u ~entad9,J.1c Ch.
llérm : te Pape binotent XT et la Rét>ocf1tion de l'eâit de Ncr·ntes.
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2º A Igreja e o papa sendo livres de qualquer accusação, resta-nos demonstrar que a Rerogação do edícto de
Nantes foi um acto pessoal e auctoritario de Luiz XIV.
Sem duvida, no conselho de conscicncia 0m que foi
discutida esta revogação, tomavam parto dois ccclcsiasticos, o arcebispo do Paris, Francisco de Harlay
e o ,p. Lachaisc, confessor do r oi, e do.is jurisconsultos.
Ahi examinaram-se as consequencias que o Delphim
julgára dever assignalar : uma revolta possível dos
protestantes, e particularmente a emigração de um
grande numero dcllcs, com os rrcjuizos que rosult8ri8m para o commcrcio e a agcicultura. « O rei
achou pouco digna de consideração a razão do interesse material comparando-o com as vantagens de um
acto que á religião rcstituia seu esplendor, ao Estado
sua tranquillidade, á auctoridade todos seus direitos (1). »
Póde-so ler, nas Memorias que levam o sou nome,
como, em todo esse negocio do protestantismo, Luiz
XIV fala e determina cm senhor.« J ulguoi que o melhor
meio para reduzir pouco a pouco os hugucnotcs de
meu reino, ora, cm primeiro lugar, não PS castigar de
modo algum por qualquer rigor novo odicLado contra
olles; mandar observar o que tinham aTca,nçado dos
meus predecessores, mas não lhos conceder cousa alguma a mais, e mesmo restringir a execução dessas cousas
nos mais estreitos limites que a justiça o o decoro podiam pcrmittir. »
Quando se trata dos meios a empregar contra a heresia, da conciliação entre os partidos, das missões a pregar, é só o monarcha que intervém o manda : suppro o
i:ara no reino o sous intendentes são substituídos aos
bispos nas provincias.
C')m muita antececlencia, o rei de França croava
(1)

Proyart, Vie du Dauphin, t. II,
C, DE INSTRUO, RBLIG, T, IV,
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um movimento que preparava a revogação do edicto
de Nantes. Assim como escreveu de Noaiiles, « esLe
acLa foi, da parte de Luiz XIV, não um acto imprevisto e espontaneo, mas o rcsulLado de um systcma
que daLava de sua ascensão ao throno e cujo principal
fundamento foi o int eresse politico. >1 Não escreveu
o p1·oprio Luiz XIV : « Resolvi não conceder graça
alguma que de mim dependesse, aos partidarios dessa
religião, e isto, por bon<laelc e não por rigor, para os
obrigar assim, a considerar de vez Pm quando, per si
mesmos, sem vioiencia, si era por algumas bôas razões que se privavam voluntariamente das vantagens
que lhes poderiam ser communs com os meus outrc s
subcl.iLos ... H.csolvi tambcm dtrahir por recompensas os que se tornariam eloccis, animar os hisp( •R,
quanto cu pudesse, para que Lrabalhassem pela instrucção delles (1). >1
Emfim, Luiz XIV, communi cancl.o a seu embaixador cm Roma o texto do novo cdicLo el e 1685, 8screvialhc que tinha firme esperança ele alcançar prompt11,mcnte a submissão dos protestantes ainda não convertidos : << E' o que me fez tomar a r esolução de mandar a todos meus parlamentos o edicto cuja copia
vos envio aqui incluida, o qual prohibe no meu reino
qualquer cxercicio do culto protestante, onde se türnou muito inutil, pois que a causa que o fizéra tolerar
até o presente, acabou por complcLo. Podereis communicar esta noticia áquelles a quem poderia interessai·,
na côrte em que estais, e tenho por certo que não haverá prssôa alguma, e no tempo presente e nos seculos
futuros, que fique surprC'll en.dida de apprendcr qur.
muito aprouve a Deus servir-se do meu zolo, de minha
applieação, de minha anctoridade e de todos os meios
qu e a divina Providencia me pôz nas mãos, para
procurar á Igreja as mais solidas vantagens qu e
,l i) Mémoires de Louis XIV
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podia desejar e a ella fazer voltar mais de um milhão
de almas (1) etc. n Este longo período acaba por uma
censura dirigida ao papa por não o ter bastante secundado nas suas cmprezas pelo bem da religião.
E' portanto muito visivel rrue Luiz XI\' se aLtr ibu ia
toda a iniciativa, toda a h onra e o mcrito ela revogação . Mas previu perfeitamente as rcsponsabiliüadcs
deIIa? .

III. Apreciação do acto de RePogação. - O acto r egia de 1685, no momcnlo em quo appareccu, não produziu nenhuma commoção violenta e passou St'm r ecriminação. A mais, Ludo quanto o grande scculo continha de espíritos eminentes, aqucllcs homens de Estado cuja sabedoria ficou como que provcrbiaT, d'Aguesseau, Le Tcllier, Bossuct, Fiéchier, Fénclon, approvavam o acto do rri. A sr.nhora do Sévigné exprimia..
a opinião da França catholica, quando escrevia:« Sem
duvida, ja vistr.s o edícLo pelo qual o rei revoga aqucllo
de Nantes. Não ha nada tão brlio como tu elo aquilfo
que elle contém, e nunca rei algum fez e fará cousa tão,
digna de memoria. 11
Todavia, os ataques violentos, as recriminações acerbas vieram muitas vezes, desde a época de Luiz XIV,.
e particularmente cm nossos dias, desnaturar e difTamar a famosa Revogação, e é neccssario qur nós a apreciemos no seu lado religioso e social.
Mas, primeiro, para julgar bem esse acto do rei, é
preciso levar cm conta a época e as circumstancias cm
que appareceu. Apesar de tudo quanto se poderá dizer, e algumas vezes com razão, contra essa celebre
promulgação, ver-se-á, comparando-a com o que sr,
faz~a legalmente nos outros Estad0s da Europa, qu e
Lmz XIV foi ainda mais tolerante do que a maior
parte dos reis clr seu serulo. « O emprego da violcncia
em materia ele fé, escreveu .\lichRiet, então uão rc.(t)

<Eu:llre.S ele Luiz XIV, pass im .
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pugnavJ. a ningucm. Naquella época, havia uma
grande exasperação contra os protestantes. A França,
<l.ütida nos seu s succcssos pcla Holianda, sentia, cm
tieu seio, outra lioilanda que se regozijava dos succcss11s das entras. » EmquanLo Luiz XIV prob.ibia o culto
J'l'Ctcndido reformado, e organizava tim systcma de
ennvcrsõcs, a fé catholi ca achava algc-zes nos EstaJus cm que dominava o protestantismo. Na Inglaterra,
11a Escossia, na Irlanda, cm muitos outros pontos da
Europa, os cadafalsos se erguiam para os orthodóxos,
n a fidclidad c ás leis da Igreja era castigada como
crime de lesa-majestade. Os mesmos pn. testantcs,
<:ulcando aos pés o seu principio de livre intcrprcta~·i"io, moviam-se uns aos ouLros uma guerra cncarni<;ada. Qu em desconhece as sangrentas execuções ordenadas pelos puritanos da Inglaterra? ... Os factos dessa
Hatureza são numerosos, e si não servem para justifiecu' os rigores de Luiz XlV, pelo menos pcrmittem
n:duzir a seu juslo valor muitas declamações cxaggcradas.
No ponto de vista religioso, o principal que aqu i
11os deva occupar, será justo imputar como crime a
l ,uiz XIV o acto ele Revogação do cdicto d e Nantes? ] 'ara muitos cscriptorcs e espiritos de nosso scculo,
p.rcce qu e tudo é dito e julgado quando se pronuneiou a palavra altísona de liberdade de consciencia, liber1.lucle dos cultos. Haverá no meio das religiões falsas uma
rrligião verdadeira? Será o h omem obrigado a seguir
t•tita quando a conhece? E não terá o podm· civil, n a
medida que lhe fôr possivcl, o dever de trabalhar á glô1 ia de Deus e á salvação das almas? ... Ora, si o bom
senso dá a todas essas perguntas uma resposta affirmaLiva, quem poderia censurar Luiz XIV de ter querido
que a verdade prevalecesse contra o erro?
O proprio principio da Revogação não podia ser
tliscutido, e, a este respeito, os bispos de França, quo
uão tinham sido consultados, foram unanimes cm r e-

l
,
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conhecer sua legitimidade. « Deve ser considcrarlo
como constante, diz Bossuct, que o rei tem direito ck
fazer leis para obrigar seus subditos, sem distinr.ção, a um só culto, que é o da Igrnja catholica, apüstolica e romana. »
Co!Iocando-sc noutro ponto de vista mais politico
do que rriigioso, Saint-Evremond, o zombeteiro, 0
sccptico, a qurm a mesquinha vingança de Luiz XI V
exiiára, falando da Revogação, dá razã') a seu auc Lor,
sustentando << que os príncipes têm tanto direito sobri:
o exterior da religião quanto os subditos sobre o furnln
secreto de sua conscicncia ... Os templos são do dirciLo
do soberano ; abrem-se e fecham-se como lhe apraz(i). ·
Poder-se-á crnsurar o empr ego dos mcioH, e, por
certo, não negamos que foram cncrgicos e até violentos. Os usos e costumes da época nol-os explicam. Ouçamos, rorém, aqui o mais sabio e o mais brando dos
homens, Fénelon : << Parece-me, diz ellc, que a aucLo ·
ricladc real não se d ove relaxar cm cousa alguma ...
Emquanto nós empregamos a caridade e a suavidade
das instrucçõcs, importa que as pessôas que têm a auctoridadc, a mantenham para fazer sentir mais aos povos a vcnLura de serem instruidos com moderação.;>
Fazer-se temer e amar, eis a dupla solução proposta
pelo virtuoso prelado, a qual parece desmascarar
admiravelmente tantas tolices que a ignorancia e a
má fé têm proferido sobre a R evogação do cdícto de
Nantes.
No ponto de visLa puramente social, a Revogação
do edicto de Nantrs não póde ser vitupcrada. « ]) onde
-nos vêm, na hora actual, os nosso s maiores perigos?
~or certo, desta divisão da França cm duas por ções
igualmente ardc·ntes na Iucta : a França cath ol ica e a
Fr.ança incrcduia, impia e revolucionaria. Ora, é esta
sc1ssão sacrílega e fatal que Luiz XIV queria evitar.
(!) <Euvres

mélées, III, 425.
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Queria uma França unida e forte na sua unidade, !J
como a unid,ade sociaI será para sempre impossivel
sem a unidade religiosa, preparava uma com a manutrnção da outra (1 ). i1 Toda a n ação o entend,eu d, este
mod,o, e de Sismondi, b em que protestant e, o confessou.
(( O povo fran ccz, diz rlie, louva com ap plausos essas
medidas. Alguns Parisienses, especialm ente furiosos, for am até Charenton ; ahi destruiram o templo em que
os prot estantes da capital se reuniam par a celebrar o
culto, e delle não deixaram sub sistir um só vestíg io. 1i
ARTIGO III

A Re:vogação do edicto de Nantes nos seus resultados e nas suas
consequencias.
I. Resultados no ponto de vista religioso e calholico. - II. Exame
elas criticas feitas á execução do cd icto de 1685. - III. Prejuizos
materiaes causados á França.

T. E' impo ssív el negar que a Revogação do edjcto
do Nantes tenha trazido á França, no p ont o d e vista
r eligioso o catholico, scrios o aprociaveis r esuitados.
Em prim c:ir o lugar, a unidade da França foi asseg urada. O E stado protestaJJ.to, qu e o odíct o d e Nantes
}Onstiiuira no se io do reino, e que, por uma divergen cia do culto public0, imp ellia os esp íritos a divisõe s
lastimo sas, foi, sinão comp letam ent e d ostruido , pelo
menos sensivelm ente enfr aquecido. Sem duvida, subsistiram opp osiç·õos, e h ouv r a inda revoltas ; m as só·
foram Jocaes e par ciaos. Os incidentes dos Camisardos e a g uerr a dos C'."! ,•rm1as são pouca co usa em comparaç·ão com as oito gu err as 1l r r eiigião qu e assolaram
a Franç.a n o scculo xvr.
Outra vantagem incontestavol é a volta accentuada
(!)

Doublet, Leçons d'histoire, t. III.
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para o cath0 Jicis1rn', qu e so produziu depois do acto
roal d e 1685 : cidades, proviP.cias inte iras abjuraram
o culto reformado, que seguiam só por costum o, por
Loimosia e mais vezes por ignorancia religio sa. Não
negamos que esses resultados nfio foram immcdiatos,
nem adquiridos som luctas lam cntaveis, o sem rigor os
muitas vozes ccn suraveis. Para fazer executar a or dem
real, foi prec iso, cm certas províncias, recorrer á força,
quando a verdad e religiosa d ever ia ter a seu serviço
só a mansuotude e a persuasão.
Julgou-se, logo depois da Revogação, qu e a pacificação estava feita, e o x rº artigo do acto parecia
roconhecel-o ou cspcral-o, co nsiderando com o quantidade despr nziv el os protestantes que ainda h avia na
França, o deixando-lhes a lib erdad e do « gozar em pacificamente do sou s b on s, sem poderem ser m ol est ados sob prntoxto do religião. ii
A illusão não foi longa : as emigrações co ntinuavam;
subsistia um abysmo entr o os ant igos cathoiicos e os
recem-unidos ou os mal con(Jertidos. Desde os primeiros
mezcs do anno do 1686, foram pr omulgados novos edí ctos d,e rigor, restringindo a Iiberdad e das mulheres e das
viuyas, dos suspeitos par a suas disposições t estamentarias, ontrrgando aos antigos catholicos os m eninos
de cinco a dczesois annos, punindo d e m orte qu alquer
pastor surprchendido no exercício do culto r eformado,
exercendo I' Cpresálias sobre os cad av eros dos convertidos relapsos. Depois, sobr cvciu a Liga de Augsburgo e
um período de guerra durante o qual se manifestam
a intoler.ancia e as contradicções nas m edida s tomadas a respeito• dos hereges.
Mas, em seguida ao tratado d e Ryswick (1698), tr eze
annos depois do odícto de R ev ogação, o rei d ecidiu- se
a oonsultar os bispos e os intendrntcs do reino sobr e a
situação r eligiosa. O inquérito feito p olos intend cnt.es,
sob ::i rlirr.cç:i'i.o de Pontchartrain, chancelfor de Franç(J.,
não foi mais do que a apologia do pr.oceder delles e
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de seus acios muitas vezes arbitrarias. Os memoriaes eonfidenciaes dos bispos, recolhidos pelo arcebispo de Paris, cardeal de Noailles, revelam, cm geral,
um estado do sofTrimento e de embaraço (1). Em resumo, os protestantes que ficavam na França, principalmente nos Cevennas, no Vivarez e no sul do paiz,
mostravam-se muito tenazes; o norte era mais calmo
e geralmente pacificado.
Todos os bispos eram unanimes em manter o principio da Revogação, e Bossuet, cspcciaJmentc, ora partidario da opportunidadc do uma execução firmo do
cdícto real, para destruir a here sia, cc por um constrangimento salutar, junto com a instrucção o a doutrina.»
Os bispos do sul aconselhavam do appeIIar para a força
material; os do norto preconizavam o emprêgo da mansidão o da persuasão. São os ultimas que prevaleceram no espírito do rei. Mas, em summa, Luiz XIV
era victima de seus erros ; a Revogação fôra mal
preparada, mal cmprchcndida, mal executada. Demasiadamente inspirados pelas preoccupações politicas, fóra do clero e do suas influencias, os esforços
não tiveram os effeitos esporados o deixam á historia
a grande difficuldade do proferir um julgam ente equitativo sobro o acto de 1685 (2).

IJ. Duas censuras foram particularmente assaccadas contra a Revogação do cdícto do Nantes. Uma,
grandemente aproveitada por de Sacy (3) e seus confiantes leitoras, teria sido uma ultrajante violação
da liberdada do consciencia, e teria provocado uma
violenta perseguição .religiosa contra os protestantes
de bôa fé e de convicções sinceras. Quem não ouviu
(1) A Revue de Paris (15 de novembro de 1900) publicou, sob a
assignatura de J. Lemoine, esses documentos , segundo um manuscripto conservado no ministerio da guerra.
(2) Ami du clergé, n• de 5 de março de 1901.
(3) Artigos publicados no Journal des Débats, e reproduzidos no
seu livro : Variétés morales et littéraires.
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falar da~ dragonnadas de Louvais e dos massacres dos
rrotcstantcs dos Cevcnnas?
A outra censura foi posta cm voga por um livro publicado por C. Weiss o redigido no ponto do vista protestante, o qual, apesar de muitas contradicçõos, continúa a fazer fé cm historia (1). A Revogação do cdícto
de Nantes teria causado á França um prejuízo imm cnso
provocando as cmigcações protestantes, que tiveram
por resultado perdas matcriacs incalculaveis, uma dccadencia industrial o militar de consequencias immensas. Reduzamos essas graves accusaçõos ás suas justas
proporções.
Primeiro, a Igreja não tem nada que ver nas clragonnadas dos Ce(Jennas. As montanhas do Vivarez
foram o principal refugio dos protestantes insubmissos.
Do 1701 a 1704 foram ensanguentadas pelos camponez es conhecidos sob o nome do Camisarclos, os quaes,
animados pelo fanatismo o protegidos por sous rochedos, resistiram por muito tempo ás tropas mandadas para os submctter. Contra elles luctaram successivamcnte tres marcchacs de França, Montrevcl,
Villars o Bcrwick. A Igreja queria converter os hugucnotcs; Louvais pretendeu submettel-os : dahi os excessos dos soldados aboletados em casa dos calvinistas
do Vivarez o dos Covenna.s. D'Aguesseau nos ensina
que Luiz XIV foi o primeiro a cxprobrar esse zelo contrario ao espirita evangclico. A Igreja gemou á vista
dos abusos e manifestou vivamente sua reprovação.
Os membros mais conspicuos do clero francez, Bossuct, Fénelon, Fleury, Fléchier, intervieram a favor
da clemencia o da paz. Deve-se, por acaso, krnar o
cloro responsavcl pela licença dos soldados luctando
com uma população fanatica? Deve-se tambcm acreditar na relação, al iás grandemente cxaggoracla, elas
VÍ(•]cpcias rrati cadas pdo s cl.ragõ cs ele Villars?
(1) Histoire des Ré.fugié.s protestants de France, obra publicada
em 1853 e coroada pela Academia franceza.
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Em q uc con sistiam, com effeito, aqµc !Ias drugonnadas? Numa m edid a muito simpl es; mandavam-se
soldados aboletarem-se em casa dos protc,stantcs que,
por teimosia ou r espeito humano, recusavam converter- se ao catholicismo. Era um encargo, uma vexação, uma t yrannia, admittimos, mas uma vexação e
uma tyrannia muito cm uso no seculo XVII , em qu e se
costumav a igualmente mandar sol4ados 11lojarom-sc
nas cidades que dcmor avl).m em pagar os imposto s. Não
havia, pois, nessa m edida, nem cru eldades, nem sevicias. Vieram as represál ias qu ando os protestantes,
excitados por seus ministros, se insW'giram contra a
ordem e contra as tropas reaes encarr egadas de vigiarem por eIIa. - Certam ent e, o processo de imp osição
de aboletamcntos militares contra h cr eticos r ecusando
converter-se, não é mais admittido. Já, naquclle tempo,
Fénelon reprovava osso meio, bom que r eco nh ecendo
á r ealeza o dir eito de empr egar a força contra o erro
descarado, violento e part~cuiarmcntc rcvolucionario.
Nas suas cartas elo aimo do 1686, quando estava occupado nas missões do Saintonge, in sisto sobre o cmprêgo dos meios de persuasão contra os protestantes,
assignaJa os excessos das tr opas, cc desconfiando da sinceridade das co nv ersões alcançada& p elos rigor es do s
dragõ es (1) . »

III. Não se póclo negai· que a Revogação do edí ct o
de Nantes t enha caµsaclo prejuízo s mat er iaes á França.
A annullação dos favores e privilcg ios ele qu e antes
gozavam os protestantes, as m eP,iclas el e rigor empr egadas conLru os hereges teimosos e rebeldes det er minar am uma corr ente de emigração que levava p ara
o extrangeiro, co m os emigrantes ou exilados, dinheiro,
(1) Leão Aubineau, no seu livro de la R évoca tion de l'édit de Nµ.ntes, examina, disc ute e reduz · to<)as as accjisações ao justo· yalpr.
Neste estuclo, ver es pecialiiiente os cãpit'u!Os 1 é n.
·
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industrias, e uma pl:).rtc mais ou menos importante
da fortuna da França.
Si déssemos fé ao s calvinistas e a \V eiss, o advogado e
defensor dcll cs, quando ostentam o cspcctaculo dos desastr es materiaes experimentados prla França, tcriamos o seguinte b alanço : emigrados por centenas de
milhar es, capitaes sahinclo do paiz por centenas ele
milhões, a indu stria das sedas e dos tecidos p assando
ao extrangeiro, os soldados augmcntando os exercitos
dos inimigos, e a paLria juncada de ruinas.
Reconhecemos, co m cffeito, que, no fim do seculo
xvu , (( um arrabalde de Londr es se povôou com .operar ios r efug iados, trabalhando os cri staes e o aço.
Num erosa colonia de calvinistas francczes se estab eleceu rm 13crlim e nos arr edores ... Os fid algos prot est antes alistaram-se no exercito ele Guilherme ele Orangc,
o qual, com cll os, organizou quatro reg im entos. Não
corr eu muito t emp o sem que se deixasse de notar os
fune stos effcitos da despovoação e do empobrec imento (1). ))
Mas quem ousaria su stentar que essas perdas materiaes so firidas p ela França, dependem absoluta e univ ersalm ente da Revogação do edícto do Nantes ?Quem
particularmente as poderia d et crminar e fix ar?
No · meio de apreciações contradictor ias ou divergentes, limitemo-nos aqui a dar algumas indicações :
1° O numero de súbditos inclustriosos e ricos p erdido s
pela França, cm consequencia da Revogação, foi avaliado de modos muito div er sos. Uns falaram de
<e milhões ele fugitivos l> qu e tiv era m el e emigrar. Mas
esta avaliação não tom fundam ento auth entico e serio. Os calvinistas, no auge de sr u poder, não accusam
mais de um milhão de ad epto s. Certam ent e não emigraram todos, pois qu e foi neccssario empregar exercitas para subjugar os Camisa.rdos elos Cev ennas !
(l) Darcs te, Hi stoire de France, t . V , Hv. xxxHT.
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Por entre calculas absolutamente mentirosos, dois
protestantes, Larrry e Bcnolt, falam de duzentos mil
emigrados : é ainda muito demais, visto que o total
dado pelo proprio Weiss não chrga a tanto. Segundo
os calculos do duque ele Borgonha, cm suas Jl1emorias,
e srgundo os uc Cavcyrac, os fugitivos recolhidos nos
diversos Estados ela Europa, foram 67.000, talvez ele
70.000 . Sobre vinte milhões de habitantes que a França
podia então contar, esse numero não é aprcciavcl.
Quantas guerras causaram perdas mais importantes !
Além disso, Luiz XIV exiTára os pastores protestantes,
mas queria deter os simpJcs calvinistas : a emigração
se deu contra a vontade e as ordrns elo rDi.
2° Quanto ao dinheiro que sahiu elo raiz, é muito
mais difficil fazer um caiculo rxacto. Certos o fixam cm
duzentos milhões. Tomando cm conta os cclíctos de
1682 e 1683, que prohibiam a Ycnda dos immoYcis sob
pena de confiscação, e attribuiam aos denunciadores
a metade dos bens abandonados; Icmhranclo-sc de que
então, na França, não havia mais dr quinhentos milhões
de dinheiro cm metal; recordando, cmfim, o numero verosímil de emigrados, chega-se ao numero approximativo ele um milhão duzentos e cincoenta mil francos
lavados para fóra; assim ficamos longe dos du;:,entos
milhões, e ainda muito mais longe do custeio, hoje cm
<lia, ela menor expedição militar.
3° Insiste-se particularmente sobre as perdas que
sofTreram a industria e o commrrcio elo paiz. Neste
ponto de vista, não se póde negar que a Revogação
do cdícto de Nantes e as emigrações por clla promovidas, causaram á França um prejuízo muito real.
« A 9bra industrial de Colbcrt, já tão difficil ele manter-se, como todas as creações artificiacs, recebeu um
golpe dos mais tcrriveis. Desde 1686, memoriaes dirigidos a Louvais lhe representavam a perda certa das
manufacturas (1). n
(!)
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Dareste, Histoire de France, Ibid.
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Entre as cidades e as industrias que teriam sido
mais prejudicadas, citam-se : Lyão e suas sedas,
Tours o suas fabricas de fios de seda, .\.m))crL e suas
fabricas de papel, Laval e suas fiaçoes, a BrPtanha e
a Normandía com suas industrias tcxtís, :Metz e seu
commcrcio multi.plo, a Champagnc e sua industria de
lã, a fabricação elos tecidos do Elboouf, Louvicrs e
Darnctai, etc ...
l\Ias nisso como cm quasi tudo, a oxaggcração vciu
augmcntar os prejuízos. Ü)mpulsando as historias
locacs, percebe-se melhor a verdade, tanto mais que
os relatorios dos intendentes das generalidades, como
nota o duque de Borgonha cm suas ?llcmorias, reproduzem, ás vezes, boatos populares desprovidos de fundamentos, e são, não raro, contradictorios. Em todo
o caso, as cstatisticas das localidades mostram que a
despovoação não foi tão considcravcl como se pretendeu.
Além disso, as emigrações, o deslocamento das industrias, a diminuição da riqueza, não tiveram a Hcvogação por causa unica : as guerras frequentes, a mortalidade excepcional dos annos de 1693 e 16911, a dccadencia de certas manufacturcs, os impostos, muitas
vezes enormes, sobrecarregando os productos e os
transportes, são outras tantas causas assignaladas
nos mcmoriacs da época, e attenuam as responsabilidades imputadas ao cdícto real (1).
4° Afinal, a respeito do nwnero ele solclaclos desfalcados dos exercitas pelo emigração calvinista, admittindo-sc qu.c os fugitivos antes não fossem inimigos, resulta dos calculas proporcionacs que o numero de pcssôas, cm estado de pegar cm armas, que passaram ao
extrangeiro, não deve tçr excedido 3.300. Segundo o
modo com que se faziam os recrutamentos cm França,

(1)

Vér, para mais pol'menores, Aubineau, op. cit., cap. iv e v.
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a proporção seria só de 1.250 homm es perdidos pelo
exercito francez.
Podemos pois concluir por esta final da Resposta
do se11 hor de Caveyrac ao Patriota, pamphleto attribuido a Voltaire : << Quizestes que a Rerogação do
edícto de Nantes nos t enha empobrecido cm súbd iLo s,
e não perdemos tantos homens quantos numa só campanha da Bohemia ; cm riqu ezas, e nunca tivcmo::;
tanto dinheiro; em industria, e nossas fabricas quadruplicaram; em soldados, e as nações extrangeiras não
receberam mais do que tres mil refugiados nossos a seu
serviço, no momento em que só doR Tnglczes ganhamos 1500 homens vindos da lrlanda para a França,
e quando podiamas oppôr quinhentos mil' homens á
Europa colligada contra nós. »
Falando da Rerogação do edícto ele Nantes, o aurtor
de uma historia da Igr eja muito estimada, P.-S.
Blanc, escreve por sua vez : « Esta medida t evo por
cffeito de reparar uma multidão de injustiças feitas
aos co,tholicos, fazer voltar á verdadeira fó um crescido
numc'ro de Francezes seduzidos, obrigar os mais obstinados no erro a sahirem do reino, emfim pôr os
sectarios na impossibilidade de nada empreh enderem contra a paz e a tranquiilidade interior do Estndo.
Taes resultados compensariam de sobejo os preju izos materiaes que a sahida dos calvinistas, para fóra
do r eino, poderia ter causado á França, suppondoos tão reaes como se pretendeu com muito exaggero . ,-;
(Coii,rs d'histoire, t. II, p. 893) (1).
O) Para um estudo mais dilatado , recommendamos aos

nosso~

leitores as publicações especiaes : Leão Aubineau, De la Révo
lion de l'édit de Nantes (Paris, 1879) . - Ch. Gérin, Innocenl XI et
la Révocation de l'édit de Nantes, na Revue des questions hisl<!Yriques,
t. XXIV, '1878. - L . Didier, aggregado da Universidade, la Révocation de l'édit de Nantes, ses causes et ses cons~quences (Science et
Religion, t 90'1 ). - R. P. C<>nstant, E:dit de Nantes ou le Prolestantisme /rançais jugé par son histoire (1900).

CAPITULO V
Antagonismo entre a Igreja e a sciencia.
É uma exprobração geral, sua falsidade. resolver.

Questões historicas a

Depois du accusação de inLolerancia, nada volta
com tanta frequencia sobre os labio s e no bico da pcnna
dos inimigos da R.ciigião como a cxprobração formulada contra a Igreja de amae e favorecer a ignorancia, de ser hostíI a todos os progcessos o particular
mente aos da scioncia.
Tal censura não póde vir sinão de uma ignorancia
profunda ela historia, ou de uma insigne má fé. Para o
provar não ó nocessaria uma longa Lh. ese ; basta lernbra,r os factos conhecidos por todos aqueiles que estudaram, ainda que só um pouco, a historia da Igreja e
da civilização. Eis esses factos reconhecidos pelos auctores imparciaes, mrsmo quando não pertencem ao
Catholicismo, - como Guizot e muitos outros :
Nas épocas de ignorancia e barbaría, si as lettras e
as scicnci&s não pereceram completamente na torrente
das invasões e na desordem daquellas idades de ferro,
é isso devido á Igreja e á Igreja só. E' clla que, por
seus bispos e seus concilios, Lomou a peito abrir escolas rara dar a insLrucção g1'aLuita cm todos os gcáus.
- E' ella qu e, nos seus mosteiros, salvou do esquecimento as obras primas antigas : recolheu-as, mandou
transcrevel-as e legou-as á posteridade.
Na idade media, são os papas e os bispos que fundaram e l:iústentaram até a Re,rolução, aquellas gran
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des escolas chamadas Uniçersidades, em que se ensinavam todas as sciencias (1).
Factos tão notorios deveriam impôr siicncio a todos
os accusadores. i\Ias a tudo isso, objecta-se que a Igreja
impõ e a todas as inteJligencias o jugo de sua fé ; ora,
essa fé, diz-se, é immovel, é servil e cega, e, por conseguinte, opposta á sciencia, como as trovas são oppostas á luz.
Respondemos afoutamontc qu e a fé dos christãos
não é uma fé cega; provam-no esses gonios cuja sciencia merece não menos admiração do que sua fé. A pretensa opposição entre a fé e a sciencia 'é uma chiméra
qu e se dissipa logo que se percebe nitidamente a cousa.
Ora, que é a fé? e que será a scicncia? A fé ou
os dogmas da fé são vrrcladcs reveladas por Deus; a
sciencia ou os verdadeiros ensinos ela scicncia são verdades conhecidas pela razão. - De ambos os lados
ha verdade; portanto, não ha contradicção.
Além disso, essas duas ordens de verdades emanam ele
uma mesma fonte que é Deus; é ello que nos fala pela
revelação e a razão ; e!Jc não se pódc contradizer, e
nunca se ha de descobrir uma opposição 1'cal entre essas
duas ordens de verdades, ainda que nossa intelligeneia
não perceba corno dias se conciiiam.
Entre a fé e a razão, a unica difTerença é que a fé,
ou a palavra de Deus, nunca está sujeita ao erro,
emquanto nossa razão se póde transviar e, com effeito, erra muitas vezes. Por conseguinte, no caso de
opposição apparente, a razão e a sciencia têm que se
inclinar perante a fé. Si ell as recusarem submetter -se,
então a Igreja, respeitosa do ensino divino, condcmna
os desvarios da sciencia e da razão ; quando cslas se
mostram doceis, anima-as e abençôa-as.
Mas a essas affümações, costumam-se oppôr dois
factos que parecem ser a prova deste antagonismo en<t J Estudaremos esta questão de modo mais detido em nosso

cap.

IX,

a Igreja e a civilização.
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tre a Igreja e a sci8Jlcia: siio <'l conrlemnaçcio de Virgílio e o processo lle Galileu. Vamos estudal-os nos dois
artigos seguintes.
ARTIGO I

O bispo Virgilio e os antipodas.
I. Exposição do facto. - II. Simples observações . eação verdadeir a do procedimento do papa.

III. :Expli-

I. Baronio, historiador da Igreja no seculo xv1, cita
nos seus Annaes, com a daLa de 7119, uma carta do papa
Zacharias a respeito de um sacerdote, Jrlanclez por
nascim ento, ch amado Virgilio, que, a exemplo de são
Bonifacio, passára na Ailrmanha para pregar ahi a fé
christã. Nessa carta, dirigida a siio Bonifacio, dizia-se :
« Si fôr provado que elle sustenta que ha outro mundo e
outros homens debaixo da terra, outro sol e outra lua,
expulsai-o da Igr eja num concilio, depois de o ter despojado do sacerdocio. n Sobro este texto, os protestantes em primeiro lugar, accompanh an,do a João Aventino,
no seculo xv1, e, cm segu ida, os adversarios da Igr eja
tiraram esta conclusão : que o sacerdote Virgilio fõra
condernnado como hcretico pelo papa Zacharias, por
ter ensinado a existencia dos antipodas. >> Ora, eis
ahi, entretanto, um facto hoje demonstrado pela scicncia: por conseguinte, a Igr eja vac ao encontro da sciencia, arroga-se sobre as questões scicntifi cas um direito desarrazoado, e cahiu manifesta.mente no erro.

II. Sobre este ponto historico, _faremos somente
algumas observações que serão sutnc ient es para lavar a Igr eja dessa a ITr onta :
1° Do texto da carta de Zacharias, não se póde, de
modo algum, concluir que Virgilio tenha sido excommiingado como herege por trr ensina.do a existencia
c.

DE INSTRtrc. ilELIG. T. IV

http://www.obrascatolicas.com

29

450

PARTE HISTOR!CA
O BISPO VJnG ILI O E OS ANTÍPODAS

dos antípo das. Tr at a-S<', é verdad e, ele susp ensão e
degradação, mas esta pena é só comminatoria, e não
implica a h eresia.
20 A histor ia prova rlaramcnt c que a condcmna\·ào nunca foi pronunciada. Com eff cito, Virgilio teve
sempr e amiga.veis relações com o apostolo da All crnanha, são Bonifacio ; não se vê, cm parte alguma,
que houve exame juridico naqucllc ponto, nem que
Virgilio v eiu a Roma para sQr examinado, como a
carta de Zacharias o prescrevia, si h ouv esse motivo
para exam e. Além disso, Virgilio voiu a ser bisp o de
Salzburgo ; morreu em 780 ; os milagres effectuados no
seu tumulo fizeram com que foi canon iz a.do pcJo papa
Gregorio IX, no seculo x11r. Ora, tudo isso não se poderia explicar, si algum tempo Virgilio tivesse sido heretico, nem tão pouco, ao ter sido susp eitado de h ere sia,
si não se tivesse justificado completam ente de sem elhante accusação.
Evidentemente não se tr atava mais que de uma
accusação mentirosa, ou de uma cousa na qual Virgilio foi achado irrepreh ensiv el.
3° Mas dirão certos : << Que VirgiTio não fosso co ncl emnado ; que se tivesse r etractado ou justificado,
isso não impede que o papa Zacharias t enha declarado erro condemna(Jel o sentimento dos que acred itavam ri.os antípodas. Ora, est e sentimento é uma verdade scientifica hoje fóra de duvida. ii
A isso responderemos que na carta de Zach arias
não se trata de antípodas, mas somente « d e outro
mundo, de outros hom ens, d e outro sol e de outra lua».
Ora, os antípodas não são outro mundo ; são homens
da mesma especie; têm o mesmo sol e a mesma lua.
Não pócle, portanto, ser qu estão dos antípodas no sentido cxacto desta palavra, e como a scicncia actual
nol-os faz conhecer. - E' pois falso que a Igr eja tenha
jamais declarado h er cticos os qu r su strntavflm a rx iRt encia dos antípodas.
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III. Mas vamos mais longe e dizemos : Ainda que a
Jgreja t iv esse condrmnacl.o o s<:nl imenLo qu<' sustenta
a existencia dos antípodas, ser ia pr eciso, para saber a
oignificação desta condomnação, conhec er a op inião
que tinham os arivigos sobr e a raça elos antípodas. Ora,
nntes rlas dcscobcrtF1s modernas, no vrn° scrufo, rm
qur ponto estava a sc iencia? Absolutamente no m esm o
que no rvº seculo. Já os m ath em aticos tinham provado que a terra era redonda : di sso t inham d eduzido
que deviam existir terras opp ostas ás da Europa.
Nisso os physicos co ncluiam co m Estrabão, PJinio,
Macrobio, Cícero, e t oda a a ntiguidad e pagã, qu e
aquellas terras h aviam de ser h abitadas por outra
raça, originada do solo, co mo o ücr editavam prtra si
proprios os povos autochtónes rla Grecia. L ac Lancio o
santo Agostinho, na sua Ci1ll1lle de Deus, falam d esse
systema, e o grande doutor da Afri ca, bem que admittindo perfeitamente a rotundidade da terr a, julga esse
systema opposto ás sag,'adas E scr iptur as, porqu e estas
ensinam qu e ha uma só raça d e h omens, sahida de
Adão, decahida inteira cm Adi'io, resgatada inteira
em Jesus Chri sto. Não v endo, por outra parte, a possibilidade de povoar aqu ellas t erras oppostas po1· habitantC's originados d e Adão,« é pr eciso, dizia elln,considcrar como fabu las as co nj ectm as do i; philosop ho s e dos
physicos. ii Esteracioc ir'.io muito ju sLO e v erda dei1 0, de
santo Ag'lstinho, ainda hoje n ada p er dru de sru val or.
E' evidente que a qu estão do s antípodas se ar rcseri.tava com esse mesmo sentido no tempo de Zacha1·ias; e, suppon<lo- qu e Virgílio a tives.se sustentado
desse modo, o papa p odia condemnar o systema, no
wntido de seu auctor, como falso o contrario á Escriptura; na hora presente, a Igreja o condemnaria do
mesmo modo .
Mas é inexacto que Zacharias t enha concl cmnado
Virgiliu, e tenha tratado d.e heresw, cm si, o systema
dos antipodas, tal qual o co ncrbl'mos actu almente.
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ARTIGO II

Galileu e o movimento da terra.
I. Factos historicos : 1 ° systema de Galileu : primeiro processo
2°procedimento ulterior do astronomo: segundo processo e condem·
nação.-II . Papel e responsabilidade da Igreja na condemnação do
systema. - III. A sentença não lesa, de modo algum , o principio da
infallibilidade doutrinal da Igreja. - IV. Procedimento da Igreja
a respe ito da pessôa de Galileu .

Mais ainda que a de Virgilio, a historia de Gahiou
forneceu ampla materia a declamações calumniosas
contra a Igreja. T em-se dito e repetido milhares do
vezes que Galileu, grande math.ematico do ·seculo xvu,
foi perseguido pela Igreja por ter ensinado o systema
de C')pérnico, sobre o movimento da .terra, systema
demonstrado hoje sciontificamen.te verdadeiro e universalmente admittido. E nesta condemnação de uma
verdade scientifica, exprobrou-so á Igreja o seu antagonii;mo contra a scioncia, e julgou-se descobrir
uma prova da. sua não infallibilidade.
Em seguida, mo strou-se om Galileu um sabio tr atado como herege, arrastado do Florença a Roma p or
esbirros, fechad o num calabouço sem pão nem fogo,
levado perante juizes cruo is qu e o interrogam e submettem á tortura, extor quem-lh e uma y etractação:
Ga.lileu cede á força, e protesta dizendo : << Comtu do, .
ella se move ! )) Eis o romance, mas isso não é a his·toria verdadeira.
Vamos rectificar os fa ctos e dar-lhes seu justo va-.
Jor, remontando ás fontes authenticas (1).
Não ha melhor fonte nem mais certa do que as Actas authen·
ticas do processo, publicadas pela primeira vez, em 1877, por He~·
rique de l'l<;pinois, na Revue des questions historiques , sob o t it ulo :
les Pieces du proces de Galilée. O mesmo auctor as publicou em vo •
lume (Palmé, 1878), e esses documentos estão reproduzidos na obrá
do P. Moigno, les Splendeurs de la foi , t. III, p . 8 do Appen dic~,
YoJumes numorosos e consideraveis foram publicados desQ.e /:l Q!!!
(1)
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P~ a proceder com ordem : 1° faremo s o h.istorico
exacto da que stão : Galil eu, seu systema astronomico
e seu primeiro processo ; depois daremos a conhecer
0 procedimento ulterior do astronomo, seu segundo
processo e sua c0ndemnação; 2° estudaremos o papel
e as responsabilidades da Igreja na condemnação do
systema de Copérnico e de Galileu ; 3° livraremos
desta sentença erronea a questão da infallibilidade doutrinal da Igreja; 4° emfim diremos o que se deve acreditar das pretensas severidades da Igreja a respeito
da pessô a de Galileu.

I. A theoria do movimento rotatorio da torra é anterior a Galileu. Copérnico (1!173-15!13), cónego de
Frauenburgo, na Allemanha, tinha derrubado, em seu
livro das Revoluções dos globos, toda a a,stronomia
antiga, e sustentado a rotação da terra. Espirita calmo
e prudente, tomara cautela em apresentar seu systema como uma hypóthese, e seu ,ivro, dedicado ao
papa Paulo III, não excitára nenhuma susceptibilidade : Copérnico tivéra muito cuidado em não confundir a thoologia com a scioncia. Muito differento é a
histor ia do Gaiileu, a qual vamos expôr cm suas duas
phasos.
Galileu (1564-1642) nascido em Pisa, com verdadeir as ap tidões para a sciencia, muito cedo se apaixonára pelo systema de Copérnico. Nomeado, em 1589,
professor de mathematicas na Universidade de sua
cidade natal, ensinou-o publicamente; o mesmo foz,
cm seguida, em Padua o em Florença, sem que ninguem cogitasse em estorvar f:lSSa opinião scientifica.
seculos sobre Galileu e seu processo . E' de notar que escriptores
hostis á Igreja, constituíram-se defensores da verdade historiea.
Em 1784, Mallet du Pan , celebre historiador genebrez, publicou
num jornal francez, o Mercurio, uma refutação das Mentiras
impressas a respeito de Galileu. Em 1841, um Iuglez, David Brewster
membro da Academia real de Londres , num livro intitulado : os
Mm·tyres da sciencia, tem comtudo, em mais de um ponto, restabelecido a verdade.
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Mas, no principio do scc ulo XVJJ, co me~·ou em metL cr
a Biblia no seu systema, pretendendo baseaI-o cm Lcxtos da Escriptma sagrada. Uma extensa carta, oscr iptn
de Florença (21 de dezembro do 1G13) ao P. Benod icto
Casrlli, dá um resumo da qu estão asRirn como a entendia Galileu, e demonstra : 1° que o auctor, sincornmcnto christão, ac reditava na inspiração divina dos
Livr es santos e na imp ossibilidade elo um desaccordo
entre a revelação e a sciencia; mas 2° que Galileu,
di scutindo as questõ es as Lr 0nomicas e om particular
o syst ema de Copérnico, se collocava, não no ponto de
vista puramente scientifico, mas ainda sobre o terreno
da Escriptura e da th eologia, e modificava, cm proveito de seu syst cma, o sentido natural e proprio das
paTawas da Escriptura ·s agrada, assim como faziam
Luthero e Calvino.
Essa carta, tornada publ ic,a, foi dcfrrida ao julgamento da Igreja. Por ordem do papa P aulo V, as
doutrinas de Galileu, especialm ente conLidas no seu
livr o d.as Jlfanrhas solares, fo ram exam inadas pela
co i; g,'egação do Santo Officio, que cond emnou as duas
pr oposições scgui~1tcs .
1° « O sol cccup a o centro do mundo o não tem
nenhum movimento local. » A censur a notificava :
« Pr opo sição in sensata, absurda cm phiTo sophi a, e for maJm cntc h eretica pois que vac de encontr o ás sentenças da sagrada Escriptura, tomadas cm seu sentido natural e segundo a interpretação commum. >>
« 2° A terra não fica no centro elo mundo, nem immo veJ, mas move-se inteiramente sobr e si mesma, de um
movimento diurno. >l A censura qualificava esta pro p osição : « Ab surd a c•m phiTo sop hia e no ponto de
vista theologico, pelo m eno s crr onca na fé. >i Esse acto,
qu e traz as assignaturas de onze Padres theologo ,s con sul tores e a data de 24 de feve r eiro de 1616, foi acceito,
no dia seguinte, pelos cardcacs membros da Inquisi; '
ção, após leitura feita na pr esença do papa Paulo V.
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Dois dias depois disso, Galileu era avisado pelo cardeal BcIIarmino. Perante testemunhas, Galiieu submetteu-se e promctteu obedecer. Não foi pronunciada
nenhuma pena I\ºm sentença.
A 5 ele março de 1616, a congregação do I nclex prohihiu, até corr oeção, e condcmnou o Jivro do Copérnico
o o de Astunica, onde vinham ensinadas a mobilidade
da terra e a immobilieladc du sol : « Opinião prejudicial
á verdade catholica, ii dizia a Congregação . O papa orclPnou :i.o mestre do Sacro Palacio de publicar cr;se derreLo. Tal é a primeira µhase da historia de Gal il eu. Convrm accrescentar que Homa não se demorou cm mudar
ele op inião ; um decreto do Index de 1.5 de maio de
1620 auctorizou a impr essão das obras de Copérnico,
e permittiu ensinar o systcma d,cll o como uma hypóth,csc .
Em lugar de calar, Galileu trabalhou sem tregua
cm divulgar e provar seu sysLema. Fel-o cm part icular cm outro livro, u Sagitta.tore. Homa deixava-o cm
paz. Urbano VIIT, que acabava de subir ao throno pontifical, era pessoalmente oppost o ao syst ema ele Copérnico ; todavia, amigo de Gallieu, protegi a-o e até
lia com interesse as obras dolle. Mas, cm 1632, Galileu
publicou seu livro elos Dialogas sobre o systerna de
Copérnico e ele Ptolomeu. O livr o foi editado primeiro
cm Florença, com appr ovação regular, depo is cm Homa
com um irnprirna.tur qu e fôra positivamente r ecu sado,
antes qu e o trabalho fosse examinado. O papa deu
ordem par a sequcstral-D : o livro voltava ás antigas
doutrinas sobr e. a mobilidade da terr a, e tratava de
modo bastante rud e os inimigos de t al syst oma. Gali.
leu vingára-sc.
Os adv ersaria s pedir am urna nova conclemnaçãu . Galileu veiu em Homa ; de 12 de agosto de 1632. a 22 de
junho de 1633, fo i subrn ettido a quatro interrogatorio s,
durante os quaes lhe faltou a firmr;m, rreonh,eeeu que
seu syst ema era falso, d eclarou-se, na r ealidade, partida-
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o d e Ptolom eu, e protestou não ter defendido as th co"
.as d e Copérnico desde a condemnação de 1616.
Na sessão de 21 d e junho, Galil eu foi, segundo a
·dom do papa, interrogado sobre su a intenção. Dearou que antes do d. eoreto d. e 1616, juigava su stcntv eis os dois systemas, o d e P t olomeu e o de Copérico ; mas que co nvencido, d eEd e essa época, da saed.oria de seus super iores, tivéra e tinha por induitav cl a op inião d e Ptolom eu, isto é, a immobilid.ad.e
3. t erra e do movimento do sol.
Instaram para que confessasse, pelo m enos, que, na
loca em que escrevia seu livr o, adherira á op inião
e Copérnico, c ameaçaram-no d.e chegar realmente
) em prêgo dos meios licitas para constrangel-o a d.e.arar a verdad e.
Citamos textualmente a r esposta d.e Galil eu e o fim
:t seJSsão do pr ocesso, segundo as actas :
cc Não lenho por verdadeira essa opinião d e Co)rnico, e nunca a consider ei como tal, d esd e qu e me
,i intima da a ord em d e abandonal-a. Além disso,
:tou n as vossas mãos, fazei como vos ap r ouv er. » otificaram-lhe que devia dizer a v erda d e, sinão cm·egariam a tortura : cc Estou aqui para obedecer ;
3sdc o d ecreto, nunca adh eri a essa op inião, com o j á
ll-o -di sse. n - E como não se podia fazer mais par a
execu ção do decr eto, mandaram-no assignar e voltar
seu lugar . Assignou nestes termos : cc Eu, Galil eo
alil ei, depuz como vem aqui referido . >>
No dia seguinte, Galileu compar eceu no conv ento
ls Dominicanos da Minerva, perante a Congrcgaio do Santo Officio, e d eu- se a l ei lura da sent ença qu e
le ouviu de pé, com a cab eça descoberta.
Por causa d. e sua rotractação, foi declarado absold.o d. e h eresia e d e censura ; comtud.o, o Santo Offio cond emnou Galileu a ficar encerrado em suas pri1cs por um tempo que seria uiteriormenLe determitdo ; dur ante tr es annos teria que rezar, uma vez
.

por semana, os sete Psalmos da Penitencia salvo o
caso de se lhe perdoar esta pena. Sete cardcaes presentes assignavam esta sentença datada d e 22 de junh9
de 1633. O papa não assistiu a esta sessão, e o julgamento não foi pronunciado cm seu nome ; mas não
era mais do que a execução da ordem dada por eIIe
na assembléa de 16 de junho.
·

.

II. Devemos ago r a apr eciar o procedimento e as responsabilidades da Igreja n a sentença mesma da condernnação do systema de C9pérnico e de Galileu.
Não se póde contestar qu e a sent ença do Santo
Officio, nos termos em qu e foi enunciada, é um erro,
pois que declar a ab surda e h eretica uma verdade hoje
demo:nsteada até a evidencia. Erro puramente scientifico ! dizia-se outror a, e qu e não attinge o principio
da infall ibilidade doutrinal n as mat erias de fé e d e
costumes . Erro, afinal, de alguns theoJo gos que não
são a Igreja : Errare humanum est, dizia- se aind a em
resposta ás objecções tiradas d est e erro d e facto. l\Ias hoje, depois das descob ertas e d a publicação
elas actas do pr ocesso de Galileu, não "podemos contentar-nos com essa replica muito ind ecisa.
Nas decisões de 1616 e 1633, a qu estão tratada é
uma questão essencialm ent e r eligiosa. Tr atav a-se,
com effcito, do sentido dos textos da Escrip-Lura. sagrada. A doutrina do movimento da t err a e d a irnmobilidade do sol é ou não contraria aos en sino s contidos
nos textos sagrados? Tal é a pergunta qu e foi feita e
resolvida a11lrmativam ente nos d ecr etos que r epr oduzimos; e ncIIes declara-se que a cond cmnação e< tem
por fim estor var o mal que a nova opinião causa á
vcrclaclc catholica n. Foi evid entcm ento um erro r elativament e á fé o facto de declarar contraria á Escriptura
a op ini ão de Copérnico e d e Galileu. A Jgecja o r econh e<;eu iw.l.ir ectamen:Le, deixando o seu decreto c:=1hir rm
desuso, fa zendo-o desapparecer em 1757 co m a au-c-
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torização especial do pap a Bento XIV, annulland o-o
em srguida, directamente, em 1822, por uma d ecisão
d a Congregação da Inquisição r omana, app r ovacla
pelo papa Pio VII.
Mas este erro a quem d eve ser imputado? a simpl es
particulares ou á Igr ej a? - , \ apologPL ica chri stã,
p or muito t empo, r esp ond eu n diz a ind a eom ecrLo s
au ctorrs d e bôa fé e de grande sc iemia, - ta cs co mo
Henrique de I'Épinois, - que foi somente um tribunal
secundario e faIIiv el quem ccmd cmnm1 o sy stema ele
Copérnico e de GaliTcu.
_
H oje é facto reconh ecido qu e foram as Congr egações romanas do Santo O/ficio e do lnclex, qu e commetteram o erro e dias não póclem publicar sua s
senten ças sinão com o assentimento do papa. De
facto, como ele chreito, as congregações r omanas form a m, com o papa, um só e m esm o tribunal : são os
orgami: de qu e o papa se serve para govrrnar e rnsimu·.
J sso é sempr e verdade, mas esp ecialm ente qu ando o
summo pontifice intervém pessoal mrn.te n as d ec isões,
quer presidindo a assembléa, quer approvando-lhc os
decr et os. Ora, o pap a sanccionou a · condcmnaçiio da
doutrina do movim ento da t erra e da immobilidad e do
S'l I. i\fas segue-se dahi qu e a infallibiliçladc d o papa
cst cj a comprometi.ida ?
lI I. i~ão, a infallibilidad c do papa, nem tão pouco
a da Igreja, se acha compromettida n esse n egocio.
Na condemnação do syst emo d e Copérni co e de Galil eu, não ha uma sentencça d og matica definitiva,
um julgamento ex cáthedra, no sentido ela d efinição
do co n cilio elo Vaticano.
Dep ois de ter adrnittido que a opiuii'ío d e Galileu, no
caso presente, pertencia ao clominio das cr enças religiosas, pois que o auctor nella unia a sciencia e a fé, <'que a
au ctorida de ecclcsiastica cond emnou r ealm ent e o syst cma d e Galilçu, mantemos que o principio da infallibi-
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!idade douLrinal não e'' lcHado, P disso Lrazomos as pr ovas.
A doutrina exacta da inl'aJ!ibilidado, que o concilio
do Vaticano define cm sua const iLnir;iio Pastor reterniis, ;iLtrib u o o priv il rgio da infallibil ida dr aos ens inos
doutrinars do summo PonLifice HÓ cm c·c·1·tas co:r>cl. icõcs determinadas.
, 10 E' preciso qu e esses ens inos sejam, da parte do
papa, um excr cicio de sua s fun cçõ~s d e pastor universal e de doutor de todos os christãos . - Admittimos qu e diver sas d ec isões· d e congregações do Santo
Officio ou do Tndex p ossam t er est e prim eiro caract er,
e con ced er iamos qu e o d ecr eto el e 161G o tiv esse.
2° O segundo car ac Lcr elos ens inos pont ifi cacs, aos
quacs a lgrcja r econh ece o privilrgio da infafübilidade, é o de julgamen to supremo, rstabeleccndo uma
obrigação absoluta d e adherir a uma doutrina, dora cm
di ante definitiva , irrdormavel e para sempre.
Ora , tal n ão é uma decisão do papa interdizendo
simplesmente d e. su sLentar uma doutrina, quer por
cscripto, qu er de viva vóz, C'm particular ou cm publico. Para justificar 11 ma prohibição desse gencro,
não é n cccssario qu e a pr oposição cond cmnada seja
falsa: basta qu e o papa julgu e prudenLcmcnte que
não é v erdad eira, ou estime qu e ó pci·igo sa.
30 A decisão doutrinal d eve kr p or obj cct o a fé
ou os costumes.
L1° Emfim, dev e impôr, não som ente a p essôas determinadas, mas á Igr ej a univ ersal, a todo s os christãos, a obrigação d e adhcrir á doutrina definida .
Ora, essas tr cs ultimas condições nccessarias não ap par ccem simultaneamente r eunidas na qu estão que nos
occupa, e é todo o co nLra rio qu e se man ifo sta, tanto na
P.ropri a sent Pnça, co mo nas sua s intcr pr eLações auctorizadas. Donde pretrnclemos concluir qu e no negocio el e
GaTiicu,a Igrcja,bcm qu e Lratanclo de cr rn ças religio sas,
não entend eu proferir um julga mento definit ivo, irr eformavel e, por conseguinte, infallivel. E pr ovamol-o.

460

PAR'l'E HISTORICA

a) Que diz exactamente a sentença incriminada? Afastamos a da Inquisição de 1633 ; está fóra de debate ; não é mais do que uma decisão verificando a
culpab ilidade pessoal de Galileu, e determinando o
castigo que lhe deve ser imposto. Mas a sentença do
Index, de 1616, forma ella só a materia discutida.
Ora, segundo o parecer de todos os theologDs, ella
não co nstitu o realmente uma definição doutrinal ; não
impõe adh esão a crença alguma. Os considerandos,
é verdade, affirmam um erro doutrinal, mas os consid erandos não pertencem sinão indirectamente aos decretos qu e os acomp anham ; além disso, a d ecisão t em
exclusivamente por objecto a prohibição dos livro s
que ensinam o movimento da terra e a immobilidade
do sol, isto é, uma medida disciplinar, baseada sobre
os perigos a que fica exposta a fé pelo uso que Galileu
pretende fazer dos textos sagrados.
b) Por outra parte, a mesma forma do decreto é
inteiramente favoravel a esta interpretação. Não é
o papa cm pcssôa qu e fala, mas sim a .c ongregação :
ora, até agora não se póde citar nenhum exemplo de
cl.C'finição reconhecida geralmente como infallivel
que fosse dada sob esta for ma.
e) Tal era o sentimento pes~oal do papa Urbano VIII,
consignado numa carta do proprio Galil eu ao príncipe Cesi, e datada de 1624. cc Sua Santidade respondeu ao cardeal de Hohcnzolicrn qu e a santa
Igr eja não condemnára a opinião de Copérnico e
não a condcmnaria como heretica, mas só como temcraria; que, aliás, não era para recear que jamais
pessôa alguma chegasse a demonstrar a verdade delia. >>
Esta declaração foi feita oito annos depois do decreto
de 1616. A decisão d.a congregação do Index fo i portanto , d. e facto, só uma prohibição de livro s julgados
perigosos, uma simples lei disciplinar e rcform avcJ, e
uão uma drcisão infalliv 0J. E, rom rffrito, o famoso
decreto, attenuado desde 1620;· ·foi supprimido na cdi-
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ção do Jndex el e 1757, com a auctorização especial ele
Bento XlV.
d) A congregação elo Santo O/firio tinha ella mesma
conscicncia de sua missão na censura decretada contra
o systcma de Copérnico e de Galileu. Sabia muito bem
não ter qu e pronunciar irrevogavelmente sobre uma
questão clogmatica ; infligia uma censura a uma opinião julgada condcmnavcI, e entendia simplesmente
dar á sciencia um aviso para que essa se mantivesse na
sua csµhera. A prova é que, quatro annos mais tardP,
abrandou seus rigores, e pcrmittiu ensinar como hypóth.csc o systema de Copfanico. Portanto, a verdade é que
depois de se ter reservado o terreno da interpretação
bibJica, a Igreja deixou perfeitamente a scicncia astronomica mover-se livremente no seu clominio. Os cardeacs, particularmente o sahio Barbcrini, eleito papa
sob o nome de Urbano VIll, e p_migo de Galileu, acompanhavam com muito int er esse os trabalhos deste a~; 
tronomo. PcrmitLiram-Jhe imprimir o Sq,gitta.tore. Por
consegu inte, a condemnação não era uma definição
dogrnaLic;:i. e irrevogavel; era s;mpl osmcnte uma censura, rcvogaycl, por sua natureza, e urna medida in·
teiramcnte disciplinar. Por isso, a 11 de setembro d o
1822, a cong,' cgaçiio da Inquisiç,ão decidiu que os Ji.
vros ensinando o l)lOvimcnto da terra e a immobilidaclc do sol, poderiam ser impr essos cm Roma. Em fim ,
Pio VlJ, a 25 de set embro ele 1825, approvou esse d ecreto, e o Ind cx não teve mn.is qu e reproduzir as antigas prohibiçõcs.
Em resumo, o systcma de Galileu tinha co ntra si sua
novidade, as opiniões co ntr arias da época e até dos sabias; o célebr e astl'O r • mo cummetteu ainda a falta do
associar a Escriptu: ª cagrnda á sua thcoria ; o Santo
OJncio enganou-se, n-·.as sob a pressão d as convi cções
sinceras de um scr·ülo de fé, que julgava que a qucsLão
d0 dngma 11Rtftvfl rmpi·mhflrl.a na discussão. Emfim,
o crN <Jommettid o cm 1616 não attinge o dogma ela
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infallibilidade da Igreja e <lo soberan') pontifi cc, porque a decisão das congccgaçõcs r oma nas, bem que
approvacla pelo papa, não teve os caracLerrs necessa:
rios para uma decisão dogmatica, dcfiniLiva, incvogavel.
Si alguem achar qu e nesse nrgorio a Hr.ligião desempenhou um triste papel e que a l grcju ncllc parece
Ler compromettido sua auctoridadc, accrcsccntarcm os estas simples reflexões para allivio e dcfoza de
uma e outra.
1° Deve-se convir qu e o papel da mesma scicncia,
nesta questão , não é muito mais glorioso. Antes de
Ludo, é o proprio Galileu que r enega e anath crnaLiza
seu systema, pro clama -o falso depois de o ter deC'larado verdadeiro (1). lJir- sc-á que foi sob o impcrio
do medo. Mas teria sido melhor e mais nobre morrrr,
como Sócrates, pela verdade. Além disso, nunca foi
ameaçado de morte.
Igualmente, o systcmc da Copérnico e de Galileu não
tinha somente contra si a Igr eja, mas toda a escola
peripatética que, :;om Al'isL'óteies, acr ed itava no systcma de Ptolomeu. Sabias como Tycho-Brahé, Bacon de Vérulam e Descartes defendiam contra Galil eu o systcma de Ptoiom cu : a luz estava longe de
estar feita neste ponto. Na época de Galileu, o systema
de Copérnico não passava de uma hypoth ese arriscada cuj as v erdadeir as pr ovas não tinham sido descob cr Las, e as razões inv ocadas pelo asLr onomo nãu
oram as bôas (2).
Accrcsccntcmos que si Galileu acreditou na immobilidade do sol, sua opinifío reria hoje sc icntificamcntc demonstrada falsa, pu• q· r o sol descreve, no
(1) Documentos do processo, publicados p.,r H. de J'l!;pinois, p.93·94.
(2) Vér Laplace, Essai sur les probabilil(s ; e o testemunho do
P. Sccchi, no Manuale didattico-storico de Schiavi (1871. ). - Era
a ind a a op inião de Schoopter, em 185'• ; el e Schechner, em 1869 ; do
pastor Knack, de Berlim, em 1868.
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espaço, uma immcnsa órbita, appr<.>ximando-sc da
constellação de Jl ércules, e gravitando, clle m esmo,
ao redor de um astro que seria, l;inão o centro do
mundo, pelo m enos o ccnLro do sysLrma solar. Neste
ponto, são os juizcs de GaTilcu que Linham razão.
2° Já o dissemos, a lgceja fleixou muito socegados
Copérnico e o seu syst ema cmqu a nLo permaneceram
nos limites da scioncia e da hyJ.' Óthcse; a grande falta
de Galileu foi querer associar com sua thcoria a theologia e a E scriptura sagrada. Como disse um de seus
apologistas protestantes, Malirt du Pan, não é como
bom astronomo, mas na qualidade de mán theologo, que
Galileu foi chamado ao tribunal da Jnqui sição . Tudo
tinha feito para pôr os juizcs dr seu fado . « Queria
que o papar os cardcaes, diz Guichal'cl.in, declarassem
seu sys tr ma b aseado sobre a Biblia ))' c· para isso
espalhou m emorias sobre memorias. Ora, naqueila
época, em qu e as interpr etações de LuLhero e Calvino .
sobre as sagradas E scripturas pr eoccupavam a Igreja,
era uma t endoncia pelo menos p erigosa, que motivou
a intervenção do Santo Offtcio.
IV. R es La-nos csLudar o pro ccd im cnLo do papa e
do Santo Offi cio relativamente á pcssôa de Galileu.
Foi elle impicdo sam en. Lc tratado, assim como pretendem os r omancistas? Responderem os, citando, as mai s
das vezes, o proprio Galileu e seus apologisLas.
cc Galileu, diz Ma!Iet du Pan, ch egou em Roma cm
1611. As acclamaçõcs, as hom enagens, as festas não o
largaram duranto Lodo o t empo qu e es tev e na cidade
eterna ; ninguem se lembr ou de accusal-o de heresia,
e a purpura romana não revestia sinão admiradores
delie. l> Deixou Roma em 1616, alguns d ias depois da
sentença do Santo Offi cio. Nesta data, Galileu cscr cYia: « Por mais qu e os J acobinos (Dominicanos) escrcves•cm e pregassem qur o systrma de Copérnico era
herctico e contrario á fé, o julgamento da Igteja não
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correspondeu ás esperanças dcllcs : a Congregação
decidiu somente qu e o movim ento da terra não concor da com a· Biblia. Prohibiram- se as obras que defendem esta conformidade .. . Pessoalmente, não estou int eressado n a sentença. » Ao r et irar -se, Galil eu obteve
d e Paulo V uma audicnoia muito amigavel que durou
uma hora. Certam ent e não foi nessa viagem que alguom
o maltratasse.
Em 1624, Urbano VJII acaba de ser eleito; b em que
doentio, Galileu quer ir frliciLal-o por sua elev ação a
throno pontifical. Faz a viagem cm liteir a, recebo um
acolhimento qu e excedo suas esperanças, fica mczes
ao pé do Vaticano, recebe do papa seis longas audienoias, parte carr cga,do do presentes e levancl.o uma
carta de r ecomm endação para o gcã o-duquc de Toscana, e declara-se encantado de suas relações com os
m embr os do Sacro CoIJogio. A 8 de junho, Galileu oscr evc ao princ ipc Ccsi : « Sua Santidad e con cedeu -me wandes h onras, e Livc com ella, até se is
vezes, demoradas conv ersações. Hont em, prom cttcu mc uma ·pensão par a meu filho, e, tres dias anLcs,
ou tinha recebido do presente um bollo quadr o, du as
m edalhas, uma de our o e outra d e pr ata, e quan tidad r
d e Agnus Dei. »
Sobrevém depois o pcriodo cr iti co . Em 1632, seu
Systema do mundo é denunc iado de novo, Galil eu é
intimado a comparecer ; ch ega cm Roma a 1Li do fev er eiro de 1633. (( Como foi então tratado ? Com respeitos extraordinarios, diz Mallot du Pan; com att cnções particulares, com delicadezas qu e attesta,vam o
r espeito publico p elo seu genio. » - ,, Em todo o tempo
qu e durou o pr ocesso, diz o Jnglez Brewster, Galileu
fo i tratado com sing1;1;lai' d oforoncia. )) Ho.spcdou-sc
no palaeio óo cmli>aixador toscano. (( Quando vciu o
exam e, transferiram-no para o Santo Offioio ; mas
em lugar de submettcl-o á pr isão ccllular, deram-lh e
aposen~os na casa d.o fiscal da Inquisição. SuGJ. mcza

era provida prlo embaixador , e seu criado, que teve
a licença de servil-o, dormia num quarto contiguo. n
Galileu, achando esta reclusão muito dura, ,, o cardeal Barborini, sob a sua responsabilidade, solLou o
philosopho, e dez dias depois do prime iro interrogatori0, no fim de abril, Galileu foi rcstituido a,o tccto
hospitalriro do embaixador toscano (1). n
Falaram alguns cm exame rigoroso, cm torturas applicadas durante esse exame ; Galileu, segundo ell os, teria
abjurado mas unicamente constrangido pela força ou
polos so ffrim ontos ... Com eff eito, as actas do processo
m encionam uma am eaça de tortura no caso cm que Galileu i1ão confessasse sua culpa ; mas accresconLam que
para a execução do decreto do pap<\, não se podia fazer
m a is do que uma ameaça. Aliás, de conformidade co m
a pratica da l nquisição, Galileu, mais do que sexagcnario e doente, não devia ser submcttido á tor tura.
Segundo BcrLi, escrilJLOr favoravd ao asLronomo, ,, as
ameaças não foram executadas; aLé o fim, Gal il eu foi
tratado com extrema brandura )) .
,, Proferida a sentença, a prisão para Galileu, é
commuLada, diz ~Mail ot du Pan, cm uma h ospedagem
no cdificio da embaixada toscana. Esta severidade foi
só apparcntc; os juiz os qu eriam apenas intimidar os d emais.-Alcançado o fim almejado, ao cab o de doze dias,
foi p crmittido a Galileu voltar á sua patria; so fTr ou tão
pouco, que, a despeito do seus sessenta o novo cannos,
poudc fazer a pé uma parte do caminho de Roma a
Vitcrbo . ))
Eis quacs foram todos os tormentos de Galileu :
'' SofTr imont.os chimcricos, conclue Mall et du P an, dos
quacs, comtudo, não se deixa d e falar em pr etensos
livros hi stori cos. ))
Uma carta de Galileu, conservada na Bibliotheca
nacional de Paris, e publicada pela primeira vez por
(i)
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d e Fa11oux (Correspondanl, 1847) mostra a perfeita
verdaclc d e nossos pcrmcnor es. E' de janeiro de 1634
e v em dirigida a um amigo : (( Desde muitos a rmo s,
nunca estive m elhor de saude como dep ois do minha
cit ação a Roma. Fui i'etido cinco rn czcs rm pr isão n a
casa do embaixador de T oscana, qu e m e v iu e tr at ou,
<1 Ssim como a mulher dellc, co m t ão grand e pr ova d e
a mizade, qu e m elhor n ão se po der ía Ler feito com os
parentes mais proximos. D epois do julgamento d e
minha cau sa, fu-i condemnado a uma prisão facultativa ao livr e arbitrio d o Su a Santidade. P or · alguns
é\ ias, o cárcere foi o pa] acio e o j ar di m elo grão -duqu e, n a
Trindade-do -Monte. Depois tr oqu ei essa r csidoncia
pela casa do arcebispo, cm Si enna, onde passei cinco
m ezos em comp anlüa do P. de Sa int-Tré, e cm continuas visitas da parte da nobreza claqu clla cidade ... ,

nada tendo so/jriclo nas duas cousas que só nos cleCJem
ser caras acima ele todas as outras, quero dizer na
'1icla e na honra. »
Afinal Galileu tovo licença do ret ir ar- se p ara sua
r1uinta .ele Arcetri. Morr eu a 8 de j aneir o de 1642, com
setenta e oito anno s de idad<' . E' a melhor prova qu e
as t or tur as do Santo Offi cio não o tinham muito molestado ... Eis o Galil eu da hi storia imp arcial e v ordarl.eira; quão longe estamo s rl.o r etrato dos r omancistas (t) !
(1) Para t er mai s pormenores e jus tificações mais amplas, pódesc consultar, além dos Documentos do processo de Galileu, o livro de
H . ele 1'1'pinois, Question de Galitée, faits et conséquences, trabalho
co mpletado e publicado em 1878. - O R . P. E. Déj arclin, Encore
Galilée ! Polérnique, histoire et philosophie (1877 ), refutação de um
arti go de Méziêres na R evue des Deux-Monde.s , em 187 6. - Berti ,
le Proces de Galil ée (Roma, 187 8).-;:-- Von Geblcr, A ctes du proces
de Galilée (St uttgart, 18'77). - R. P. Gris a r, Galileistudien (Ratisbonna, 1882) . - Reusch, le Proces de Galilée et les jésuites (Bonn ,
1879). - Bourquarcl, Galil ée, son proces, sa condamnation, les congrégations romaines (P aris, 1886). -.etudes religieuses, abril de 1867 ,
Revue des questions historiques, 1° de outubro de 1868, e a cxcellente
dissertação do padre .T.-B , .Taugey, que foi publicada na Science
catholique, 1887, e em seguid a el e novo editad a so lJ o titulo : le Proces
de Galilée ot la Théologie . E sta brochura rc~ u me pc rfeitam c nt~ t0cl~
a discussão, no que diz r espeito ao papel da Igreja e do papa ; inspiramo -nos grandemente lics se trabalho.

CAPITULO VJ

Os pretensos máus Papits.
I. Principaes accusações feit as contra os papas. - II. Pontificcs
especialmente incriminados. - III. Observações e rectiricações
geraes. - IV. Falsa lend a da papiza .Toanna . - V. Alexandre VI
e os Borgias.

I. O papado occupa lu gal' muito preponderante na
Igr eja e no mundo, foi muito e co nstantemente asso ciado aos acontecim entos realiz ados no glob o, o muito
en crgica,mente opposto ás paixões humar:as, para escapar ás censuras ou aos ataqu es d os adversarias qu e
teve qu e comb ater . Accr escentemos que esta su blim o
instituição, div in a no sou fundador o no fim que almeja atravez elo s secul os, é repr esentada, n esta t err a,
por homçns qu e, apesar d o elevados a um a incomparavcl dignidade, não ficam menos suj eitos ás enfermidades e ás fraquezas d o uma natur eza d ecahida. Portanto, será para admirar -se que dur antr dezenove secu los de oxistencia, o papado fosso, ás v ezes, alvo da h ostilidad e, da calumn. ia e da injuria ? llaver á me smo moi. ivo para extr anhar qu e n a larga ser ie do s papas qu n
so suceccl.eram no thrnno pontifical, tenha h avido algu mas som bras ou até alguns escandalos? Ah! é ainda
mais maravilhoso qu e n esse longo intervallo, e n ossa
lista chronologica dos pontifices romanos, o odio e
a cl,iITarpação não tenham ach ado mais mot ivos do se
rxf'rci tar !
Comtudu, h a um fat_;tu Llll e devemos nular. Cerlo :;
Jiistcll'iudor os falaram do máus papa~·, e oomo cm nosso
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seculo rspccialm ente a ~ alumnia e as insinu ações pcr fidas se espalham depressa, a accusação generali zouse, e a multidão dos ignor antes ou d os semi-lettrado5
acreditou com drm asiada facilidad e que a dynastia
dos pontí fices romanos merecia semelhant e lab óu.
Jmporta reduzir a seu justo valor essa nova insinuação m entirosa.
Em primeiro lugar, qu ando se pede aos accusadoreG
do papado que enunciem de modo preciso suas qu eixa s
e citem nomes, ell es com eçam a ficar embar açados; e
julgam t r iumphar designando Gregorio VII 0u Alexandre VJ, o famoso Rodr igo Borgia. Sejamos, ao mesmo
tcm1~ 0, mais Iog icos e mais clar os que nossos adver su.rios, respeitando nisso uma rcgrn dacla p( r Cicc;· o
e lrmh rada por Le<tO XI .l 1 na s11 a carta sobrr os Estndos historicos (1883) : « A pr imeira lei da hisiP ria é
do r-.unca affirmar ccusa que seja falsa; a scguEda é
cl,o r.uP.ca esconder co usa aJguma que soja vcrdacl,eira. n
O mesmo r ontificc, 11 a sua oneyclica ao Clero de França,
(1889), disse ainda : « Deus não precisa de nossas
mr:-Etiras. O historiad or da Ig,·eja será taP_t o m ais for t e
f ara fazer sohresahir a origem celestial desta instituiçã(', sup cric.r a qualquer or d em puramente natur al o
terrestre, quanto mais t er á i;id o l eal em nada di ssimular das provas que as cul pas de seus filhos e at é de
sous ministro.s impuz eram a est a espo sa de Christo EO
cm·r;o dos :-ecuk r: . Estudada d este m c cl.0, a hi stor iu
da igr eja, por ~i fÓ, constituo a mais b ella e mais condnd ente demc.ni;tra(,:àO da verdad e e da divindad e do
chr istiani smo. ))
ll. Quando se per corro a histor ia da lg,·eja, d iversos
nt·mes de p c-ntificos romanos fi cam rnacu1ados com
r c:n srn' as 0u accusações m ais ou m Gnos fundad as. R eblamoH que a respeito da urthc doxia lla l'é, o::; papas
Lib c1iv, \ irgilio o ll o11ur io linhdm inct•n- ido na accu f>a ção d o h er esia d a parte do s inimigos da l gé eja e da

infallibilidade pontifical (1). Outros papas receberam
o mesmo ultraje, não mais por causa de um pretenso
naufragio na fé mas porque teriam deshonrado o
throno pontifical por vicias ou até por crimes.
O xº seculo, que I3aronio chama o secu.lv de ferro,
_teve o privilegio, graças aos escriptos de dois pamphletarios do tempo, de excitar os primeiros ataques.
Citemos, por ordem chronologica, os papas incriminados.
Em 896, subiu ao t hrono pontifical um p apa por
nome Estevam VII (2). Exprohram-lhe crueis r epresálias para com um de seus predecessores, o papa Formoso, cuja culpa era de ter sido transferido da sé do
Porto para aquella de Roma, e isto contra todos os
usos anteriores. Num concilio convocado em Roma
por suas ordens, Estevam VII instruiu o processo de
Formoso, como si a senten ça pudesse ainda alcançai-o .
Sua eleição fo i declarada irregular, e por um excesso
de rigor que dá uma idéa nitida do s costumes do tempo,
o corpo de Formoso, desenterrado e revestido dos paramentos pontificaes, foi trazido no meio da assembléa. Em seguida despiram o cadaver das vestimentas sagradas, cortaram-lhe os tres dedos com os quaes
se dá a bençam papal e precipitaram o no Tibre. Os
partidarios de Formoso, para vingar-se, a poderaram- se
de E st evam VII, lan çaram-no carregado de,,;,ferros
num cárcer e onde foi estrangulado . Aquella : scena
odiosa não tem nada de commum com a verdade dogmatica. Sem duvida, o pro cedimento in audíto de Estevam VII merece reprovação : (( Nisso, diz Baronio,
ha uma vio lencia t yrannica no facto, m as n ão erro na
fé. ))
No anno de 956, um joven princip e da T oscana, já
(l )

Livramol-os desta accusação em nosso volume : Qiw! é a ver·

dadeira R eligião ?

(2 ) Alguns historiadores o designam por E stevam VI, não fa
zendo caso do p o n l iíi~a d o ele Esteva m II, que murreu dois dias
depois da sua eleição .
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clérigo da Igreja romana e senhor, aos dezoito annos,
do poder temporal, teve a ambição de juntar, a seu
titulo de so berano, a aucto1'idade de chefe espiritual
da christandade. Foi eleito papa sob o nome de
João XII. Foi uma vergonha e uma calamidad e. Não
trazia sobre a cadeira de são Pedro nenhuma das virtudes que della foram a costumada gloria : seu nomo
atravessou os seculos como um escândalo clamoroso .
Violando sem pudor a fé jurada, achando na sua dignidade um meio de satisfazer suas más inclinações, accusado de costumes dissolutos, convencido de simonía e outros crimes, num concilio rea lizado em Roma,
em 963, foi deposto ; mas logo, reassumiu, á: viva força,
o poder pontifical e continuou sua vida t ão po ueo
digna. A morte veiu surprehendel-o no meio de seus
desregramentos, sem que pudesse receber o perd ão,
nem o santo viatico (964). Pareceu t a] fim ser um .i usto
castigo.
No seculo seguinte, na pessôa de Bento IX
(1033-1044, depois 1047-1048) apparece na Sé romana
um escandalo permanente. Alberico, conde de Tuscmlum, tinha um filho de dez a doze annos, que sera sobrinho de João XX ; conseguiu a poder de dinheiro,
fazel-o subir ao throno pontifical, contra todos os santos
cánones. O jovem The.c:iphylacto tomou o nome de
Bento IX, e entregou-se a todos os desvarios de uma
mocidade sem freio. Durante dois annos fez gemer
a Igreja com muitos escandalos. A.pesar do labéo que
fica ligado a seu nome, a historia, todavia, não t em
nada a reprehender em Bento IX, relativamente á
doutrina e ao governo espiritual da lgrej a. Mas o indigno pontifice, alvo do desprezo e da indignação publi ca
foi, por duas vezes, obrigado a fugir. Abdicou para fi car
mais livre, reassumiu a tiara,: e, para a consternação
do mundo christão, manteve-se ainda por oito mezes
na Sé de Roma. Afinal, arrependendo-se e cedendo á
graça:de Deus, abdicou voluntariamente a dignidade
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pontifical e abraçou a vida monastica so b a direcção
do piedoso abbade do convento ele Grotta-Ferrata,
on de acabou os dias na penitencia.
Deveremos accrescentar a esta nomenclatura o
nome ele João XX TI ? E' o successor dado a Alex andre V, nomeado no concilio el e Pisa, pela facção que
julgou remediar ao scisma, dando ao mundo um t erceiro papa. Um escriptor vingativo e atrabiliario, Niem, -· representa-nos Balthazar Cossa, cardeal de
Santo Eustachio e legado de Bolonha antes de ser
papa como um monstro consummado, devasso na sua
juventude, Jilraticando sem escrupulo nas suas funcções a simonía e o trafico das indulgencias. Auctores
mais graves, Platina, Valori, o monge de São Diniz,
todos contemporaneos seus, nol-o mostvam mais
serio e menos folgazão, perseguindo os vícios e a
usura eomo não o poderia t er feito, si delles se tivesse
tornado culpado. Além disso, este pontífice não p.ertence á serie dos papas de Roma e não temos que defendel-o aqui : concedemos, facilmente que, alcançando o pontificado por meios quo puderam · ser energicamente censurados, ello fos se inspirado nos seus
actos por sentimentos antes políticos do que religiosos,
e não era o homem capaz de salvar a Tgreja e presidir
um futuro concilio.
Taes são os máus papas de qu e a historia imparcial
ferreteou ju stamente a memoria. Outros soberanos
pontífices, no s seculos seg uintes, sofTreram a injuria
e a calumnia ; mas se us nomes ficam cercados com a
auréola da virtude e da santidade. Gregorio V II
(1073-1085) poude ser qualificado de fogoso e íJiolento
pelos inimigos elo poder espiritual e t emporal elos papas : 11 E' difficil, esorevou o protestante Voigt, clarlhe elogios exaggerados, porque lançou por toda a
parte os fund amentos de uma gloria solida: que ninguem atire pedras em quem é inno cenLe; antes honre-se
nesse papa um homem que trabalhou por seu seculo
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com vistas tão grandes e tão generosas! n O historiador
fica estup efacto da caridade e mansuctude de Gregorio VII, quando faz, segundo documentos authenticos,
o estudo serio dessa grande figur a.
Bonzfacio V III (1294-1303) teve a honra de ser atacado na sua dignidade e na sua memoria pelos indignos
partidarios de Philippe o Bello ; um odioso requisitorio de 1302 pretendeu que elle não era papa legitimo ; trataram-no de herctico, simoniaco e libertino.
Comtudo, o nome do energico e piedoso pontifico não
é manchado pela calumnia. As afTrontas que tragou
cm Agnani, dão-lhe uma semelhança admiravcl com
o bondoso Salvador,rc a Providencia sufficicntemente
vingou sua memoria"'contra seus difTamadorcs.
O nepotismo de certos papas n5o escapa a Lodas as
accusações ; porém, si alguns pontífices romanos foram demasiadamente accessiveis ao sentimento da
familia ou a vistas muito humanas, podemos por isso
censurai-os, sem todavia accusal- os facilmente de injustiça e de crime.
Mas o nome que parece concentrar todos os ataques,
todas as ignomínias e todos os odios, é o de um papa
do seculo xv, Rodrigo Bórgia, que tomou o nome de
Alexandre VI (1492-1503). Historiadores e romancistas fiz eram um tal r etrato deste pontífice, que seu
nome se tornou synonymo de infamia, desordem e
crime. A' sua memoria associam Cesar Bórgia, o defensor das liberdades da Italia, e Lncrecia Bórgia, da
qual se fez a Messalina do seculo xv. Como filhos do
pontifico, partilham com clle as mais graves acc usações. Teremos que ' estudar mais detidamente a historia d-e todos elles, e sinão rehabilitar, pelo menos co llo car no seu verdadeiro est ado a memoria dos Bórgias.
II. Mas antes, sem entrar, sobre cada um desses
papas incriminados, cm discussões historicas muito
extens.as para nosso programma, façamos: aqui algu-
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mas reflexões gcracs sobre as tristes e Iamentaveis
dcrogações á santidade de que n.Iguns máu s papas puderam dar o exemplo, dcrogações que acabamos de indicar com toda a fr anqu eza e Iea.ldacl c.
1° Os papas, por ser em vigario s elo Je sus Christo,
11.ií.o são impe('caveis, poi s que nií.o deixaram do ser
h0mcEs . Já o d issemos alhur es; o privilegio da infallibilliclacle prcsrrva.-os do erro no ensino dogmatico e
moral, mas não do pcccado e das culpas pcssoaes. Si
lhes acontece cah ir, como a são Pedro, é o facto do
homrm o não do pontifico: as maP.chas pessoacs r_ão
aLtingem, do modo algum, a santidade, nem a auctoridade d.a Sé apostolica, assim como as faltas do um
pae, de um magistrado ou de um principe r.ão lesam
a auctoridade paterna, judicial ou real, a qu al, cm si,
fica igualmente respcitavel. A instituição divina do
i~ apaclo nada soffro daquillo. Pelo contrario, não
apparece a d irecção d.a Providencia mais maravilhosa
o mais cviclc·nto ne ste edifício immortal, que se mantém firmo,, a despeito elas fra,qu ezas do hom em? As
columnas são abaladas, o eclificio suhsisLo : ahi está
a mão ele Dous.
2° N5o nrgamos cc1·Los factos lastimaveis ou escandalosos na vida de alguns papas que a hi stor ia imrarcial affüma, deplorando-os. Mas nem tão pouco
Rc póde negar que os papas accusados de Ler escandalizado a fgl'cja ror seus costum es cst ivrrum cm nurncl'O muito diminuLc1. Desapparercm por entro a multiclão cl.os pontífices que ln-ilharam por virtudes rrn iP.rntes . Na realidade, quantos poderão ser os máus paJ' as? Eis o facto que nos ó apresentado pela hi stor ia authcntica e vcrcl.adeira.: desde são Pedro até Bento XV,
hoje reinaP.te, houve 261 papas lcgi timos. EnLre clics
contam-se setenta e dvis santos, a main' parto martyres, e uma multidão de g,'ancles homens que brilharam
en tro stus contemporanoos, por suas qualidades e suas
virtudes, como P io JX, .Leão Xlll , Pio X e Bento XV
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em 11ossos dias. Ora, tres ou quatro excepçõcs, numa
dynasti a, de 262 pontificas, não é isso um ph cnomcno
unico na historia? Qual é a familia real na Europa que
possa mostrar, com t ão p ouca,s sombras, o quadro d0
tanta grandeza e de tantas virtu el es?
3° Os pontificas romanos cuj a m em oria é viTipondiada, pertencem a épo cas cm qu e a eleição pontifical
estava muitas vezes á m er cê dos poderes seculares. A
ambi ção d.os principes tinha feito do summo pontificad o antes um a dignidade humana do qu e um cargo
divino ; e as facções puz eram a tiara sobr e a cab eça
d e personagens cm nada preparados para tão sublim e
funcção . Então, qu em poderá admir ar-se d o qu e h ouvesse cscand alos? E d ep ois, a quem se devem dirigir
as cens ur as? á Igreja, ou ás ambições seculares?
Comtud.o, nenhum d aqu cll cs p apas reputados máu s
lavrou d ecr eto contrario á pureza da doutrina, qu er
dogmatica, qu er moral da Igrej a. Nenhum d cll es ensinou, n em tão pou co in stituiu C·J usa alguma cm
vi st a d e leg itimar suas desordens, com o fiz eram, por
exemplo, os ch efes do protcs Lan ti smo, abolindo o celibato, os votos monasticos, o laço in.dissoluv cl do
m atrimonio. Não será isso ma,is uma prova vi sivcl
da assistcncia divina ? E não só o papado não ficou
apoucado e mutilado p elos escandalos de qu e gemou o
mundo, m as continuou su a obra d e sanctif icação,
semeando cm todos os paiz os os prodigio s de sua fecundidade o de sua b en oficcn cia. No mom ento ele
sua mai or fr aqueza, achava meio el e convo car con cílios,
occup ar-so com a, sua obra elo civilização, suaviz ar os
costumes ; levantava poderosa v óz co ntra a p iJh agom,
os homiciclio s, as violencias d e Loda a sorte, o ó pr ec isam ent e no t emp o em qu e abttnclavam os esca ndalo s
qu e a Jgrcj a instituiu a tregua ele Deus e a caçiallaria.
4° Emfim, p ara conhecer a v ordacloira hi stori a elos
papas, não é nos livros dos inimigo s ela Igreja qu e ccmvem procural-a exclu sivam cnLo, o ainda, m enos n as
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paginas dos romancistas. Mesmo admittindo q ue
h ouv e fr aqu ezas lamcn Laveis a Lé na cad eira de são
P edro, é bom 1•.ot ar qu e muiL0s dos factos invo ca dos
contra os papas foram inventados pe la malícia, aproHe ntados sob um as pecto fals o, e muitas vozes cxa ggoraclos pela m á fé. E' ass im qu e os pr ol estant os precipitaram-se, qual matilh a furiosa, sobre o xº scculo
para achar ahi a prova qu e a Igrej a falTiu á su a missão . E dond e Lir aeam suas accusaçõos contra o papado? D o dois au cLor cs do t empo : Luilpranclo o Rathier. Quanto valem ossos dois h 0m on s, tanto valerão
suas accu saçõos. 0 .' a, Luitpr anl lo ó um bi spo dr
côrte, vinculado por instinct o ;cos od ios com qu e o
papado está cercado. Su a parcialidad e a favor · dos inimigos da Santa S6 ostenta- se a cada pagina; vê-se
por ahi a d oplor avol leviandade de su as accusaçõ es, sua
falta ele cr it orio, sua inclinação cm acccitar rumor es
por provas o in jurias por argumentos. R athier, bi spo
el o Verona, é menos suspeito; m as sou r. olo é acer b o.
Con stantement e cm guerra co m seus cont omp orancos, expul so, ex il ado, irritado, julga tudo com vioIcncia e nada t rmp ora pela car idaclr. Eis, comtudo, as
urúcas font es cm qu e se foram d ocum entar os qu e confun dem na m esma accusação, o papado e os personagens qu e for am J oão XII o Bento IX, As m esm as
t bsorvaçõos pódom ser feita s, polo menos cm corta
med ida, a respeito das faltas impu t a das a Alcxand100 VI.
.A critica h istor ica, mais rccLa o m ais imparcial cm
nossos dias do qu e no soculo xvr rr, j á, por m ais de
uma v ez, r econ stituiu a v er dad e e aHivi ou, sinão r eh a b ilitou mais el o r11na m emoria (1). E s La obra, recent emente começada, será co ntinu a da poTos intr cp ido'l
(1) Para mais pormenores, vêr Hi sloire rles papes, por Chantre! ;
Innocent III, por Hurter; Grégoire VII, por volgt; Silvestre II,

pnr Hock; Rrmi.fnce V TII, por T o~t i : L eiio X , por Audin ; Histoil·e

de la

papaut~

au X l v• et au X

v•

si~cle, ~or
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pcS'q uizadores que d evassam h oje os ricos th esouro s
escoP.didos nas biblioth ecas, ospec iaTm ente na bibliotheca do Vaticano. Os protestantes toma,ram as diant eiras; os cath olicos andar-lh es-ão no encalço, ou antrs,
passarão adianto c\ ell os, r es pondendo ao convitr ch rio
d e confiança qu e lh es fo i d irigido pc11• Loii.o X lll , e
assistir emo s, sinão á r eh abilitação comp let a da historia da Igcej a e dos papas, pelo menos a uma reconstituição r eal ela verdad e historica, co nLra a qu al, segundo
a palavra de J. de Maistre, « os trcs ultimas scculos
foram uma conspiração-. >1
Dois pontos m erecem aqui fi xar pm·Licu la.rmcnLc a
attcnção : prov ocar am consc ienciosas buscas, depois de
ter sid.o o cbj ect o de uma, cr edulidade facil e aLaquc·s
iP.sidiosos o violent os . O pr imeiro é hoje demonstrado
ser um a falsidade hi stor ica, : queremos falar da pret en sa par. iza J oaP.na. O outro ó ainda v ivamente d iscutido, e permanece o p onto culminan Le con Lr a o qu al
convergem toei.o s os at aques, e parece qu e Ludo se disso
uma vez que se prc,nune iou o Jl.omn el o A lexan!lre VI

o d.os Bórgias .

Jl l . Falsidade absoluta. da lenda da pap1:za Joanna.
- Entr e são-Leão IV e DenLo Jll (855 ), um a calumnia, acreditada pela ignorancia e pela má fé, colloca
na Sé apostcli ca a famosa papiza Joanna. Os escrip tores h osti s ao papado pre t enckr am, sem ciLIJ,r cm ap oio
r;ua op inião um só Lcstemur.ho conLr mp or aneo, que
uma mulher, por nome Joanna, orig in ar ia d e Mogu r.cia e cl.e gcFio di stincto, consegui ra cli ss imu lar
seu sexo e ontrar r.as ordens sob o -nom e d e J oão
d e lngl atcrr a . .Alea11.ça11.do, graç1J,s n flcus talentos,
as mai s altas dignidades ecclosia sticas, t eria sido
el eita, com o papa, cm 855, sob o nome d e João VIII.
A fabula t om a agora as prop orções do uma ob scenidade gl' osseira. Durante um a pr oc issi'io solemnr, a
papiza J oanna dá á luz na m esma igr cj a de São João
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de Latrão. Nada diz emo s da vrrgonhoHa crl'omonia
da sedia cuj os pormc11.orcs não poclrm ser csc1·iptos por
uma pen.na h onesta.
Dur ante trcs scculos, nenhum hi storiador falou nessa
fabul a tão r idicula quiio inverosímil , elo uma mulher
elevada ao soberano pontificado . Ainda mesmo qu e
o caso fosse vrrdadrfro, para a Igreja não resultaria
nem r esponsabilidade nem v ergonh a. Seria uma surpreza e nada mais. Mas n enhum t estemunho serio e
contemporanco auctoriza a r cconh cc cl-o como authent ico. Na sua Ilistoria da Igreja, o cardeal Ji crgcn.r ccther, cuj a comp ctenc ia e au ctoridad o são incliscutivcis,
cont ent a-se com dizer : « É uma, fabu la desde muito
temp o reduzida ao nada, qu e Lciio lV t ivesse com o
successor a papiza J oanna.. >>
Mas póde-sc perguntar : Qual fo i portal\tO a origem
d e semelhante boato, o de qu e m odo se poude propagar? - Num trabalho publicado cm 1863, o doutor
Dcellinger, cuj a scioncia historica é in contos tavel, rej eita a opinião qu e far ia r em ontar a,o x r0 scCLtl o a origem da lenda, e seria m ais v erdadeiro diz er que data
só do meado do scculo xm. Segundo Baronia, a fahula
da papiza não seria mais do que uma sátira da indolencia de J oão VI II , p articularmente no procedimento
ele Phoc io. O P. Sccchi, sabio j csuito d e n oma, não
vê nisso sinão uma calumnia inventada p elos Gr egos.
E m summa, as explicações sossobram t odas parante
o silencio da tradi ção, e, apesar do s trabalho s hist.orieos cmpr oh ondiclos om no8sos dias, nada se d escobriu qu e r em onte além do scculo x n r. E' no livro dos
· Sete dons da Espirito Santo, cscripto pelo Dominicano
Estavam de Dorbono, 'lá polo m eado do scculo xm,
q ue appar eccu , p ela primeira vez, a noticia ela papiza.
.Joanna; outro Dominicano, Martinho o Polaco, por
m uito temp o cap cllão do paptt , propagou-a na fl U<.\
Cl!ronica rlus µapas . Cita,- so tamb em certo manuscriptu
d e Anastacio o Bibliothccario, onde es ta lenda t er ia
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app ar ccido, não no Lcxto, m as na margem e cm car ac t eres clifferentcs elos. da ob ra, o que r evela uma
int erpolação. A mesma narrativa passou nas diversas Chronicas dos seculos x rv e xv, redigidas, as mais
d as vezes, por fr ades dominicanos ou franciscanos. Os
au clores da Historia litteraria ela França admiram-se e
com razão de qu e os propagadores mais ingenu os o talvez os inv entor es d o uma hi storia tão injuriosa para
o papado, se enconLrem procisamcnLo nas fil eiras de
uma milicia tão fi el á Santa Sé.
Em todo o ca>so, a lenda progrediu m uito. No concilio
elo Constança, J oão lfu ss cloll a se aproveitou a fa~ror
el o su a doutrina sobr e o papado o não fo i rebatido. O
mesmo J oão Gerson lembra a hi stor ia de um papa fe minino para m ostrar que a I groj a se p óde enganar so bre uma questão do facto. O caso parecia portanto
admil tid o sem contestação.
Conceb e-se ent ão que, na segunda metade do soculo xv, os Gregos se valesson dessa fabula; ora um
ach ado precioso para os in.imigos da Santa Sé e para a
causa d.o scisma.Expli ca-se d o m esmo modo quc,no scculo xvr, os discipulos do Luth cro o de Calvino explorassem osso cont o com uma an imosidade pr od igiosa, e
lançassem mão do LaJ inv enção para rl, ella se fazer uma
arma contr a o papado.
f:omtudo, vari as dos mais d outo s o mai s con scienciosos entre os proLcstantes, taes como BJondcI, CaSi'luhf·r , Bayl r, r.ão f,r clcmnraram cm ccmb atcl-a.
Clwm icr, Dumoulin, B och art, Basnago e outro s hornt' ns insLruidos, elo seitas diversas, não h esitaram em
tra Lar a hi st ori a da papiza J.o anna com o pura inv ençào do co pista ou do co mmentador . O pastor Juriou
a qualifica d e fabibla monstruosa, e Bayle de simples

historieta.
Os rscl'iptor os ca lh oli cns, 1En.l'as SyJvius, pm spguida 1; a1.1a, sob u JJom e d e Pi o IT; 01wfro Pai1.\ ir•.i,
BolJarrninu, Florimundo de RémonJ, de L a unoy, o
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P. L abb e o muitos ou:tros, refutaram amplamente a
velha Icnda. l\Ias desprezam-se essas fontes preciosas
de erudição. O socuJo xvrn resuscitou a questão que
foi do novo abafada pela R evolu ção. Uma monstruosa
cump il ação em nossa época : Os crimes elos papas e dos
reis, r epet iu e desenvolveu a velha lenda d a papiza.
QuanLos ignorantes e papalvas, em nossos dias, julgam a inda fazer delJa um argumento contra a lgl'oj a !
Depois do histo ri co da qu est ão, demos nossas
provas a favor de nossa asser ção que a pretensa papiz a Joanna !1ão é mais do qu e uma fabula insu st cn·t avel.
1° Esse phantasma não ach a lu gar para se collocar
entr e Leão IV e Bento III . L eão l V m orr eu a 17 de
julho d e 855; Bento II 1 foi, com t oda a v er osimilhança,
eleito no mesmo mez e sagrado a 29 do set emb ro do
m esmo anno. Então, em que fica o reinado da papiz a?
2° Já dissemos : N onhum contemporaneo fala da
tal pap iz a J oanna ; os tros seculo s seguintes observam · o mesmo sil encio a esse rcsprito, o é so m ent e
no sccuJo x m que esta fabula é consignada por cscr ipto na chrnnica interpolada d o :Mar tinho o P olaco.
30 Como todas as fa bulas e lendas, a da papiza
Joanna é diversamente contada. Essa mulh er elrvacla sobro a cadeira de são Pedr o, n asce ora em Athonas, ora cm Moguncia, or a na JnglaLorra. No prin cip io,
não se lh e conh ec ia o no me o não or a douta; occupava o car go de simp les secretar io; cm seguida, ch a mou-sr Jgne:., Gilberta o loanna, cs Lc ult im o nome
sendo ma is par ecido com o d r J oão, u sado naquclla
época por alguns papas cuja reputação ficav a equivoca ou eivada de fr aqu eza.
L,o Quanto á famosa pedra m onumental d e uma das
ru::is d.e Hom a, co m 11ma inscrip ção elo lettras in iciaes
e cnigmaLi ca~ ; quaulu ú c~ Latu a <lescohcda Nt mr~riH1
rua em que o cortejo pontifical evitava do passar, esta·
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tua representando uma mulh er e perto clrlla um me nino, é ncccssario t odo um sysLema preconceb ido
d.e interpr etação para v er nis~o tudo uma allusão á
papiza Jo anna1 e os arch co logos indicaram-lhes uma
significação historica e co mpletamente romana. fóra
d essa falsa historia.
- Para concluir, somos do parecct· do ministr o pr ote stante David Blondel, o qual, refutand o est a fabula,
declara que cc não se d eve applicar o csp il'ito cm pesquizas inuteis sobre um assumpto qu e não mer ece
co nsideração alguma ». - cc Os protestantes, diz Bayl e,
puderam obj ectar legitimamente o conto da papiza
emquanto não estava r efu tado . Dclfo, não eram os
inventores; achavam-no cm varia s obras com postas
por b on s pnpistas; mas d esde qu r foi refuLudo por
razões indiscutivcis, tiveram qu e ab andonai-o. »
A questão é pois julgada ; h oj e, para qualqu er esp irita instruido e serio, a fabu la d a pa.pi zn Joanna não
é mais do qu e uma -prova. da b a ix czu a qu e} pódc
resvalar o espirita de part ido eivado d e preconce ito s
contra a Tgtej a e contra a v er da de .

monstro d e cruelda de e d e litIDCuria, o Nero e o Tiberio
de Roma ch r ist ã, com o fal am H enriqu e Martin (Histoire de France, t . V Jl ) e o utros depois d elle?
Observem os primeiro que não se d eve julgal-o
segundo o r omance, o parnphlto ou o Llleatro. 0ra,
vamos v er a que fo ntes se foram do cum en tar os hi storiadores d.e A lcxanrls c V I e dos Hórgias-. O primeiro
auctor consulta do é B_nrcharcl, inimigo figadal da ltalia e do papa, mestr e dt' corPmorrias da <'Ô"tc ck Homa
dDEde1Lú33, morto bisr-o <ln Cittú cl i CasLc llo : é auctor
d e um Diarium, jo1·11_a l o~:cr ii· t o sem bôa fé co mo sem
critica, qu e interpolaçõe s p 1· <iteslan tes a irnia altera.
ram, t crnande -o mair; 1 r~rc i al e mai r; c di oso . O segundo é Gtúchardin; sua m á fé ó tamanha que o incrcdulo Baylc dizia '1 cJTe : cc G-uicharcl in m cr cc_c o odio- ;
torn.a~sc cul pado d.as m entiP as elos n ov olleiros. » O
proprio Volta ir e o acc usa d e imp ostura e m entira. Eis
comtuclo as fon t es o nd e rs hi stol'i a <l nres e os romancistas foram pl'ocural' infc•rmaçõrs .
A darmos credito 11_0 riu.e' <li:r. em• ossos au c torcs, a
juventude de Hodr igu Bórg ia, 1u1s<: iüo cm Va.lcnc ia, na
Hespanha, cm 1!i 3 1, se passa 11.os pr a zeres . Crcado
cardeal cm H56, µ01- se u Lio Calixto 111, contiJl.úa a
ter costumes mais el o que liv1'üS . Pa pa, cl esh o nra o
tl~rono po11_tifical, pru<liga liza ]L011.1· aG e b enef icias a
seu indigno filh o Cesar Bórgia,_adm itte a uma intimidade escandal osa s ua filh a Lncreria, srm oia o veneno
e a m_ortc n a.s fil eirar; do SuCi' O _C·, IIcgio para se apo derar das riquezas d e suas victimas, e morr e cil c prop io d e uma b eb eragem m c•rtifora qu e mandára preparar para car d eacs qu e, a. seu par ecer, niio morriam
bastante d cprcs9a .
D epois das cxaggcraçõcs do pamphleto e e.lo romaP.ce, v eiu uma 1·cacçJo hi sLorioa. Procur ou- se, valend o-BC d. e outras- fontes, r ehabilita r . c,orip lçtamentc
Alexandre VI. Os . desmando s: d e Rodr•igo Bórgía Eão
futain mai:; do (!J-i'O 1:1m p)TO. ·e fu!ti+:; ú e 11iGcic).ad·C'; CCiI!J.ç

IV. Nenhuma reputação, dissemos, foi m a is vilipcndiada do que a de Alexandre V 1 e elos Bórgias. Dep ois das igi10J?inia s infligida s a este p erson agem e á
sua familia, v ieram as indagações hi stori cas e criticas,
gu iadas pela sincerida d e e pe la b ôa fé . Proj cc tarnm-sc
algumas luzes sobre a questão qu e n os occupa ; comtuclo, não podemos a ffüm ar qur a ult ima palavra
fo i elita sobre o caso.
Limitemo-nos : 1- 0 a expôr com toda a franqu eza
e lealdade o problema histor ico cum as con.clu sões
que hoj e parecem facto aver iguado ; 20 accresccntemos alguns reparo s que talvez faci litem uma jll sta
apreciação dos p er so nagem; e d os fado8 .
1º Qu e foi ao certo A.l cxu.ndrc VI ? T erá sido,
n ão só na juventude, m as sondo card eal o papa, um

C. DEINSTRUr.,REJT0.1', IV.
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mettidas numa época em qu e ora brilhante official
do Ilospanha. Seus filhos Cosar, Lucroci::i. e mais tros
outros, teriam nascido de uma esposa legitima, Julia
Farnose, mulher do uma origem illustre, irmã do
car deal d este nome, tt1uo veiu a ser Paulo III. A coJobre Vannoza, cm lugar do ser a cortezã desavergo Phada, mão de cinco fi lhos adulterinos, não seria sinão
Joanna Gaetani, avó dos jovens Bórgias, inteiramente dedicada á educação dollos. Feito cardeal e
eleito papa sob o nome do Alexandre VI, Rodrigo Bó ~ 
gia, seria um modelo de zoJo e do actividade; seus costumes, impolJutos sobre o throno póntifical, o defenderiam contra qualquer ataque. Além disso, certos escriptores, accompanhando a Re'1ista de Dublin, pretond erarri que Cosar e Lucrecia Bórgia, assim como seus
irmãos, pediam muito bem não ser mais do que sobrinhos do Alexandre VJ, filhos do seu irmão Pedro
Luiz Bórgia (1).
Não é mais possivel ser partidario desse systema
historico. Alexandre VI teve fraquezas e faltas que
qualidades roaes rão 1: ó d cm fazer esquecer. Si Burchard foi parcial e exaggorado, si Guichardin se mos. trou muitas vezes de má fé, outros escriptores e armalistas, mais sinceros e não suspeitos, Panvini, Raynald.i, Muratori e os Bollan.distas, gemeram sobre as
irregularidades de Rodrigo Bórgia; não desculparam
nem o cardeal nem o papa. A sua pretensa c·arreira
militar não é mais do que um romance, porque fo i
nomeado cardeal por seu tio aos vinte e cinco armo~ ;
não contractou casamento regular ; Rinnldi, continuador do Baronio, escreve relativamente á eleição de
Alexandre VI em 1492 : <e Os cardeaes, comprados
(1) Audin em sua Histoire de Léon X; de Barthélemy, Erreurs e/
mensonges historiques, 3• serie; o l' . Olivier, dominicano, em ~ua Jlislo ire d' Alexandre V l : o 1'. Lconnetli, uo seu livro, Le pape .·Uexa11dre V l. edição italiana em tres volumes. consagraram seus es!'orco s a
esta rehabilitação completa de Alexandre VI e dos Borgias. 1Ia,,

nas suas obras, falta a critica e ellas n:io púdem fa.t er auctoridade.
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pelo ouro, elegeram um papa de coslurn cs corruplos. »
A julgar pelas carLas e pelos testemunhos do varios
Prnbaixador os, ossu escolha foi manchada el o sirnonía,
o um escandalo so nero Lismo a8signalou a d ovação
do novo papa. Etnfim, sua côrte ponlifical oJTor ecru
o esp cctaculo de um g,-ando luxo ·e ele festas brilhantes que os chronistas contaram com malignidade. Tal
parece ser o verdadeiro Alexandre VI, no diz er da historia imparcial.
O sabio cardeal Il ergenrmther, na sua llisloria da
igreja (1888) , não h esita cm dar de Alexandre VI a seguinte apreciação : cc Ello tinha as qualidad es de um
bri lhante soberano ; era um ospirito culto, protector
<las artes e das sciencias, beri.igno e benévolo para com
o p0vo, duro o rnvero rara com os grnndes, corajoso
<' r('soluto n0s perigos, saguz o hahil nas ncgo eia~·õcs,
i.ãu recuando pcranLe m eio algum, familiarizado com
a política de interesse, que dominava enLüo JH\ maior
l ar te das côrtos. Ma s Linha um passado ahsolulamrnte manchado e fi cavam-lhe varius filhos do uma
müão adúltera; não viveu sinão no mundo r:ara satisfazc·r sua paixão, enriquecer e cngraP.decer sua familia, e,
J rr muito tempo ainda continuou sobre o throno pontifical o seu primeiro gonoro do vida. Si muitos dos
crimes que lho foram imputados per sous inimigos,
r ão imaginarios, ficam ainda bastantes para votar sua
memoria á c·xc;cl'açiio m oral, e é já um grande motivo
dr' cen.sura que se po ssa ter dado fé á 11.arração escan.<1;dn~a de tantas aventura~. Pcu'ecia c1ue o espirilu
lll.Ll!l.dano, a sê de de s praiores ti vessC'm abafado ncllc,
o senso mua] ; o é assim que seu pontificado serviu
rara desacreditar a cadeira de ~ão Pedro aos olhos do
muEdo inteiro, tanto mais que sua política, 5empre
11pplicada em arranjar princiçados Fªra suu8 fi lhos,
t'J a muitas vczcH "<1uiYt ca e dcl'hcncsla (l) ..,
(l )

Histoirn de l'E:glise, t. 1 \', p. 661.
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U ,);;:;afl a!Iinna9õcrn, os testemunho s são irrecusaveis.
C<Jsar Bó:gia, duque de Valencia ; João, duque de
Cancha ; Lucrecia, cl.uqucza el e F errara e Godofredo
são perfeitamente os filhos de Rodrigo e de Van.noz a,
como attestam inscripçõcs tumular es na igreja de Santa
Maria del P opolo, cm Roma mesma, e a data de seu
nascimento revela claramente a de sor dem de uma
vida escandalosa sob a purpura.
O illustre doutor, L. Pastor, em sua notav el Historia dos Papas, tão docum entada, não conclu o de outro
modo o ssu estudo sobre o demais .célebre pontífice :
« Qualqu er tentativa, de salvar a memoria do Alexandre VI. diz elle, seria dora avanta a defeza de uma causa
desesp erada (1). i> E' co mtudo p ermittido fazer algumas resc1vas o accrescentar com o cardeal 1-lorgenrmth er : (( Em componsaçã0, deva-s e cl cste;"rar para o
domínio elas fabulas as relaçõJs inc ~s Luosas el o Alex andr e co m Lucr ecia o o qu e sJ. diz da vida constantem ent e immoral desta. Muitas elas accusações dirigidas contra Alexandre e t ir adas d'l Burch,a·d, J oves,
Pontanus, Sannazar e Guich.ardin, foram combatidas,
não sJm succcsso por Raynal, RJ sc Je, Capofiguc e
Ch.antr ol. ii P lw seu lado, L. Pastor accresccmta : (( Nem
tão pouco CJsar Bórgia. é o aur;t0r d -:: to d0s os assassinatos qu e lh. 9 foram imput ados. »
2° Na impossibilidad e em qu e estamos ele cliscu tir
detalhadament e e trntar longam ente todo s os pontos
agitados cm ardentes po!Gmicas contrn Alexandre VI,
contentar-nos-emos com algumas obsJ:vações.
Primeiro, poderíamo s, com L. PasLor , o historiador
mais informa.el o ü o m 'i lhor dos guias n o moio elas questõ os comploxas o delicadas suscitadas polos feitos clo:o
papas na.quclla época, det er-nos um instante p arn
contemplar a pintura dos costum ,:s italianos no fim
do scculo xv. Ao mDsmo t(~mpo qu e um so pro do in-

cl.ifferença e incrccluliclacle e uma sêde ardente dé gozo
material solapavam a sociedade, a littcratura, as artes, abriam de par em par as portas da corrupção.
Disso r esultou um obscur ecimeP.to geral do . scr.so m oral, ao qual não cEcaparam ele medo suffi ciento por.tifices ás vezes tão rouco preparacl:os á sua sublime missão. AlexaD.dro VI o Cesar Bórgia, ta.os como nol -os r epresentam os do cumento s contc·mporanocs, r.ão EãJ
mais, desde então, excepções mo11.struo sas como ri.os
apparecom estu dados á luz que allumia hoje o t.lv·oro
rontifical.
Lembremos ainda que Alexandre VI , a.o lado de
faltas inclesculpaveis, teve qualidad.cG aprociaveis .
E leito papa, cccupa.-se om r estab elecer a ordem om
Rema e comagca-se com ardor ao governo ela. Igr eja.
- Cerno rei, crgaP.iza uma policia. scvc:'::i, publica
regulamento s para a administração da justiça, dá á
cidade de Roma um governo superior ás facções, cor.fia a Cesar Bórgia, a quem r evestiu ela purpura carclinali cia, o cu idado de d efender os clominios pontificaC'G, pela força das armas, cortra os príncipes italianc s. Este ultimo acto foi imputado co mo crime ao
rara e a seu delegado. É esquecer então qu e essas
furçõ2s militares estavam aclmittidas polos costumes
c~a ér oca. O pro pr io Julio II pegou ela. espada e rcvc:;tiu a co uraça. para defender a Italia. Esse Cosar
Bórgia, do quom ri.ão preter:demos defender a m emoria,
ora comtudo- amado pelos :r;ovos, o, de po is ela m orte
de AlcxaFdro VT, as . cidad es da Romanha não quizeram obedecer siP.ão a cllo só. (( Devia essa vantag em,
diz Guich.arclin, ao cuidado que tivér a cm fazer administrar cxactamcntc a. justiça e cm livrar o pa.iz do s
bar.didos que o pil havam . ii A Lucrecia Bórgia attribucm-se todos os crimes, mesmo o assassinato. llistc·riadoros ela [talia, Giraldi, Sa.rcli, Libanori, a eh.amam uma mulher perfeita e sem reproheP.são ; dizem
que possuía a bclleza, a. virtude, todos os dotes do
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espirito. Roscoe a justifica de todas as calumnias atiradas contra olla. Qu em merece mais confiança í1 Seus
tardios dctractores ou seu s contemporancos?
Como pontifice, , \.l cxandrc \"T não foi in ac tivo. ·Dá
pl'Ovas ele uma solli ciLud r univnr sal, ronvicl.a os christilos para uma cruzada eo11Lra ori Tureos, LrRbalha cm
faz er volLar para o gcemio ela Jgrnja os h.ussiLas da
Bohemia, continua com X im enes a reforma das ordens reli giosas, funda as univers idad es clq Pisa, de Toledo, do Salamanra o d<' Li sbo a, combate os abusos
das indulgrP cias e rmpr <'h en d.P nfonna!' oua côr Lc pm~.
tifir al. Este3 fact os advogam muiLo a favor dPll c.
O Bnllario de AlrxaNkc VI tem um notavcl valor,
a li sLa de suas cartas e do sous outros escri ptos attcsta
junLamcnte sua acL ividadr, sua habilida de e sua
energia. (( D e noite, segundo Roscoe, Alexandre dormia apenas duas horas; passava á meza como uma
sombra, sem parar ; nunra recusava ouvir as w llicitações dos pobr es; p agava as divida s dos iP.felizes
e mo strava -se sem dó para a prevaricação. »
Entrn outras censur as fritas a Alexandre Vf, alguns
não deixaram de lh o attribuir uma gcaP.cle parte d.oresponsabilidade Ea morto, cm F lorc1•.ça, d o DominicaEo
J erony mo Savonarola. Qu es Lão delicada o Lambem
muito complexa esta. Cel'tamcnto o papa Alexandre VI
inirrv eiu neste proe csi;o . As prega<;õcs violentas do
mong e, as denuncias d e qu e foi o obj oc to, davam ao
papa (1 dirrito de chamal-o para Roma. A l' eeusa de
Savona.rolu rm resp onder a cs La copvocação, sua obstin ação rm não querrr ligar , o convento de Fl or rnça á
provil•.e ia toscana, posta sob a rPgrn convenLual, provocaram, da parte do rapa, 111n breve de ameaça; cm
seguida, co m a daLa de 12 de maio de 1!197, um novo
br eve do oxcommunhão formal. TiEha Alexandre VI
o direito de dar a Savonarol a ordem para entrar numa
ordem mrnos severa? Era a 0xr.ommunhfio 1Pg itim11
e .valida? Tinha o papa um motivo d e queixa mais

grave contra o auctor das Cartas aos principes christâos para a reunião do um co ncilio ? Obedecia a um
rancor pessoal contra o frade audacioso que falava dERoma e da côrto romana com o ele uma Babylonia de
confusão e dr crim es, que atacava o pontifico romano,
su a eleição, seus vícios manifestos, e não r oceára
escr ever : (( Aquelle homem não é christão ; até nem
acredita cm, D eus ; ultrap assou o limite da infidelidade
e da incredulidade... ? >> Eis outr as tanta.s qu estões
difficeis de r esolver.
Em todo o caso, Alexandre VT pediu para que o
monge fos se julgado em Roma : a côrte de Florença
recusou, o só con.cedeu a admissão de dois delegados
do papa entre os juízos florentinos. E' esse tribunal
que, a 22 do maio de 1498, condemnou á morte o Dominicano Savonarola, cuja oxec·ução teve lugar no
dia seguinte. O frade confcssára nos tormentos : protestou na foguci1'a,.
Extranho socul o, diremos nós, e muito triste o estado da lgc eja, numa época cm que facto s o scenas
semelhantes se podiam realizar, de modo · a d eixar a
Savor.arola a reputação, entre alguns de h erege e
excommungaclo impenitente ; entro outros, de martyr e de santo (1) .
Segundo L. Pastor, a reforma tentada por Savonarola, não parece sem excesso, e o fim tragico de sua carreira tormentosa não apparece isento de censura. Sua
resistoncia ao papa o sous ataques contr a. Alexandre VI
pódcm ser desculpados, mas não ju stificados.
Em fim, co ntra a opinião do Guichardin e de Tomasi
sobro a morLe de Alexandre VI , que representam como
victima do um vcneP.o preparado para alguns carcleaes,
opporcmos esta simples narrativa elo proprio Burchard:
(( No sabbado, 12 de agosto de 1503, do manhã, o papa
(1)

Sobre este ponto, póde-se consultar o douto estudo do

n.
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IIurtaud, Dominicano, Revue Thomiste (Janeiro de 1900); l'.lmi
du cle1gé (numero de 7 de março qe 1901)'.
·
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sen·Liu- se indispo sto. Depojs das vosperas, ás tres ou
quaLro h oras da tarde, cloelaro u-s9 uma fobro que n ão o
larg.o u mai s. A 1() do agosto, fizeram-lh o r>angrías ; a
17 t om ou •1'omoclios; na sexta-J'oira, 18 do agost o, ás seis
ou set e h oras ela manhã, co nfessou -se a D. Podro,°bi spo
Culm, qu e, om seguida, colPbr ou a mi ssa diante clelk,
e d epois d o se t er commungado, admini strou o . sacram en to da Eu ch aristia ao papa sentado na cama. CiI'.co
earcl oaes estav am pr esent es. Na h ora das vesperas,
Alexandr e VJ rocobou a extr em a-unoç:ão da s. mãos
do bispo d o Culm, o, na presença deste o do <lata.rio,
expirou. >>
A r espe ito da morte de Alexandre VI, Vl'Hair o escrev eu : « Atr evo-m e a dizer a Guichardin : A Europa fo i
enganada por vós, e· vó s o fostes pela v ossa paixão.
Er ois o iI'.imigo do papa, o demais acreditastes no
.
v osso celi o (1 ). >>
Conclu amos com o senhor d o l'Épin.ois : « Alexandr e Vl foi culpado, não ha duvida, mas principalm ente cul pado por ter vivido, oll o, sacerdote, car deal
o papa, como viviam, no sou t empo, a maior parte dos
prir.cip es, e com o, muitas v ezes, aP.t os o depois dello,
v iveram os h om en s d o mundo que, misoravois na sua
v ida privada, p ud eram todav ia, graças á sua idcliigoncia o ás su as vistas politi cas, aprosonta,r -se com
cor Lo brilho na viela publica. >>
Mas essas faltas não pód om p er turbar a vida do christão .. : A Igr eja vive no t emp o o é servida por homens
suj eitos a t odas as fraqu ezas do t empo; porém, n olla
o elem ento div ino sub siste inatacavol, incl ofoctiv el ; os
peor es p àpas nunca lavrar a,m co ntr a a fé um só decr eto qu e a possa alterar. Eli as restam sempre, neste
pontp d e vi st a,' assim como foi sempre Alexandre VI,
os viga.ri os infalhv eis ele J osu s Chri sto ... A per so nalidade humana deste p apa desappar cco, o caracter divino é
(1) Obras co ·nplelas,
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posto em ovicloncia, porqu e a fé do Vigario do J esus
Christo n ão falliu. E sta prova da infallibiliclado ponti fical é assáz elo qu ente para consolar-nos das fraquezas elo um papa co mo Alexandre VI (1). >>
A impressão qu e se d espr ende d est e estudo l'apiclo
d e uma das ép ocas m a is tri st es da hi storia d a Jgrej a,
é que o pontificado d. e Alexandre VI, tornou qu asi inevitavel o grande m ovim ento d e r eforma qu e, no secul o seguinte, ia tão cruaTm onte abalar a Igr ej a e n
E ur opa.
(( Só se p o<leriarn admirar dessa conclu são sev era,
aqu c!Ies qu e se teriam esqu ecido ela celebr o maxima
do Cicero dada pot' Lci'io X ITI oo m o divisa aos p esquizad.oros de sinteressados p0rante os quaes se abr em h oj o
de par em par as portas d.os ar chivo s do Vaticano :

(( .Ye quicl f alsi aucleat ; ne qu-icl reri non aucleat. Nada
dizer que seja falso, nada omittir qu e seja verdadl'iro (2). >>
(1)
(2)

Conclusão de H . de J•ll;pinois, loc. cit.
Conclusão do visco nd e de Meau x, Alexandre VI e Savonarola

( 1898).

Solire as qu es tões res umidas neste capi tulo , póde m·se co nsulta l'
em part icul a t· : Cha n tre !, Hi stoire populaire des Papes, 5 vol. ; Card .
Ifergenr .ether , Histoire de l'I!:glise, 8 vol. (·1886); espec ialment e o
trabalho tão co nsc iencioso de um dos historiadores ma is erudit os
da All emanha, L . P astor, fl istoire des Papes du moyen ilge, do qual
parecera m 6 vol. (1898). - So bre a Papiza Joanna, acldi ção elo
P. Bellet, traducção de P asto r, l. III, p. 178 e seguintes. - Sol5re
Alexandre VI , co ns ultar a.s publicações do R. P . 11atagnc, Revue
des ques tions histotiques, l. IX (1870) a ·Ci vittá catholica, março de
1873, e o trabalho ma is rece nte de H . de l 'J1; pinoi s, Etude sur A lexan dre VI, na Revue des questions historiques, t. X XIX e X X X (188·1 ),
~ m que são reprodu zidos e discutidos os mais a uctorizados d ocuncnlos.
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ARTIGO I

Historico do scisma.
I. E leição de LJr l1 a110 VI -

CAPIT ULO

v rr

O grande scisma do Occidente.
Preliminares d o scisma. -

Divisão <lo ca pitul o

Em 1305, o p apa Clem ente V, :no m om ento d e sua
eleição, qu er endo subtr ahir-sc ás rivalidacl. cs qu e, sob
o nom e d e Guelfos e Gibelinos, dividiam Roma e a l talia
e at é m esmo o Sacr o Collegio, v eiu fix a r- se n a França,
rm A vinhão, no Comtat-Vena issin, qu e fa zi a p arte dos
E stados pontifícios. Seis p ap as lhe su cced cram cm
Av)nhão, durante um p er iodo d e set enta e dois annos
(1305-1377), que se eh. am ou d epois o captireil'o rle Babylonia ; são : João XXII, Dento X TT , Clemente VI,
Inno cencio VI, Urbano V e Gr cgorio XI. Todos foram p ontífices Icgitimos, r econhec ido s p ela Igr ej a
univ ersal ; muitos até foram no tav eis p or seu gr and e
sab er e seu talento admini str a tivo. Mas eram d em ais
subm ettidos á influ encia fr an ccza p ar a dominar livr e
e p od er osamente o mundo calh.oli co; p or isso, seu cxilio
de R oma pr eparou uma das m aior es pr ov aR rla Tgr cja:

o grande scisma do Occiclente.
Para o estudo deste caso, dividir rmos o capitul o cm
dois artigos, em qu e daremos : 1° o hi st orico da qu estão nas suas diversas phascs ; 2° uma apreciação do
grande scisma e de suas conscqu cncias.

II. Orige m do sclsma e suas conscquencias. - III. Esperanças e tentativ as <l c uni ão. - IV. Co ncilio d e
Pisa. - V. Co ncilio de Consta nça.

Na m ort o d o Gr rgorio X T, qu e seg uiu <l e p erto sua
vo lta para R om a (1378), o p ov o, cioso d e p ossuir o
summo po ntifi co, r rc lam ava um papa r om ano , ou p elo
menos ita li aP.o d o 11 asc im ento. Os ca rd racs pr esenLrs
cm Rom a e r eunidos rm conciávr, co n centraram sru s
su ffr agios, por tr eze vo tos sobr e dczese is, n a pcssôa do arcebi sp o de Bari , Bartholom eu Prignano, escolhido fóra do Sacro Coll eg io, e qu e foi pr cciam ado p ap a sob o nom e de Urbm10 VI. Os dczrse is
carcl eaes pr esent es fora m Iogü o ff ercccr-lh e su as h om r n agcns do ob cdi enc ia, e ass istir a m ú cer r mon ia da coroação, qu e t tw e ·1uga1' no di a da P a8ch oa : cnlr e ell eti,
e não o m enos solicilo, estava Hob crlo d e G en ebr a .
Os sois cardeaos r etidos em Avinhão r eco nh ec eram
Urb aúo V I do m esmo m odo qu e seu s coll cgas d o Roma,
e irnda fazi a pr ev er um sc ism a. Mas, dep ois de algumas
semanas, vai· ios cardcaes rom anos co m eçaram a es palhar du v idas r a. d csprr Lat' d esco nfianças a r es peito
da l eg itimiuadc da eleição do n ovo p a pa, cx cita 11clo
igualm ente os escru·pul os dos càrd ears que vivi a m
rm Avinhão.
Qu e cau sa pudéra pr oduzir Lão rap ida mudan ça?
Urbano V [ fô ra um bi spo r x empl ar, intr.g ro, sahi o, de
costumes irr Gpr eh ensiv cis. T alvez, cfov ado sobre a cadeira d e P cd.1·0 , se mo str asse dem as iadam ent e io.fi exiv ol cm suas vo ntades, muito pr ec ipitado cm seu s proj cctos, d e geni o por demais viYo (1 ). Em t odo o caso, a
opposição al astr ou -se cm H. om a, e t ev e sua r ep ercussão,
(1)

Pastor, H istoire des Papes depu is le moyen ilge, t. I.

liü2

SChSM·Ã DO OGCW·E NT !l

PAR'l'E H•J S!l'OMCA

ra França, entre os cardeaes, que, sem duvida , desejavam v er o papa conservar a r esidrrcia de Avinhão.

J r. A 20 de setembro, tT·eze car deaes reunir am-se cm
CU'.clav e, em Fondi, perto do s E stados de Napol es, o
ahi , quer arrependidos da escolha de um pa:pa itaJi.a,no,
quer descontentes das ptimeiras medict·a s energi cas
ci.cllc, preteP.deram qu e não tinham sido livres, declarai am nu lJa a eleição d e Urbano VI, o, á unanimidade
menos uma vóz, elegeram como papa a R cb er t o el e Gen ebra, que t em.ou o nom e d e Clem ent e VII . O scism a elo
Occidcnte acabava d e nascer . Em breve, o muP.elo chl'i stii.o d ividiu- se entr e duas obccli en cias : a França o
seus alliaclos, Castclla, o Aragã o, a Navarra, a Lor e:r.a e a Escocia reconhecendo o papa de Avinhão, e os
outro s Estados europ eus, ob ecl ccenelo ao papa el e R.oma.
Por mai s d e quarenta an nos, e icc:.ssando por pha sr-s
diversas, fCJ'S iP.tiu est a Jam cntav c] divi são : h ouv e
cor.stantem t:11.t e 11.a l gr eja dois s0b crai1.os pon.t ifices ,
um cm Roma, ouLr o cm Avinhãn .
Papas de R oma.
U rb a no VI, (1378-1389).
Bonifacio IX , ('1389-11.04).
Inn ocencio VII, (1404.-1406).
Gregorio XII, (14.06-1409).

Papas de A vinhão.
Clemente VII, (1378-1394).
Bento XIII (Pedro de Luna),
(1394-14'17) .

Niio r:o dcm c s negar que es te sc isma desastroso foi
uma infelicidad e par a a l g..ej a. Em Rc·ma, o pontificado cl.c Urbano VI foi m ais d.o qu e vigc.roso, foi aspero
e tev e lu ctar co m opposições chria s de odio : uma
conjuração de card cacs pretendeu tirar ao p apa a
Li ara e a vida. Em Avinhão, Clcmwtc VII mostr avase o escravo dos cortczãos.
,, O quadro qu e os au c torc s do t emp o nos deixaram
das desordens cm qu e o scisma m ergulhou a sociedad e
r cligiosa 1 é cl cselaclor . Apr ov cita11do-se da incerteza,
sr h nma au ctorirlarlc venal e p u siflan.im e como a dos
p a pa s d e Avinhão, a simonía Lomou propor ções assu s-

4.ü3

tadura~, G uum a simonía h.ouve a in dignidad e elos mi.nistros, a clecacl ercia da discipl ina, a invasão do s vi.cios, o J'Olaxamc nLo univ ersal. Quasi qu e n.ào se alcançava m ais b eneficio sem dinh eiro ... Leigos, h omens
indign os, aLé m enin os, r ecebiam b cncficios em commenda ; um só possuia varios, ás voz es um geando numero. Os rno sLeir os participavam d.a m esm a inv asão ela simonia e da m esma docaclcncia; n ão er am,
muitas vezes, sinào o r efugio da pr og ui c;a ou <lté do
vjcio esea11.rlalo50 e impune (1 ). »
A esse quad1' 0 das miser ias mais appar cn t es, poder íamos accresce ntar a inda o esp oe taculo não m enos
lamentav cl das gr andes dôr es mornes e religiosas de
qu e so ffria. a Jg,'cja : papas qu e se a11aLh om a Lizavam r ecipro cam cnLo, qu e se davam card cacs d efensor es de
sou s direitos o os multiplicam a sou b el prazer; concílios qu e se r euni a m numa e 11.outra ob cdionc ia para reivindicar as prerogativos elo seu pont ifice; almas sinceras e r ectas, vict im as elas p aixões huma nas e do s
erro s de seu s bi sp os o el o seu s pastor es.

JU. Comtud.o, os povos chri sLãos gemi am desse
triste esta.do de cou sas, esperando qu e a morte d e um
ou el o outr o co ncorr ente t eria por eon scqu en.cia a união
e a paz . Quando Urbano VI m orr eu cm Roma, em
1389, depoi s de t er visto sua aucLoriclad c d esprezada
e seu partido d.esorgan.izaelo, pod ia-se cr ol' qu e os
cardeaes se subm ettcr iam a Clement e VIl. Esta esp era nça em br eve se desfez pela oieição d e Bonifacio IX.
A' morte do p apa d e Avinhão, Clem ente Vil (1194 ),
o scisma adq uiriu m aior inten sidad e com o asLuLo o
ambicioso P odr o d.o Luna, a quem os card oaes d.e sua
côrte elegeram papa sob o nome el e Bcuto XJII. Com
elle, durante m a is ele vinte annos, p1·olon.guu- se uma
lucta en carni çada p ar a conservar essa tiarn qu e o pon(1)
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tifice antepunha á salvação <las almas e á !JªZ d a
Igreja.
'
i\:ão é por falLarem tc rüatiYas do união por parte
dos sC>beraEos . Os rei~ de França, Carlos V o Carlos Vl,
nisLo se empenharam, porém, inuLilm enlo. Por outra
parte, os membros influ entes do episcopado e das universida d es, com Pedro d'AilJy á sua frente, envidavam ardcr>tcs esforços para obter uma co nciliação.
Foram estudado s, durant e muito tempo, tres meios
julgados efficazes : a renuncia pura o simples do s pr~o 
tenclontos, um compromisso p ermiLLir.do confiar a cer tos arbitrus a ~a lu ção da questão, a conv ocação ele um
concilio ecumenico qu e a resolv er ia com autoridade .
Este ultim o modo , considerado cümo o mais lrgitimo
e o mais efficaz, tev e srmpr e mais sympathi as e devia
finalmente pr evalecer . Cl mtucl0, por mui Lo trmpo, a
rcnur.c ia d.os papas rivacs foi o obj cc lo dos esforços
ma is pcrsisLcntes, sem que o Rucccsso os coroasse, cm
cor.sequencia da ter.acidado do s concorrenlcs.
Bento XIII, Pa épcca d.e su a doição (139ú), co mpromcttcu-sc formalm ente a uma renunc ia, si isto pudesse contribuir á paz; mas logo a recuso u. Carfo s VI
ving0u- sc r;ubtrahiPdo a França á obocliencia ele
Ber..to XIII. Arrastcu fac ilmente nesse movim ento o
cp iwopado, a univer sidade e até a maior parte elos cardcacs de Avinh ão. Dura11.te cin co annos, a França
P.ão teve ou tra auctorid.aclo esp iri tu al sinão a do monarc lt a, qu e admini st.r r 11 a rgt <'j n po r inkrm l'd in dC'
um g.' aP.clc ch.aneollc:'.
\ 'c.iornos os pormonor e' [Wl' ull u : 11 papu eeruado
em se u palacio do Avinhão, cm seguida tratando com
o rei elo França de qu em fica prisioneiro, depois evadindo- se e r econquistando um p ou co de seu prestigio
e de sua au ctoridaclc ; a França vol Lando ú obed iencia
cujas cc,rn1.i<;üc:; rlla m<'Rm.n fi xu ; a mortr' d(' Bonifaeiu 1.\, cm lbma ... ma f' ub s tilui ~uu pur l rn1.ucL'llcio \"11 ; as n cgoc ia ~õcs r cen.ceLadas para a r enun-
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eia voluntaria dos dois papas, e sempre mallogcadas,
por causa da recusa dos ponlificcs a despeito do suas
promessas.
Na elevação de Gr\'gorio Xll (14.0o), ao solio pontificio el o Roma as esp eranças el o um accordo pareceram
renascer. O novo ponti fi co, com nobre desinteresse,
ofieroceu ren unciar á sua dignidade si Bento XIII,
ele sou lado, consentisse cm imital-o. Depo is de
acceitar, est e r ecu sou . Foi então que os carclcaes
das duas obedicncias, aliás descontentes e cansados,
tiveram uma entrevista cm Livorno, e resolveram
convocar um concilio geral em Pisa : unico meio,
conform e lhes pareceu, do acabar com o scisma. Esta-vam animados nessa resolu ção pelas universidades ele
Paris, ele Oxford o d e Bolonha.

IV. O concilio de Pisa inaugurou su as sessões a
25 ele mar ço de 1!109, sem a convocação el e nenhum
papa. Fo i o cumul o ela confusão. As subtilidades el e
Pedro d'Aill y e de Gcrson fizer am prevalecer esta doutrina: que, nas cir cumstancias cxccpcion.aes cm que
se enco ntrava o mundo christ ão, era nccessar io u sar ele
medidas excepcionaes ; que os cardeaes tinham o direito e o dever de convocar a Igreja cm concilio,
ele pedir e obter a d emissão d e Grogor io XII e ele
Bento XIJT, e proceder a uma nova eleição. Gerson
teve m esm o o atr evimento ele ensinar com afo iteza
a superioriclaflc d o conc ilio sobr e o papa, e jsto, não
~0 na cir cum staneia ac l11 aI ele um papa duvidoso, mas
em geral e cm Lodos os lcmpos. Era d errubar a organização m onarch.i ca d a Igreja e prep arar as vias a Luthero e ao gallicanismo de 1682. Em todo o caso, o
concilio alcançou a d em issão de G r cgori o XII, pronunciou a . deposi ção de Bento XI II, r manrlou el r g•T. p"1t' 8 rcinl. eacs r c u11.id v~ 1'111 euuelavt•, um novo
µupa na pessôa J. o Pedro d e CaJJ.clia, que Lvm ou o 1wm e
de Alexandre V.

~
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Mas os papas depostos recusaram abdicar; LJ>uvo
deste modo tres concorrentes, o o universo catholico
dividiu-se em tres ob ediencias. O no.vo papa, Alexandre V, teve a seu favor a França, a Inglaterra, uma
parte da ltalia e da Allemanha; B_ento XIII conservava a Hespanha, o Gregorio XII , somente o
resto d.a Allemanha e da Italia. A situação foi
ainda mais d€sastrosa. Nenhum dos tr es papas era
capaz do remediar aos males do scisma ; nenhum
talvez o quizesse. E quando Alexandre V morreu, me~
no s de um anuo depois do sua eleição, sua facção
dou-lhe um succ essor na pessÕ'.l. do card eal Cossa, que
tomou o nome de J oào X XI II (1410 ).

gueira sua insubmissão. Depois passou para a questão
que Pedro d'Ailly e os Padres de Constança tinham
tomado a peito resolver : a extinc ção do scisma. O partido que reuniu a adhesão de todos, foi trabalhar para
obter a renuncia pura e simples elos tros concorrent es
João XXIJI , sem recursos, sem amigos, sem apoio,
deixou-se facilmente conveEcer da necessidade de
abdicar, e offereceu su& demissão. Contra elle o concilio pronunciou a pena de suspensão, logo seguida da
deposição,
João XXI II viveu ainda bastante tempo para reconhecer Martinho V, e morreu :r.a dependencia delle
(1!119). Gregorio XII, o pontifico de Roma, assignou
sua abdicação com uma dignidade que o honra. Morreu em Recanati, em 1417. Bento XIII ficou só obstinado, e procurou um refugio no Aragão, sua patria.
O concilio acabou por declarar o papa de Avinhão rebelde e contumaz, e proclamou, a 26 de julho de 1/i17,
sua deposição irrevogavel como herege e scismatico
incorrigivel e notorio. - Pedro de Luna viveu àinda
sete annos, abandonado de todos, sobre o rochedo
descalvado e inexpugnavel de Pcniscola. Morreu em
1424, sem ter dado sígnal de submissão ao papa eleito.
Afinal , a 8 do novembro de 1417, vinte e trcs cardcaos
das antigas 0hediencias, aos quaes se juntou, por esta
vez e por uma dcrogação ao dil'oito canonico, mais
trinta prelados, seis por nação, r euniram-se cm conclávc o elegeram como papa, por uEanimidado das vózes, a Odon Colonna, cal'deal diacono do São Jorge, que
to mou o Eome do Martinho V. Em alguns dias, foi ordenado do diacono, sacErdote, bispo; r eceb eu d e todos o
juramento de fidelidade e foi solemnemente coroado.
Estava acabado o grande scisma do Occidente. Todavia, Bento XIII ainda vivia obstinado erri sua r eh ellião. A' sua morte, em 1424, sua facção, hem reduzida, deu-lhe um ssuccesor na pessôa de Clemente VIII, que abdicou definitivamente entre as

V. O concilio de Pisa decretára que tres annos maiH
tarde, cm 1412, se reunisse um novo concilio geral.
João XXII I o convocou em Roma par a o clia 1° elo
ahriL A cmprosa falhou completamente; poucos prelados responderam á convocação, e, ao pedido dos delegados ele França, a assembléa teve que se;' prorogada o transferida para outro lugar.
Sigi smupelo, rei ela II ungeia, tornando-se por eleição rei elos Romanos e chefe elo Santo Imperio, tomou, em 1413, a iniciativa ele a.r,mmciar á chri5tanclaele que, cm consoquencia de um accorclo com o papa,
mi concilio geral se reuniria cm CoP.sLança, ·a 1° de nov.omb:-o do 1414. O proprio papa João XXlII o convocou por bulJa de 9 d e dezembro,
Effectivamento, o concilio ele Constança poudc abril' se na data i:narcada, e acabou com o escandalo do
soisma. Pedro d'AiJly foi realmente a alma elo concilio ;
a1;ad;·~11.huu, com Gcrson, as th,cses erroEcasjá defendidas cm Pisa, a respeito da auctoridade superior do concilio, theoria qu e çllé fez r cco.rhecor e proclamar nas
sessões IVª e Vª.
.
.
•
O conciliá occupou-se das her esias de João Huss
llal'C\ c:ouclenrnu.J :;rn; u Leiniusu ' tiOl:tai·io expiou na_fo-
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mãos d.e J1J artinho V. Assim termin ou essa faLal divi são.
ARTIGO II

Juízo sobre o scisma do Occidente.
O grande scisma estudado : 1° em sua causa: 2° em si mesmo :
3° em suas consequencias.

A respeito do grande scisma do Occ id onto, vamos
·xpôr aq ui algum as cons ider ações que ajudai iio a
julgar e ap r eciar este facto, quer em .mas rrmsr1s, qupr
em si mesmo, quer em suas conseqnencias.
1º Em suas ca usas. -- O facto lamrntavel do fC i ~ma
do Occicl.cnte foi a obra, não ela Igreja mesma, m as
cl.(ls partidos politi cos quC' se di sp utavam o j'Cdür
e multipli cavam as intervenções nas eleições rmi.tificaes. Si a França, a All emanha e a H ali a, em lu gar d e
suscil ar questõ es ele politica e de in flu enc ia 11.ac ional,
tive ssem tomado em cons ider ação sarn ento o. h em
csp ~riLu aJ. do mun.do chri stão, a Tgroja não l eri a sido
dilacerada pelo scisma. D eve-se r econh ecer tambem
qu e es ta divisão dcploravcl foi o resultado de cir cum slanc ias in feliz es. P or uma parte, o seculo x1v fôra
pcl'turbacl.o por disputas cl.c escolas e por err es theologicos qu e, apaixonando os esp íritos, tinh am. en fraqu eci do o respeito pela au ct oridadc da Igr eja . O Domini car.o J oão el o P ari s atacóra o poder tem por al ;
Mãrsilio do Padua, a au ctorid ade cspiriLual do papa;
Guilh erm e Occam so lançára na lu cla ele Luiz do Baviera contra João XXII ; Wi clof, na ] ngla Lcrra, oxc itórn á revolta contra o throno e o aHar; Joilu ] fu ss,
na Boh emia, falav a só cm r eformas d a l gr('ja P <lo
papado. A divisão est av a po is nos cs piriLos, esporando
!JÓ uma cccasião favor avo] para se manifestar nos ac los.
Por outra parte, a longa residencia dos papas c'm
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Avinhão não deixára d e contr ibuir á origrm elo scisma,
prejudi cando gravemente á crença que faz de Roma
o centro ela catholicidadc. A França, como lugar de
refugio elos papas, accostumára-so demais a considcralos como seu s hospedes e julgava poder exercer sobro
olles um a in.flucr.cia que favorecer ia sua acção na
Europa, o lh e dari a o dir eito de interv ir na administração gorai da 1grej a.
E' preciso fomb om accresccntar que o sc ism a foi a
cbra da ambição p esso al; nos scculos x1v e xv, as rivalidades entre os d et entores do poder, as luctas entre
sob erar.cs eram ckmasiadamentc communs e ardentes,
para qu e os papas, principcs Lcmporaes, deixassem de
sentir a repercussão desse espirita de dominação . i\Iais
d e uma vez, os pretendentes ao papado foram dignos
d e cen sura, P.0 emprego ae meios que os pu dessem
levar ao summo poder ; ma is rcprehens iveis ainda por
não antepôr ás suas reivindicações e a seu s dir eiLos,
a paz da Igr ej a e o bem elas almas: a hi st ori a imparc ial
deve pois d eixar -lh es um a grand e p arle de respo n sabilidade.
Até o legitimo pontifi co, Urbano Vf , escolhido por
causa de sua grand e prudcncia, da su a scicncia ju-.
riclica e de suas muito reacs virtudes, troux e ao sei sma,
sinão uma causa immediata, p elo m enos um a occasião, por sua falta de tino e de m oderação, no primeiro
uso que fez de sua auctoricladc.
2° Em si mesmo, o grande scism a do Occ id cn. Lo ap r'l
senta um duplo aspect o; prcst.a-se ao exam e d e uma
dupla questão : a d e clireito e a d e fa cto.
Em direito, o principio da unid ade da ·igreja, n.o sffu
chefe como na sua d outrina, nunca foi atacado ou lesado. Todos acr editav am qu o não p odi a hav er mai5
que um só papa leg itimo, como não h a m ais qu e um f!
só Igreja verdadeira. Não se tra Lava d.e sabor si o ·•crdadeiro papa rlrvi:=t r PR i<l ir rm Homa ou cm Avinhão,
ma,s qual eleição er a válida a d e Urbano Vl ou a de.
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Clem ent e VII. Desde modo, a christandade, separada
ll(']a qu estão ele fa cto, não o era na cluuLrina e na fé : o
p1·incipio de unidado fi co u sal!J(J, uprsar das d iv cr gt>ncias el e apreciações. Além di sso, a b ôa fé desculp ou os
fi Pis qu e, não pcdendo por si m esmo s decidir na qneslilo dr /a.elo, fi ar am-se na aµrrf"iaçüo de seu s bi spos.
Essas condições especiali ssimas ao t empo do scisma
er am assim julgadas por um sabio. theolcgo, sanLo Anlonino, arcebispo de Florença e contemporaneo elo
facto. « Sem duvida, d ev e-se acre ditar que ha uma só
]gtr ja o um EÓ vigar io do J esu s Christo. Mas si acont ecer qu e, p or um scisma, se elejam varios papas,
não é n ecessar iu para a salvação sab er qual é o verdac leiro rontifice. BasLa, cm grral, estar na di sposi\fül tlP oh edccrr áqu oll e qu e é canoni camente f'"ic iLo.
O r~ ovo não fica obr igado a sab or o dir eito canoni co ;
lJÓdo o d eve confiar na opinião do seus sup erior es e pr elados . O chri stão qu e se mgana, fica então desculpado
por uma ignorancia quasi invenciv cl. )) (Summa hislorica, par s III , tit. XXII.)
E' t ambcm o ensino muito preciso de um gcande
theologo moderno, Bouix : « Si depois da eleição de
i1m papa, ari.tes d e sua morLe ou d e sua r enuncia, se
r ealiz a nova eleição, es La é nu ll a r sc ismatica : o novo
<' ieiLo não está na seri e a pos tolica. JsLo se viu no principi o do que se costuma, um pouco erradamente, chamar o grande scisma do Occiclenle, que, no ponto el e
v ista th cologico, não era mai s do que uma apparencia
ele sc isma. Si du as rleições se fiz essem simultaneamente ou quasi, uma segundo as leis pr eced entemente
es tab elecidas, e a ·outra conLra r,llas, a apostolicid ade
p ertenceria ao pap a lrgiLimament c escolhido, não
ao ouLro; e no caso de hav er a este respeito incert ezas,
duvidas, discussões e divi sões cru. eis, como na época
do pretenso scisma do Occiclenle, não ficaria :menos
v<'rdaclciro e mr-nnR r <'nl, rp1r a ap ostolicidade cxis·
ti ria obiectivamente no _vercladeiro papa.
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Mas, de facto, de que lado ficaram o dit·eito e a legiti midade? Srgundo t odos os docum entos auLh enticos,
deve-se r econhecer que a eleição do papa Urbano VI
fe ita em Roma, apresenta todos os car ac Lercs da legitimidad e. A rscolha dos cardeaes, b em qu e guiada
pelo povo italiano, nã·o deixava de ser esponLanca e
livre. Os mesmos card eaes francez es, qu e residiam <'m
Avinhão, ratificaram esta eleição; dur ante vario s mezes, administraram juntamente com Urbano VI os negocios da Igr eja, prestarám juram·ento, acccitaram
sua auctoridade e particularmente seu s favores, e
reconheceram, com os juristas contemporancos, qu e
sua eleição era válida. O t empo não poudc modificar
um dir eito adquirido ; por c0nseguint e, a <'kiç-ão d e
<:J , m ente VII, era nulla e invalida. Por isso, com
rxcepção das provinciaes occidentaes, o mundo catholico se m anteve ao lado de Urbano VI ; o asse nti mento qu asi universal foi dado á sua eleição, porque
era considerada como legitima.
Visto que a elei ção de Clemente VII, conLra a de
Urbano VI, d e pleno direito, era nulla, resulta que a
legitimidad e se mantém na successão r egul ar dos pontífices r omanoR. S i, como acontece muiLas v cr. es nessas desastro sas scissõcs, muitos esp iriLos eminenLes,
muitas corporaç.ões doutas, tacs coma a univ er sidad e
ele França e a Sorb onna, e até santos illusLrcH, foram por um instante abu sado s, seu e1;ro não prevalece contra o numero e a força do s argumrn.tos contrarias.
Além disso, o pro cedimento completamente diff prente dos delis papas é um argumento a favor elo l~ on.Li 
fice de Roma. Urbuno VI os tcn.Lou no th1·011(1 punLil'ical
todas as virtuclrs austeras e h eroicas do s g;'an.cles papas, e ClrmrnLe VJ J, t odos os defeit os dos intru sos.
<< Qu e lanwntavel situação ! exclama um co ntempor:in"o, Nicol au Clcmcn.g is; nosso pontificc Clemente
tornou-se de tal modo escravo dos homens de côrte,
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que recebe delles, sem queixar-se, os mais indignos tratamentos. E' aos cortezãos que elle confere os benefícios. >>O caracter e o procedimento de· BentoXIII nem
tão pouco lucrariam a ser comparados com o proceder,
as virtudes e o desinteresse dos pontífices de Roma
contra os quaes elle sustentou suas pretenções am~
biciosas.
Expostos esses princípios, aprcse11ta-sc uma questão. A metade da Igreja que, ua realidade, uão adhe"e
ao verdadeiro pontífice, então conhecido de Deus só,
é verdadeiramente uma porção scismatica, desprovida, por consegujnto, dos poderes jurisdiccionaos, especialmente daquelle de absolver, pertencente sómente
á j erarchia legitima? Por acaso esta mesma porção
da christandade teria chegado a perder até o poder
de ccw.ferir o sacramento da Ordem e de consagrnr
validamente os santos mysterios?
Depois de fazer a pergunta, o auctor de um recente
e douto trabalho sobre o seis.ma do Occidente, responde :
« Não se assustem a fé e a piedade. Deus m.rn.ca f~us
trou do poder das chaves e dos bePeficios qrn.i delle
dima11am, uma parte consideravel de sua Igrej a arrastada por seus bispos num erro pratiCo e de bôa fé. O
papa do então, qualquer que seja, é pelo menos in.vestido do que o direito canonico chama um titulo ·
colorido, p erfeitamente sufficiente, uaquellas condições
de erro commum e praticame11te invencível, para
admirüstrar os sacramentos, guardar e conferir a juriEdicção exterior (1). »
Portanto, a fonte de toda a santidade, como de todo
o r:cdor legislativo e judiciaria, não ficará exgottada
numa metade da Ig,· eja. (( O verdadeiro papa está
presente nella ; permanece a alma poderosa deste
g<ande corpo "; e apesar das miserias do scisma, (( a
jerarchia verdadeira e divina continua a existir e
(1) Salembier, le Grand schis·me d'Occident (1900), .cap .

IX ,

§

4.
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sua auctoridade se espalha, como a seiva, em dois ramos parallelos rebentando do mosm.o tronco (1). »
3° As consequencia,s do grande scisma do Occidepte
foram infinitamente lastimosas. . Esta lamentavel divisão na Igreja, durante quarenta armos, não só ro-.
baixou o pontificado supremo no esp ír ito dos princip cs e dos fieis, mas favoreceu a heresia, trouxe a decadencia da disciplina ecclesiastica e dos costumes christãos. Os erros de Wiclef, na Inglaterra, de João Huss,
na Bohemia, puderam desenvolver-se á vontade e preparar as vias á grande heresia do seculo xvr.
Cada papa quiz ter comp leto o seu senado de
cardeaes, e multiplicar deste modo suas croaturas,
muitas vezes escolhidas entro os mais ardentes .p artidarios antes do que entre os prelados mais merecedores e mais santos. Assignalamos já clamorosos _a busos de nepotismo, e exp licam-se as invectivas tiradas
dos prophetas, de que se armava Pedro d'AilTy con.tra os prelados indignos. Será pa,ra admirar-se cmtão
que os costumes p.ublicos tenham soffrido dos cscandalos provenientes daquelles que tinham a missãQ de
esclarecer pela palavra e pelo exemplo ?
O scisma na Igreja abriu, portanto, uma larga brecha que deu e11trada a todo s os males que são a consequencia i)Jevitavel da falta de unidade e de auctoridade, e facilitou o dc.senvolvimento e a extensão dos
primeiros germens de apostasia nas nações christãs.
Emfim as doutrinas de Pisa .e de Constança, que
so deviam accentuar em Basiléa, foram fatacs 'ao .p rincipio da unidade de fé como de governo, o a França
pri11 cipalm ente, disso por muito tempo sentiu a repercussão, na reivindicação tão pouco ,razoavoJ das
suas pretensas liberdades gallicanas : dahi sahiu a Pragmatica sancção, .com o gallica.nismo e sous princípios
erigidos em doutrina, na declaração de 1682, com o
(1)

Salembier, le Grand schisme d'.Occide,n t

(1 g.oo),

cap. rx, § 4 .
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espirito revoluciona.rio e de critica que mantém como
que cm tutela a Igr eja o seus ministros.
Quer isso dizer que toda a luz e toda a santidad e
ficaram comprom ettidas ou apagadas pelo grande
scisma do Occidcnte? Por certo que n,ão, e alguns
grandes historiadores cxaggeraram de modo manifesto as consequencias desta lastimavcl scisão. Naquella época, com eff eito, houve, cm todas as nações
catholicas e nas diversas obediencias, personagens
distinctos por sua scicncia e por sua virtude. Na obcdiencia e na submissão aos pontifices romanos sanctificavam-sc, edificando o mundo, o bcmavcnturado
J ão de Vicenza na Jtalia, são João Capistrão na li ungria, são João N cpomuccno na Bohcmia, santa V cronica de Milão, santa Catharina de Sicnna, santa Brígida, santa Catharina da Succia, etc . Na obcdicncia
dos papas de Avinh:'.io encontravam-se sabios como
Pedro d'Ailly, João Gerson e Nicolau Clemeng is; santos de uma virtude transcendente, santa ColetLa de
Corbie, reformadora do Carmelo ; são Pedro de Luxemburgo, << o Luiz de Gonzaga do scculo x1v >>, bispo de
Metz aos quinze annos, logo depois cardeal, qu e morreu com dezoito annos, e fez insigncs milagres depois
de sua morte; são Vicente Ferrcr, nascido no Aragão,
partida.rio dedicado de Clemente VII e de Bc.n to XIII;
comtudo, abandonou este quando viu que a obstinação dell e se tornára um obstacul o á paz .
Por outra parte, a Igr eja não parava no desempenho de sua missão. Os Padres de Pisa decr,,ctavam
a convocação dos concílios provinciacs e dos syno dos
diocesanos. O concilio de Constança occupou-sc dos
males da Igreja o da reforma dos abusos. Redigiu
grande numero de canones disciplinares o eondcmnou
sem piedade os erros de Wiclef, dr João Huss e de
Jcronymo de Praga. Nem tão pouco scpódem accusar
os papas rivaeB, dr qurm cen8uramos a ohst infl ção,
de ter em sido irrcligiorns e derravados. Pelo contra-
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rio, todos se mostraram os defensores da verdade e
da virtude, clamando contra os abusos e as desordem,
continuando a guiar a christandadc nas sendas da
justiça, mesmo quando davam mostra de fraqu ezas
human.a>, insufliciencias pessoacs e mesquinhas ambiçõrs.
Accrrsccntcmos afinal que ncnhumaprc.va, nenhuma
cr ise na hi storia, evidenciou tanLo o importantissimo
lugar que o papado occupa no mundo. Por causa dcllc,
durante meio secu lo, agitaram-se os soberanos e os
povos ; por causa dcll e, as nações soflrcram e commovcram-se ; a seu respeito os thcologos, os canonistas,
os doutores, os bispos, as universidades discutiram; convocaram-se e multiplicaram-se os co ncilias, reuniram- se
asscmbléas, comp uzeram-se obras, arengaram-se as
multidões; e o mundo christão não r ecup erou a calma o
a vida sirií.o no dia cm que est e papado foi restabelecido
e glorificado cm seu unico rcproscntantc, Martinho V.
E' al'sim que Deus não abandonou a sua Igccja,
m esmo no embate da maior tempestade, e no meio elas
ambiçõGs e rivalidades humanas. O scisma elo Occiclente foi uma prova; porém, deu ao mundo uma grande:
lição. Tudo quanto os auctores inimigos da religião
referir am dos escandalo s e das miscrias daquclla
época, fazendo sobrcsa,hir o perigo a que ficou exposta
a uP idacl.c da Igreja, não servo sinão r: ara prcvar me lhe r
esta maravilhosa unidade cuja alteração fez s0fTr er
o mundo, e cuja restauração, com Martipho V, r est ituiu
á se ciedadc ch~istã o seu prestigio o o seu poder (1).
(1) Nesta importante questão historica, será bom consultar os
grandes historiadores antigos sobre a historia da Igreja e dos con·
cilios: as apreciações do cardeal Hergenr'.2 ther, /Jistoire de l 'Eglise,
e de L. Pastor, liistoire des Papes (ambos a favor da validade da
eleição de Urbano VI). Entre os trabalhos mais recentes, Cf. pa·
dre Gayct, le Grand schisme d'Occident, 2 vol., Paris, 1889 (O auc·
tor opina por Avinhão) ; e principalmente o doutor Salemb ier
Grand schi sme d'Occident, Paris, 1900 (pronuncia-se por Urbang VI).
Na Revue des questions historiques, os estudos de E. Allain, Origines
du Schisme (t. XLVII, abril de 1890): de Natal Valais, l'Election
d'Urbain V 1 (t. XLVIII, outubro de 1890) . O aucLor não se atreve
a decidir na ques tão de legitimidade.
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CAPITULO \Til

O poder temporal dos papas e a ingerencia delles nos
governos civis.
Exposição geral. -

Divisão das materias.

Deus que, segundo a expr essão de santo Anselmo,
« não ama cou sa alguma t ant o com o a lib erdade de

Rua Igr eja >>, disp oz tudo a fav or d rsta inst ituição,
fru cto de sua sabedoria e de sua prov id enc ia . Ao estabelecer sobre a terra uma sociedad e drs tina.da a p ov oa r o céu com eleitos ele todas as n ações e el e todos
os t c·r:np os, devia assegur ar, 11 ão a cxist cn cia. el e su a
Tgrcja, porque está infinitamente acim a ela s rcsistencias h.u manas, mas a incl ependencia e a lib er dad e dr
Ru a missão , por m eio de uma sob erania ca paz el e sub ·
trahii· seu ch efe á influ encia e á dominação elos poderes ela terra, sempr e invej usns, muitas vezes h os ti s,
e constantemente perigo sos.
.
T odavia, apr essem o-nos a diz er : esta sob erania
t emp or al elo papa, não é ro m o a sob era ni a esp iri tual
qu r receb e de J esu s Christo. Esta é um dogma fu ndam ental do Christiani smo ; aqu ell a nã o é um dogm a. Não é nc,m mesrr;10 uma instituição cliv.ina: « com o
dogma apresenta só o direito de sei· mantidi;t co ntrn
qualquer .i nvasão .d a parte dos .io.~n1 igos da Jgr ej.a, .tendo
sido sempre co-nsiderada como umi;t instituição provid encial , estab elecida no "izyter ossc; d a r eligião e da so ciedad e ·(d.). »
(l)

Monsenhor Gousset, Droit de l' Í:glise.
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Contra es ta obra da Provid en cia não faltaram os
ataques. « 03 papas, diz em certos, são revestidos de
um re der esp iritual ; seu reino, sc•gundo a palavra
d J J csus Christo não é d este mundo . Com tudo, quiz cram faz er-se sob eranos de um Estado tempor al ;
seu poder é um a u surp ação, e estorva, mais do qu e
ajuda, o exercicio da 1iua auctoridade sobr e as almas.
Porque en t ão r eivindicar como um direito o qu e não
é, na realidad e, sinão um poder usurp ado o de modo
algum indisp ensavcl á sua missão cspirtu al ? Além
disso, accrescentam as m esma s pcssôas, não sa tisfeitos com o seu principado, os papas se arrogaram
o direito d e julgar os negocios civi s dos pr in cip cs; ch egaram a dispôr até d as corôas, d cp uz eram imp eradores e d esligaram os subd itos d es tes do j uramcnto
de fidelidad e. Extranho abuso! D espo ti sm o in.tolcravcl que a ju stiça dos sccul os passados fez muiCo b cIT
de abolir, e qu e o seculo presente t em muita razão
de suppr imir em pr incipio, derrub ando a sob c:· ania
pontifical ! »
E' pr eciso r eco nh ecer qu e essas criticas e a·c cusações são m ui Lo grnves. Por acaso seriam fund ada s ? .
Importa r estabelecer a v erd ade sob re todos esses pon tos. T odas essas obj 0cções cahir ão Jogo qu e tiv erm os
descmmar anh ado as idéas confusas e coJJ ocado os
factos cm pl ena luz . P ara a lcançar c5sc fim, vamo s :
"1° dar o historico da sob er ania t emp oral dos papas;
2º prov ar sua p cr feiLa legitimiclcule, tanto a rcsp cito
da historia e do dir eito das nações , corn o n o ponfo d e
v ista do dir eito n atur al e divino ; :J 0 mos tra;' o caracter manifestamente proCJiclencial da sob eran ia p.ontifical;
40 afina l estudo.e a qu estão ela ingerenáa elos papas
nos governos civis.
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ARTIGO 1

Historico da soberania temporal.
I. Antes de Cons tantino os acontecimentos preparam esta so beran ia. -II. O imperador Constantino della ed ifica as bases: 1° Roma
abandonada ao Papa; 2° augmentos successivos. - III. Pepino e
Carlos Magno della estatuem o reconhecimento solemne e delinivo.

1. Si a soberania pontifical não sahiu immediatamcntc das mãos de Dous, é a obra dos secul os conduzida pela mão divin a; é o que nos será faciI notar
com o auxilio dos esclarec im entos mais segur os o mais
a uthenticos da historia.
Primeiro, an lcs de Collstan Linn, o advento dos papas á soberallia temporal !;repara-se de modo ainda
mysLC'riusu, porém já muito r eal. « Cou sa VC'rdadeiramcn tc admiravel, escreveu de ~ J a i stro, é vêr os papas
Lornar cm-sc soberano s quasi sem o perceberem, e até,
para falar cxactam entc, contra sua propria vontade.
Uma lei invisivel elevava a sédc do Roma e pódc-sc
dizer que o ch efe da Igceja un iversal nasceu sob er ano .
Do cada falso dos martyr cs ascendeu a um thron.o, a
principi o invisivel, mas que, como t odas as grandes
co usas, se consolidava insensivelmente. >> (O Papa.)
Não é esta uma a ffirm ação gratuita. Com cffeito,
por mai s alto qu e se remonte atravoz dos scculos,
ach a-se no papad o uma ospecie de magistratura temporal estabelecida, r econhecida, honrada entre os fieis
elo R0ma ; cncontra.m- so vestigios dell a até nas Evistol as el e são Paulo (Iª Ep. aos Corinthios, cap. vr),
cm que o apostolo d os gC'ntios Ms mostra o pontifico
e os sacerdotes com a m isFii.o d r julgar os firi s e dirigit' mesmo os negcrcics trmporars destes.
Naquclla época, o res pciLo e a gratidão drs primrircs chrisLãos a respeito dessa magistratur a já se m a-
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nifcstam pelos dons espontaneos da caridade. Os pontífice;; romanos eram pubres; comtudo era-lh rs preciso provm·c-m ús necessidades dos fipis a inda mais
pobres elo que elle s mesmos. As riquezas efll ui am nas
suas mãos. Não rra somente com th csouros movei s,
nem rom vasos dr ouro o prata, que se manifoslava
essa gonerosicl.acle ; ás vezes consis Li a cm .immoveis
con siclcravcis. Disso não queremos outra prova SÍP.ãO
o edíclo de Constantino e de Licinio, no an.no de 313,
conservad o por Euscbio. Diz-se n ell o: « Monc!omos
que tudo quanto po1-tcnc eu ás igcojas, casas, i:ossessões, campos, hortas o outrns b ens do que foram despojadas, lhes seja inLcg1'aimente restituiclo , e sem pr ejuízo algum dos seus d ireitos. »
Vê-se, por esse ((oc11mento historico, que os fi eis n ão
esperavam a liberdade da Igr eja para preparar a sous
pontífices as CJ.)mmodidadcs n ecessari as ao cxcrcic io do
suas funcçõrs. Mesmo J'.a época das pcrsegu ições, deser tando os Cosaros o dando ás victimas a prcfercncia de
seus respe itos e do sou amor, ajudavam-n as com
sous th.osouros, esperar.do que fosse possível c1igir-lh c5
um t hrono. Dahi aquollcs extensos patrimonios que
a historia encontra nos tempos primitivos. « A jurisdicção do s papas sobre aqu ell es patrimonio s, diz José
d e Maistre, tem um caracter sin gular que Pão se comprehcndo facilmente por entr e as trevas d essa historia, mas que, ent retanto, se eleva visivelmente acima
d o simples direilo ele posso, ... som que seja possivol
dar um nome a essa supremacia, de que, com dfeito,
a Provid encia a inda não pronunciára o nomr. >>
Com o decreto de Constant ino qu e dava a lib ci'dade á Jg.·cja ch1·ist ã, a lib er alidad e dos fieis ainda
cresceu, inspirando-se do exemplo do m on archa co nvertido.« Natur almente g<meroso o munificent e, Constantino, di sse um illustrc escriptor, Monsenhor Dupanloup, não se mostrou em parte alguma com mais
esplendor do que nas suas lib er alid ades a favor da
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Igr eja (1). >> E ' rreriro lêr cm Eusrbio, o pac da hi st oria rcclesiastica, conkmporaneo daqu rllas idades
r em otas, a exposição ciJ rumstar.ciada das lib er alid ad es deste imperador para com as igr rjas de C0nstantinopl a, d e J erusalcm e particularmer.te de Roma,
onde d0tcu tão esplend idamente a b asíli ca C0nstantin.i ana (2) .
1° F oi ev id entcm('nL<' um desígnio de Deu s para o
esLabelocimePto da scbrran ia pontifi cal, aquella resolu ção de Cwstantino de L1 ansportar, das m argens do
Tibr r para as paias do Hosphoro, a sédr de seu imp eri o. Á medida que a glor ia dos Cesares empallid ec ia,
mais brilh ante se tornava a do papado. Era isso tão
visível que cs m estres do mundo ficavam dcsassocegados. Bc r&u d eEcrevru estas admir a veis palavras :
« Li a-sr na ír on.t e desse poder nascentr o caracter de
um sacerd cc io tão eminente, que o imp erador que,
enLr e os seu s titul as, u sava o de summo pontiíice, o
sup portaYa c-rn Roma com mais impaciencia do qu e
tol eraria no s seus exercitas um Cesar que lh e disputa sse o imp erio. »
Comtantino r etirou -sr : « Uma força myst eriosa
o rxp ul sava da cidade et erna, para dai-a ao ch efe
da Jgrcj a eterna. Assim se r ealizava o decr et o do Altíssimo . Desd e esse mom ento, percebe-se qu e os imp er ad or es são como qu e hospedes em Roma; parecem
extr angeir os que, a espaços, ahi se fix am temporariam ente e com licença. (3). »
Para continuar a marcha providencial da historia,
n otrrnos qu e nenhuma da s r ealezas b arb ar as implantad as na Europa, e princip alm ente na Itali a, ch egou a
fix ar-se na capital do v elho imp erio. Nem Ocloacro.
(1) Monsenhor Dupanloup , l a Souueraíneté pontificale, cap. v,
art. 3. Achar-se-ão neste tr~balho, sempre de actualidacle,, grandes.
desenvolvimentos da these que só resu mimos .
(2J Euseb10, Vida q.,, <: onstantiM ,
!3) De Maistre .
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com os seu s ll eculos, qur, c·m 475, acabou com o imp erio do Occidrnte; nem rrulis Lar de a monarchi a dos
Godos, nem a dos Lombardos, fizeram de Roma a sua
capital. Que braço os repellia para Milão, Pavia ou
Ravenna? Era certam ente o bra.ço de Deus que pretendia, a ravor d este abandono, trazer insensivrlmen.te
a indepe11drncia dos papas.
20 DeEde o rvº secul o, vemos as possessões da l g.'eja
romana tomar uma imp ortancia cada vez mais consideravcl. No seculo v1°, segundo os monum entos
mais auth enticos, citados pelos historiador es J oão
Diacre (Vida de são Gregorio), Fleury (Historia ecclesiastica, L. V lll ), Zaccaria (cap. III), a Igr eja. de Roma
possuia terrenos muito ex Lensos, quer na Italia, em
Roma, Napoles, quer em muitas províncias, como a
Dalmacia, a Sieilia, a Sardenha, Hespanha, as Gallias
e a Africa.
Entr e aquell as possessões, umas eram simpleR imrnofleis, outr as verdadeiros principados qu e compr eh endiam cidades e provincias inteiras, como o p a ir. dos
Alpes Cottios.
Mas, ao mesmo tempo que recebia aquelles apanagias remotos, Roma e as provincia.s do imp erio passavam insensivelmente sob' a auct oridade dos pontiíices.
Durante qua.si duz entos annos, os Hunos, os Godos,
os Vândalos, os Lombardos assolam a ItaJia e chrgam
até as portas de Roma. Entregues sem defeza a t aes
invasões, os habitantes, abandonados pelos imp eradores el e Constantinopla qu e os d eviam proLrger, ele
um commum accordo se v oltam para os papas, uni cos
protecto r es effectivos dos povos infeliz es.
São L eão não salvou duas v ezes Roma e os Romn.nos do s furor es de Attila e de Gcnseríco? São Gregorio o Magno não luctou durante vinte e sete annos
contra os Lombardos, v encedor es dos I-Iérul os? Só
o pap ado vigi ava contra os invasor es, e já os papas
exer ciam, de JacLo, uma rnag isLratura. ele vigilancia e
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de ordem publica, uma administração ao mesmo
trmpo judiciaria, militar e política.
São Gregorio ~Iagno (590-60tx) foi a personificação mais notavel dessa soberania oxtraordinaria; podia escrever : ,, Quem chega ao lugar que occupo, é
acabrnnhado pelos negocios, a ponto de duvidar si é
príncipe ou pontifico (1). ''
Os successorcs desse g1·anclc papa herdaram ele seus
cargos e d e seu pocl er. Ora, essa soberania era tacitamente reconhecida e acceita pelos imperadores ele
Byzancio, assim como pelos monarchas Iombarclos.

ir á côrtc de Pepino ; estava chegada a hora marcada
pela, Providencia.
Numa assembléa geral dos senhores do reino, convocada cm Quiersy-sur -Oise, Pepino se comprometteu
solemnemente por um acto formal, assignado por elle
e por seus filhos, t< a fazer restituir á Santa Só toe! as as
cidad es e todos os torritorios oc cupados polos Lombardos ». (Anastacio o Bibliothcrario.)
Sabe-se como Pepino cumpriu a sua palavra. Passa
á Italia, constrange Astolpho a restituir Ravenna e
as outras cidades e volta á França. Sabendo, cm seguida, que o rei dos Lombardos ó infiel a seus compromissos e pega de novo em armas, volta á ltalia,
desbarata mais uma vez a Astolpho e accrescenta ás
províncias restituídas o territorio d e Comacchio, e
encarrega Fulrade, abbade de São Diniz, de executar
esse tratado, depondo sobre o tumulo dos Apostolas,
as chaves de vinte e duas cidades restituídas, com o
acto de cessão que o mesmo rei dos Lombardos fazia
dellas, para sempre, .a favor da San.ta Só (754).
A' França e a Carlos Magno era destinada a honra d e
rematar a obra dos scculos. Foi rm 773. Adriano 1°,
assaltado por Desidcrio, novo rei dos Lombardos, implora mais uma v ez o auxilio da espada dos Francos.
Carlos Magno transpõe os Alpes, prende Desiderio cm
Pavia, sua capital, manda-o á França, no mosteiro de
Corbio, e cinge clle mesmo a corôa de forro dos i·eis
lombar dos. Em seguida, foi a Roma e mandou redigir
por ELhesio, seu capellão, o acto de uma doação mais
ampla pela qual as~cgurava para sempre á Santa Sé
o exar chádo de Ravcnna, a ilha da Córsega, as provín cias do Parma, de Mantua, de Veneza e ela Istria,
com os ducados de Spoloto e de Benevento (1).
O rei assignou com o proprio punho essa doação e
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Jll. No anno de 7t11, Luitprando, rei elos Lombarclos, cerca a cidade eterna e quer obrigai-a a se entregar pela fome. O papa Grogorio III implora inutilmente o soccorro do imperador do Oriente. Volta-se
então para Carlos l\Iarícl, o vencedor' cm Poiticrs da
invasão musulmana.
Carlos Marte] estava, para transpôr os montes,
quando foi colhido pela morte. Quasi no mesmo tempo,
morriam igualmente o papa e o imperador. Zacharias,
succrssor de Grcgorio III, obteve do rei dos Lombardos a restituição das cidades e dos territorios do
exarchado, de que este se tinha apoderado. Circumstancia notavel; as quatro cidades são restituídas não
ao cxarcha, mas á Santa Sé : Per donationis titulam

ipsi beato Petro, Apostolorwn principi, reconcessit
(rex Longobardornm ), diz Anastacio o Bibliothccar io.
Morre Za,charias. Jmmcdiatamente Astolpho apodera-se da Pentapolo e do exarchado, e precipita-se sobre
Roma. A Estcvam que pedia soccorro, o impera.dor
responde que o proprio pontifico deve cuidar pelos
interesses da Itaha. Foi então que o papa, como
seus predecessores, se dirigiu aos Francos e resolveu
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(1) Em 1077 e H02, os Estados da Igreja foram augmentados
doações da condessa Mathilde, nus paizes da. Toscana, de
Mantua, de Reggio, de Parma e de Módena,,

~om a~

(1)

Epistola de são Gregorio.
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a mand ou assignar pelos bi spos, abbadcs, duques e
senhores do seu scquito ; cm sPg ui<l a, colloco11 -a sobre
o altar de são Pedro e promettcu com jul'am cnto, juntamente com todos os chefes francczes, de conservar

á Santa Sé os Estados qne lhe eram solemnemente resti-

tzúdos.
ARTIGO II

Legitimidade da soberania temporal.
I. Os papas não foram usurpadores : 1° demonstrações historicas ;
2° testemunhos de auctoridades. - II. Nem o direito natural, nem
o direito divino se oppõem a esta soberania. - III. Refutação das
objecções.

I. Com a exposição qu e acabamos d<' fazer, já pod criamos concluir com o illustr c esrri ptor do livr o Do
Papa : cc Não ha cou sa tão evidentement e justa na su a
origem como essa sob erania cxtr aord inaria. >>
Com effeito, conform e ílissemos, as virtudes e 08
benefícios dos pontífices rom anos attr ahiam-Ih cs a
confiança e o resp eito ; por outro lad o, a incapacidadP,
a baixeza, ás vezes a tyrannia d os imp crador <'s a fastavam d est es o am or e a fid elidade; o ab andono formal
de povos entr egu es sem defeza ás incursões dos h ar baros emquanto a b enévola auctorid ade dos papas se
l evantava como uma barreira e uma pr otecção ; emfim, o dir eito d e conquista, leg itimamente alcançado e
solemn em cnte cedido por um homem cc tão grande que
a grandeza impr egnou seu nomo », tudo isso rrunidu
resguarda certam ente o papado da censura de u surpação. cc Unicos defonsores ele Homa, os p apas d ell a ficar am senhores », disse um celeb r e <'scriptor catholico,
Ozanam.
•
Pod eriamos limitar-nos a esta palavr a ou accrcscentar com um eminent e prelado, Guibert, que morreu
arcebispo de Paris : cc Si a poss0 <lo chefe da lgl'rja é
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puola cm duvida, todas as familias soberanas que
ainclo hoje rl'inam, têm que d Pscrc do Lhrono ! » Qual é,
com effcito, para falar sc•mrnte ela Europa, a casa reinante que, P.estr momento RC'!'ia rapaz ele reiv indicar
a mesma purrza dr origem í' o m<'smo di1· 0ilo de governar? Mas não r~ uma comparaç-ão qur 1:i rrLenclemos estabelecer, é um direito que se Lrata d e provar
contra uma critica mais ou m enos leal. Vamos pois ás
provas.

1° Os documentos historicos pro Mm que os papas não
foram usurpadores. - Devéras, o que surp r ehencl e na
sua attitud e a resp<'i lo dos imprradorrs é que não cubiçaram o t-ocler, n<'m se houvPrnm dr modo a <'O ll- .
quistal-o. Aquell e que, d e todos os papas, foi rrreado
com mais brilho, pela confiança pub lica, entre o imperio que cahc e os barbaros que chegam, são Gregorio
Magno, nas su as cartas se queixa, a cada instante, ela
multidão dos n egoc ios que o vêm submrrgir com o
um oceano e o estorvam no d0scmpenho elas fun cções
do seu episcopad o. (Liv. 1, Ep. XXI X ,· b:v. V II,
Ep. 1.) Longe d e se subt rahir á aueLorid ad e do imperador Maurício, rrnd<'ndo-so á supplir a d este, dá
bispos por defensores ás cid ades im p<.'riaes das quaes
reedifica as muralhas ; comtudo, cll c proprio se queixava da maldad e do poder imper ial, cc p0o r, clizia ell e,
do que as armas do s Lombar·dos >> ; nem ror isw deixava de escrever a esse imp er ador com a· fid elid ad e d e
um subdit•J, (J,f,,, 111, Ep. LXV.)
Grrgorio J1 ('Ontinuou, nas cir cumstam ias m ais
delicadas, n mostrai· a an Liga fülclidade dos pont ifi ccs
ao poder imperial. Chefe intr ep ido da Igreja, fi el subclito do príncipe, fica e mantém o povo n a ohecl ien cia.
cc Foi basLanlc generoso, diz L eb eau, para con servar
ao principc a ltalia prestes a lhe escapar. » (Histoire

dn Bas-Empire.)
Esses fnrtM mostram o desinteressr elos pontífices.
Resignar-se-ão a sentar·-se no throno só quando a isso
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serão constrangidos pelos acontecimen tos ou antes
pela mesma Providencia.
Foram elles mais usurpad ores a respeito dos Lombardos? - Sabe-se por que direito estes se fixaram na
ltalia, e si jamais semelhante conquista póde tornarse um titulo de posse! Aliás que difficuldades não suscitavam a Roma e ao cxarchado de Ravenna semelhantes vizinhos! Comtudo, são Gregorio Magno, tão dedicado á causa dos imperadores, não procura de mod o
algum, nom a seu proveito, nem a favor dos imp erador es, realizar uma conquista facil mas desappl'ovada por uma politica honrosa. « Si cu quizesse, escreve elle, em 598 (Ep. XLVJI do lir. IV) , favorncr1·
a destruição dos Lomba.rclos, hoje esta nação não teria
mais nem reis, nem duques, nem condes, e seria entregue a uma irremediavel confusão ; mas porque temo a Deus, não quiz coopcral' á perda. ele qualqu er
que seja.. »
Assim, os pontifices romanos, longe de invadir as
fronteiras de tão turbu1cntos vizinhos, deixavam-nos
cm paz, até o dia cm que os ataques delles contra as
ciclad os ainda italianas, provo caram a intervenção
franccza que valeu ao papado, não uma conquista,
mas nma rcs~ituição da parte elos usurpadores Jombarclos.
Seria omfim em prcjuizo dos Francos victoriosos
que os papas teriam conquistado a soberania? Já
relatamos o juramento de Pepino na assembléa ele
Quicrsy : não pretende conquistar um reino além dos
montes, mas restituir á Santa Sé o que clle considera
co mo a ella pertencente por direito. E, na i'ealiclaclc,
não faz outra cousa. Herd eiro do throno e. da dedicação de seu pac, Carlos Magno ha. de transpôr os Alpes
e derramar na Lombardi~ o sangue ela França só parn
affirmar, mais uma ve'Z, por sua assignatura e por
aquclla dos chefes de seu rxorcito, uma doação livre,
espontanea, que, na sua linguagem, toma.rá o nome
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de restituição, e, dora em diante, ficará collocada sob o
protectorado das armas da França.
2° Testemunhos de auctoridades. - Esses factos õão
muito eloquentes e afastam para sempre qualquer
censura ele usurpação. Mas neste ponto, ouçamos deposições in suspeitas.
«Desde o v 0 seculo, diz Guizot, os bispos e os clerigos
eram os primeiros magistrados municipacs. Seria
grande erro accusal-os ele usurpação; assim queria
o curso natural das cousas; é a lei do universo (1). »
Essas palavras, affirmadas dos bispos cm geral, podem muito bem applicar-se aos pontificcs de Rema.
O historiador Sismondi não poderia ser accusado
de parcialidade a, favor dos papas. Eis comtudo a sua
opinião : cc Quanto mais descuidados se viam os Romanos pelos imperadores, tanto mais se prendiam aos papas ... de modo que o poder crescente drsses pontifices
sobre a cidade de Roma era baseado sobre os titulos
mais rcspeitavcis elas virtudes e elos benefícios (2). »
Emfim, o protestante Gibbon declara, e< que o dominio temporal dos papas se acha basrado sobre mil
annos dr r csprito, e seu mais bello titule á scberania
é a livre rscolha de um povo libertado por ellcs da servidão. »
.
Quão longe ficam esses testemunhos tomados fóra
do c:atho.licismo, das asserções mentirosas qur procuram aviltar, com o nome de poder usurpado, a mais
hoMsta e a mais legitima das soberanias.

II. Nem o direito natural nem o direito dioino se oppõem á soberania temporal. - Os publicistas _parlamentares, assim como os philosophos racionalistas, pretendem que a. Jg.·eja, sendo uma sociedade esp iritual,
trm influencia. sómente sobre as almas; que, por conscHistoire de la civilisation, z• lição.
(2) Histoire des républiques italiennes, t. I;

(1)

cap. m.
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guinte, os seus chefes não pódem exercer nenhuma
jurisdicção exterior differente da que recebem do poder civil, e não elevem nunca possuir nem immoveis, nem propriedades permanentes e ainda menos
soberania qualquer. Facilmente invocam, a favor
d a sua opinião, os principias do direito natural e do
direito dirino, quando parecem desconhecer um u
outro .
1° E oncl e so viu que o direito natural se opp õo a que
a soberania temporal se acho reunida, nas mesmas
mãos, á soberania espiritual? Sem duvida, os dois poderes são distinctos, exercem os seus direitos em espheras difTerontes; comtuclo têm a mesma origem que é
Deus, dirigem-se para os mcsmçis indivicluos que têm
ao mesmo tempo um corpo e uma alma; possuem um
fim iclentico, que é a felic id ade . Porque então o direito natural pr ohibiria a união elos dois poderes e elas
duas soberanias? Sim, os meios,ª" funcções, os deveres
são diversos, conforme se trata ele governar uma sociedade esp iritual ou uma sociedade temporal ; porém,
mais uma vez, a razão e o bom sonso são incapa:.r.os do
assignalar uma opposição natural entre esses dois
poderes.
Aliás, a opinião geral dos homens nunca percebeu
essa pretensa incompatibilidade; os dois poclere5 foram mais de uma vez reunidos entre os Hebreus, quasi
sempre entro os pagãos, e, em nossos dias, acham-se,
do facto, quasi reunidos em varias gcandes nações· da
Europa, na Inglaterra e na Russia; logo, essa incompatibilidade não existe.
Não se p ed cria accrcscenlar, pelo contrario, que
a scberania temporal , sabia e seriamente exer cida,
favor eco o desempenho ela soberania espiritual? Ahi
está, como vcnmos, uma vant8gcm preciosa, incontostavel para qualquer espírito sincero, reconhecida e reclamada pelos pontífices romanos, os quaes, melhor
do que ninguem, pódem apreciar a questão. E' o que os
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seculos passados reconheceram igualmente, dotando
os papas com uma soberania temporal, para garantir e assegurar a plena liberdade da. auctoridade espiritual.
2° O direito dirino nem tão pouco se oppõe á reunião elas duas soberanias. Sem duvida, nenhum texto
da Bíblia, nenhum trecho do Evangelho faz um dogma
da soberania temporal ; mas nem tão pouco se poderia citar uma só palavra elos nossos Livros santos que
a prohib a. O Antigo Testamento não nos mostra, é
verdade, uma pratica constante dos dois poderes reunidos; porém, não encerra nem um principio que a conclemne. Do mesmo modo, o Novo Testamento, onde
se acha tão claramente onunciada a soberania espir itual de Pedro e seus succossores, não diz nada a
respeito da soberania temp'oral que os papas haviam
de exercer mais tarde. Quo se devo concluir disso? Qu o
a primeira dessas soberanias tom uma origem divina,
é um dogma catholico, e não poderia ser contestada
sem heresia por um christão; quo a segunda não é de
instiluição divina, não é um dogma de fé, mas é a obra
dos scculos e não é indissoluv elmente unida á primeira.
Quer isso dizer que o direito divino a condomne? Não,
certamente, e o silencio do Evangelho nunca poderá
ser invocado como um testemunho contra um direito
legitimo, fundado sobre a razão e a justiça.
Por isso, depois da era sangrenta das p erseguições,
vemos nós a Igreja, intérprete infallivcl do pensamento de Jesus Christo, não só attribuir-so, por toda
a parte, o direito temporal de propriedade, mas ainda
acceitar, da gratidão dos povos e da confiança dos
príncipes, o direito judiciaria e administrativo, e, mais
tarde, os papas accoitarem do mesmo modo o governo
dasprovincias o em seguida a soberania. Nessa sobera-nia temporal, a Igreja não viu sinão o meio ordinario,
fornecido pela Providencia mesma, de assegurar a independencia e a liberdade necessarias a seu min.isterio
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espiritual. Essa soberania que alguns papas acceita.ram,
outros papas têm por mi ssão e d ever de conscrval-a e
d efendel-a contra os usurp ador es. Não fo ra m infieis
a esta obrigação por qu e estavam certos dos seus direitos.
Podemos pois concluir com o Syllabus : « Entre os
filhos da Igreja christã e catholica, não ha contr ov ersia a respeito da compatibilidade da realeza t empor al
com o poder espiritual. '' (Prop. LXXV.)

III. Solução das objecções. - Ao env cz dos principias qu e acabamos de enun ciar, jurisconsu ltos, l egistas, e com elles espírito s facilmente induzidos cm rrro,
oppõcm-no s gravemente pretensas obj ccções ach a das
no Evangelho. Examinemol-a,s detalhadamente.
1o << J esus Christo m ando u aos Apostolas « darem
gratuitamente o qu e tinham recebido gratuitamente» :
rccommendou-lhes te n ão t erem nem ouro, nem pr ata,
nem mo eda no bolso, nem sacco para a viagem ''·
E' a condemnação manifesta da riqu eza da Igr ej a,
d as suas propr iedades, especialmcnLc da sua soberania temporal. n
R. Sim, Nosso Senhor; por mais el e uma v ez, r ecomm endou aos seu s Apostolas o desapêgo e o espi~ ·
rito ele p obreza. São Paul o quer que o operaria evangelico se ab stenha elos negocios sec ul ar es, e a Igr eja
mantém as mesmas r ecomm endações. Mas essas palavras não encerram mais que prin cip ias e con selho s
d e clesapêgo das cousas terrenas ; não estab elecem
uma regra absoluta, excluindo o n ccessario á viela,
n em o que é n ec essario ou utiI á missão que se el ev e
desempenhar. Não disse Jesus Christ o, em outr a parte,
que o operaria é digno do seu salario ? (S. Lzicas, x, 7.)
E são Paulo não compar a ao soldo d os milit::u·es os
d ons qu e a caridade do s fieis lhe offcr ccia? (II Corinth.,
xr, 8.) Aliás, n em a Igr eja, n em os papos exigirnm a
esm ola como uma divida, e r eclamaram as proprie•
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dades e a soberania como um direito. Acceitara,in o
que a gratidão dos príncipes e dos povos lhes offerecia gratuitamente, reservando-se, por sua vez, de
fazer beneficiar gratuitamente d isso aquelles a qu em
devem soccorrcr.
2° Num discurso pronunciado n o senado francez,
de que era membro, o senh or Bonjean que, por uma
morte corajosa, resgatou est e seu erro, não receou emittir esta extranha asser ção, depois tantas v ezes repetida:
'' Para todo aqu elle qu e acredita no Evangelho, o papado, pelo exercício do pDder temporal, est á cm contradicção, para n ão dizer em r evolta, com esta palavra do Hom em-D eus : ,, Meu reino não é deste mundo (1). ''
R. Citam-no s o Evangelho ; mas os p ap as e os bispos conhecem o Evangelho e neIIe acr editam ; e d esde
a origem e o est ab el ecim ento da soberania temporal
da Santa Sé até esse di a, n em papa.s, nem bispos, n em
concilios, n em doutores, julgaram que o papado se
puzéra em contr adicção ou cm estado ele revolta com
o Evangelho pelo exercício elo poder t emporal. Conviria pois interpr etar as palavras elelle segundo o sentido tradicional.
Além disso, as palavras d e J esus Christo : ,, iVJeu
reino não é deste mundo ,,, n ão condemnam ele modo
algum a sob erania, pontifical. O Salvador não disse :
,, Meu reino não está neste munclo, é extranho aos n egocios dest e mundo. '' Mas a traducção exacta, elo
texto : Regnurn meum non est de hoc mzindo, seria :
'' Meu reino não rem d este mundo n, e co m tJ se lê cm
são João, <<não é daqui, non est hinc ''· Com cff eito , a
realez a de J esu s Christo e a d a sua Igreja não v êm
desta terra,. O seu reino não vem elos h om en s, v em elo
alto ; recebe a sua origem el e Deus. ,, Assim como meu
Pae me enviou, cu vos envio ... '' Do m esmo m odo o
(l) Moniteur, 1° de março de 1862.
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ch efe ela Igreja pócle dizer : cc O reino cujo governo me
é con fiado,não vem deste mundo; reino sobre a Igreja,
mas tenho de Deus e de seu Christo este direito e esta
sob erania. >> Tal é o verdadeiro sentido da palavra
cvangelica, e dlc cm nada está cm contradicção com a
soberania temporal dos papas.
•
3° Outra objecção é tirada das palavras que são
Bernardo dirigia ao papa Eugenia III , qu e fôra seu
discipulo. cc Aquclle illu strc doutor, diz o senh or Bonj can, dá conselhos dos quaes se póde deduzir que o poder temporal é mais prejudicial do que util... A sua
linguagem é tão au st era, que os modernos defensores
do papado tratariam certamente de revoluciona.rio,
de mazziniano, de falso catholico polo menos, a t odo
aqu cll c qu e se pcrmittiria u sar dell a para com o p apa. >i
R Eis, portauto, são Dernardo tr ansfor m ad o cm
adv crsario da sob erania temporal, e é do seu livr o De
consicleratione que a prova é tirada ! Suppondn mesmo
que são Bernardo tivesse falado, com o se pretende,
da soberania pontifical, afinal isso não passar ia da opinião d e um doutor cm opposição com muitos outr os.
Mas, na r ealidade, n ão se acham , nas obras d e sii.o
Bernardo, t extos que justifiquem sufficicntcmcnt c as
asserções do senhor Bonjcan. Pelo contr ario, tudo,
nos cscriptos e nos actos do grande doutor, demon stra
que cll c, muito terno e paternal para com Eugenia III,
en t endia igualm ente defender a sober ania temporal.
Combate Arnaldo de Drescia, qu e sublevava os Romanos contra o governo do papa ; numa carta dirigida
ao povo de R oma, censura energicamente o~ princípios d e r evolta, e esfor ça-se por r econ ciJiar com Eugenia I 1I os sub ditos rebeldes. São Bernardo não se limita
a isso : á vista das agitações romanas e da triste situação elo chefe da Igreja, escreve a Conrado, im perador
!la All cm anha, e o incita a voar cm soccorro do papa.
Cnm i~so, será permittido suspeitar tlus senLimcntos
de estima e dedicação ele são Bernardo para com o po-
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der Lomporal elo papado? Evidentemente só a má fé
ou o preconceito pod ia attribuir a esse doutor uma
opposição que não está n em no s sentimentos, nem
• na conducta, n em nos cscriptos dcllc (1).

ARTIGO III

Caracter manifestamente providencial da soberania pontifical.
I. E', no exterior, a salvaguarda da liberd ade da Igreja.- II. E',
no interior, a garantia de uma bôa e sabia administração. ·- III.
Experiencia contemporanea.

A soberania pontifical, diz o sabio bispo de Nimcs,
monsenhor Plantier, é uma obra manifestamente providencial; providencial , porqu e os secul os a elab oraram devagar, mas tambom com pn'gresso contin uo ;
providencial, porque sahiu d e causas contradiclorias,
e uma força my stcrio sa obrigou Çt fund ar em-na forças inimigas, conj uradas para cstorval-a; providencial
emfim, porque nenhum hom em pócle dizer que foi o
ereador desta r ealeza sem igu al e sem exempl o. Con quistador es puzeram o rem at e ao cclificio ; porém, as
bases foram lançadas pelas proprias mãos d e Deu s. >>
(lnstrucção pastoral, 1859.)
Esta conclu são é t ambem a nossa; clla d ecorre da
exposição que precede. V cr cla dcir am ento providencial na sua origem e n o seu estab elecimento, a sob erania pontifical, é, no exterior, a salv aguar da ela lib erdade e da indepcndenria da I gr eja ; e é, no interior, a
garantia ele uma bôa e sab ia adm inistração.

1. A soberania pontifical é, no exterior, a garantia
da liberdade e da independencia da Igreja. - Escuto(i) Consultar monsenhor Plantier, Carla pastoral de 2 de Abril de
i862: Desapprovou ou combateu são Bernardo o poder temporal
dos papas?
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mos Bossuet destacando este designio de Deus, com
o accento do gcnio e da eicquencia, no seu famoso
discurso sobre a Unidacle da Igreja. <e Deus, diz clle,
que pretendia que esta Igreja, ao depois a mãe commum de todos os reinos, não fosse dependente de reino
aJgum no temporal, lançou as bases deste grande desígnio por intermedio de Pepino e Carlos.Magno. E'
por uma feliz consequcncia da liberalidade desses principes que a Igreja, indcpcndenLc no seu chefe de todos
os poderes tcmporaes, se vê em estado de exercer mais
livremente, para o bem commu:rn, e sob a protccção
commum dos reis christãos, este poder celeste de reger
as almas, e, no meio do tantos imporias, muitas vcze~
inimigos, mantendo a balança cm equilibrio, consorya
a unidade em todo o corpo, ora por inflexíveis decreLos,
ora por ajuizada moderação. »
Não, nada importa tanto á liberdade da Igroju, tão
prezada do Dous, como a liberdade do seu chefe, no
meio do tantas nações do que é o pao e o rei. Ora, osLa
liberdade não podia ser comploLa sem uma vor<laclcira
soberania. O papa deve ser rei, pela razão que olle não
pócle ser subdito. Sismoncli, que já citamos, o reconhece, até nestas palavras cm que se percebo a hostilidadr : « Na verdade, diz ollo, o governo de um Estado
não convém a um padre; mas a sujeição convcm
ainda menos . Pelo menos o pontifico monarcha será
ii1dorendente dos reis, e, por sua coragem cm censurar
as faltas dellrs, ha do comprohcndor as suas proprias. "
Basta. lembrar-se a demasiada dependoncia dos pntria1chas gregos, subditos aviltados do poder turco,
ou daquelles da Russia sob a autocracía dos czares,
para comrrehcndcr melhor a razão providencial da
soberania pülltifical.
Não se comparou ao captivúiro do Babylonia aresid oncia d os papas em Avinhão? E quem não reconheceria a justiça da seguinte apr eciação de João de Muller, historiador da Suissa : « O papa permanecmdo
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rm Avinhão, tornava-se um grande esmoler de França,
que povo algum te:·ia reconhecido á excepção dos
Francezcs. »
(( Pódc-sc pois acreditar, acrescentaremos com
Fleury, a que ninguem accusará de ser muito favoravel á San.La Só, que é por um e!Icilo particular ela Provirlencia que o papa se Lornou independente e senhor
de um Estado bastanLe poderoso para não ficar facilmente opprimido pelos outros soberanos, afim de
que fossi.' mais livre no oxcrcicio do seu poder espiritual, o pudcssr conLer mais facilmente todos os outr os
bispos no dever. >1 (Tlist. eccl.)
Afinal, rrcolhamos um tesLcmunho conhecido e que
não deixa de ter valor na quesLão que nos occupa.
No momento em que preparava a restauração do culLo
catholico na França, Napoleão, então primeiro consul, falava nestes termos da soberania pontifical : « O
papa está fóra de Paris, e isto é muito bem; nem tão
pouco está cm Madrid ou cm Virnna, e eis porque supportamos sua auctoridadc espiritual. Em Yirnna, rm
Madrid, os habitantes têm razões para dizei· outro
tanto. Julgais que si clle estivesse em Paris, os Austríacos e os lf cspanhocs consentiriam cm receber as
suas decisões? Somos portanto muito satisfeitos que
resida fóra do nosso tcrritorio, e tambem, não resida entre os nossós rivacs; que habite aquclla antiga Roma,
longe da mão d.os imperadores da AJlcmanha, longe
da França e dos reis de Hospanha, segurando abalança entre os soberanos catholicos, sempre um pouco
inclinado do lado do mais forLe, e roorguendo-sc promptamenoLc, si o mais for Lo se ·Lornar opprcssor. São os
seculos que fizeram isso e muito bem fizeram. Para o
governo das almas ó a melhor e a mais boncfica instituição que se possa imaginar. Não ·c]igo essas cousas por
anrbatamento de devoção, mas por razão (1) . »
(1 )

Thiers, Histoire du Consulat.
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II. A soberania pontifica,l, é, no interior, a garantia
lla bóa administração da Igreja. -

Não é somente a
respeito da sua acção t•xLernu, mas ainda cm relação
á sua administração interna dos negocios da Igceja,
qu e a soberania pontifical nos apparecc como providrncial. Com effeito, que é o papa? Chefe da Jgceja catholica, deve cuidar da administração da sua immensa
familia. Govérnar trezentos milhões de catholicos, é
corresponder com mais de mil bispos ou vigarios apostolicos que os regem ; é propagar a fé christã, mandar
missionarios, sustentar e ajudar a estes; é tratar com
todas as potencias e manter rela ções com todas as
côrtes ; é desenvol vrw ns obras de beneficencia, animar as artes, as lcLLras r. í\S sc iencias, acolher affccLuosamente todos os catholicos de todos os paiz es.
Mas quem não ha de eomprehender que para o
cxercicio de t~o vasto ministorio, o papa não poderia
estar só. Precisa de numrrosos collaboradores, do auxilio dos seus cardeaes e das congregações romanas;
nccessiLa, em consequeneia, de recursos temporaes
suffieientes, e até d o certo esplendor, não para a sua
pessôa; mas por causa do seu ministerio mesmo, da
sua dignidade e da honra da Igr eja. Ora, tudo isso
deixa suppôr não somente um solo livre em que o
papado assentará o seu throno, mas ainda um orçamento percebido no solo da sua liberdade, e recursos
independentes de qualquet' soberania que não seja a
sua.
Na sua sabedoria, a Providencio. a tudo isso provêro.
pPlo es tabrlecimento dos Estados da Igreja. Aquillo
qu e os secul0s Lzeram, oro. muito bem feito; no mesmo
tempo em que se via independente e livre nos seus <lominios, o papa administrava regiamente, no interior,
esta Igreja a que representava regiamente, no exterior,
no meio das nações.

r I L. Experiencia contemporanea. - A todos esses ti-

CARACTER PROVIDENCIAL DA SOBERANIA PONT.

527

Lulos que justificam tão plenamente a acção providencial de Deus no facto da soberania temporal e conferem a es ta soberania o direito d e se chamar « realeza da Providencia ))' estamos hoje constrangidos a
accrcscentar uma nova prova, tirada da experiencia.
Tinham dito : (( O papado ficará mais 'livre e mais
independente no governo do mundo, quando, desimpedido dos seus cuidados temporaes, não tiver outros
cuidados que o governo pacifico das almas. '' - E na
hora em que estamos, vê-se a que independencia, a
que liberdad e conduz os papas a privação ela sua soberania secul ar! Si, em 1864, a vóz elo soberano poHtifice Pio IX p0ude alçar-se com auctoricladc para d enunciar ao mundo os erros modernos no seu aclmiravcl
Syllabus ; si poude, cm 1869, reunir todos os bispos
ao redor da. sua p cssôa, e promulgar á face elo universo
e dos governos inquietos, os decretos do grande Cüncilio do Vaticano, não foi graças a um resto d e librrdade que o dcixavo. ainda soberano de Roma? Apretensa indeprmdcncia do Vaticano seria hoje sufficiente p_arD lhe pcrmiLt ir esses dois grandes <Jctos?
Não, cer-tD m l'nLc, pois que o proprio papa Pio IX o
affirmava, quando a sua palavra de pae se tornava,
pelo facto dos acontecimentos, sinão acorrentada, porque isso não pódc ser, -- Verbum Dei non est alligatum !
-pelo menos submettida, como todos os seus actos, a
urna fiscalização afflictiva e humilhante para a liberdade de todos os catholicos. Dizia-se: (( Quro paparcmmcie a seus domínios e as potencias caLho licas lhe'
constituirão um rrndimento internacional, e amplos tributos sustentarão a sua dignidad(•. )) - Os dominios foram arrebatados, e nenhuma potencia intorveiu, a não
ser a ltalia, pare1 palliar, com ofTertas ultrajantes, o
cr ime da sua usurpa ção. O papa tudo recusou. Por isso,
louvada seja a Providencia ! De outro modo, qualquer
dependencia financeira reduziria inevitavelmente o
papado ao aviltamento e á impotencia. Que seria en-
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tão da dig11idadc do papa? Que aconteceria si as po tencias, depois de prom cttcrcm os subsid ias, viessem
a recusai-os, ou por falta de recursos, ou por alteração
de sentimentos? Com unia dôr, sinão uma sujeição
e urna deshonra a mais, o soberano pontifico es Laria
reduzido a cxtend er a mão ás nações mais ricas ou
mais fieis. Mais vale, sem duvida, a sua actua l pobreza,
porque, pelo meno s a Providencia a ella r emedeia pela
obra tão nobre, tão christã, tão filial do abulo de são

Pedro.
Por conseguinte, não podemos sinão repeti!' o que
Pio IX dizia antes da espoliação:<< Foi evidentemente.
da parte de Deus, o efTeito de uma Providencia, especial
que, entre tão grande multidão e tão grande variedad e de principes tcmporaes, o soberano pontífice gosasse da lib erdade politica ncccssaria ao livr e exercício do seu poder, da sua auctoridade e da sua jurisd icção espiritu al no universo. Convinha absolu tamente que assim fosse, para que o mundo catholico
não pudesse suspeitar que a Santa Sé com a qual é ncccssar io que toda a Igrcj a venha correspon der, por causa
do seu principado, pu desse jamais, na qu estão da
adm inistração universal, ser influenciada ou levada
quer pela impulsão dos poderes civis, quer pela pressão
dos partidos. » (Carta apostolica, 26 de mar ço de 1860.)
Desde a invasão dos Estados pontifícios e sua sacríl ega usurpação, :Pio IX não cessou de protestar e
reclamar. Apenas elevado ao summo pontificado,
Leão XIII renovou ao mesmas protestações e declar ações.« Jamais deixaremos de nos esforçar, diz ell e,
na sua primeira cari a encyclica, para fi car na. cond ição que a divina sabedoria fizéra aos pontífices rom anos ... A isso est a.mos constrangido por nosso cargo
e pela religião do juramento ; e, a mais, porque, d e
uma parte, o poder soberano é neccssario para defend er e conservar a liberdade completa do poder espir itual; e porquei por ouLra J!i:ll"Le, é provado por uma
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cxp orioncia constante que proteger o principado iemror al daSé apostolica, é servir a causa do bem publico
u contribuirá salvação da humanidade inteira. » (Encyclica d e 21 d e abr il d e 1878.)
Certamente, mais do que ninguem, o papa é juiz da
situ ação qu e lhe faz a privação do seu principado .Ora,
a 3 de março de 1885, no anniversario da sua coroação,
deixava cahir dos seus labios essas palavras que é ctmvoniente recolh er : « Põe o cumulo á nossa m agua a
condição feita aqu i, cm Roma, ao vigario d e J esus
Christo, a qual, prolongando-se, torna-se cada v ez
mais difficil e dura. »E depois d e ter lembrad o as intrigas e violações dp que soffre, L eão XIII accrescentava : e< Tal poderá ser ao juizo de todo o hom em honesto a condiçiio dmadoura e regular que convém ao
pastor supremo do mundo catholico, ao poder sublime
que lhP foi conferido ror J esu s Christo, á dignidade
da Sé apos\.olica? Não, certam ente; podemos soffrel-a,
mas emquanio el la durar, nem nós, nem nenhum dos
nossos successores poderá jamais, por preço ou por
sacrifício 'algum, acccital-a e sub scr evei-a. Trata-se
do que consLitu e a vida e a for ça da Igreja, da ind ependcncia, crueremos diz er, e da lib erdade do seu poder
supremo. )) (Allo cução pontifical.)
Essa protestação, inspira.da. pelo sentimento da justiça e do dir eito, contra os quaes não pód e hav er prescrip <_:ão alguma, Leão XIII a renovava uinda logo depoi s da ascensã9 ao throno da ItaJia do novo r ei Victor
Emmanucl III, trinta annos depo is da espoliação .
(Allocução consistorial de 17 de d ezembro de 1900.)
Elevado ao sob erano pontificado a 4 de agosto de
1903, o novo papa, Pio X, publicava, a 4 de outubro
seguinte, a sua primeil'a carta encyclica E Supremi
. lpostolatlls cathedra. Nella se pod em lêr estas d eclara•,Õ es : « Será m anifesto a todo s que a Igc eja, tal qual
foi instituída, nor Jesus Christo, devr. gosar de uma
plena e compl~tá liberdade e não ser submettida a
e.
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nenhuma dominação hum ana, o quo Nós mesmo,
reivindicando esta lib erd ade, não só salvaguardamos
os direitos sagrados da Religião, mas provemos tambem ao bem commum o á segurança dos povos. »
A 9 do novembro de 1903, na sua primeira allocu<;ão consistorial, Pio X dizia mais oxplicitamonto :
<<
Como é necessario e como importa, no mais alLo
po:ato, á sociedade christã, quo o Soberano Pontifico,
no governo da Igreja, seja e pareça livre e subtrah ido
á influencia de qualquer poder, por esta razão, o como
a santa Religião Nol-ü pede, pela conscioncia mesma
do Nosso cargo, assim como do jur amento que Nos
lig a, protestamos contra a gravíssima injustiça que,
n.esto ponto do vista, foi feita á Igreja. >>
São esses os pensamentos o sen.timonLos do tudos
os verdadeiros catholicos, e todos os verdadeiros filhos
da Igreja desejam que a obra do Pepino r de Carlos
J\lagno, hoje quasi destruída, seja proximamente recon stituid a.

na idade media. E' um facto bem averiguado que no
seculo x1 a sociedade ora christã. A Ig1·c,ja o o papado
tinham civilizado a Europa, e disso os povos ficavamlhes gratos. A docilidade e o espirita verdadeiramente
christão dos reis e dos príncipes os levavam a pedir ao
chefe da Igreja regras de proceder, e parLicularmente
uma sancção d a sua auctorid ado, muitas vezes d esconhecid a por seus subditos.
Accrescentemos que a feudalidade que HC formava
na velha Europa, tendia a unir todos os EsLados numa
republica universal, cujo presidente ora naturalmente
o proprio representante il e Deus sobro a terra. Ora,
daquella constituição da sociedade christã na idade
media, resultam muiLa.s consequencias das quaes é
bom lembrar-se.
1° A' frente dessa sociedade, acha-se o soberano
pontífice que, ajudado por toda a jÓrarchia ecclosiastica, governa todo o rebanho, os pastores o as ovelhas,
os povos e os reis. Estes não só lhe obedecem como a
seu chefe espiritual, mas ainda podem ou acceitam a
sua direcção, no exercício mesmo da sua soberania
temporal : ó a Igreja que sagra os reis e os príncipes;
é o papa que nomeia os imperadores ou ratifica, a sua
eleição. A Europa christã é filha da Igreja o permanece fiel a sua mão. « O papado, escrevia Jnnocencio III a Othon, imperador da Allemanha, domina
a realeza. Esta não tPm poder sinão sobro a terra,
aquellc exerce o seu domínio no céu o nas almas . O~
reis imperam somente Pm reinos particulares e províncias isoladas : Pedro os domina Lodos pela plenitude do poder, porque é o reprc'sentante d'Aquelle
<1ue posHue o Lmivcrso. >>Ta l ora u pi·incipio univcrsalmeute ê\dm iLLido . Em consequeucia, era o soberano
po11tifice que julgava as desavenças dos príncipes uns
rom outros e com seus povos: disso é prova a intervcnc;ão do papa Zacha1·ius 1•t1H negoeios du França. Cono;ultum-no : « Quem devu ser rei:> )) E responde :

ARTIGO IV

Da ingerencia dos papas nos governos civis.
I. Questão de principio: 1° estado da sociedade européa na idade
media; 2° situação especial da Allemanha para com os Papas ; 3° o
poder do Papa sobre o temporal dos príncipes é só indirecto. - II.
Questão de facto : 1 ° procedimento de Gregotio VII ; 2° apogeu do
poder dos papas sob Innocencio III; 3° lucta do Sacerdocio e do
Imperio representado por Frederico II ; 4° Bonif a cio VIII e Phi·
lippc o Bello. ·- Consclusão.

Para apreciar devidamonLe a parte de ingeren.cia
dos papas no governo civil o na administração Lomporal dos Estados, é µreciso co ll ocar-ol' no Vl'rdadt' Íro
ponto de vista historico e ua l'pocu ern que esta ingl'renc ia foi mais notada. Os scc ul nR x1x o xx nfi.o qu <'1· cm saber de uma Igceja divina e omnipotente nu exp1·1.:ú;iu dut> bUUb direiLob pi iJ11v1 lliueb , 11\US assim não cru
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Aquelle qu e pódt• excrcer a a ucLor idado rval. >> O
facto é mais c,u m enos authont.ico ; mas a chr onica no s
clá, pelo mencs, a convicção daqu clla época; pcrLence
ao r apa pronunciar. Em seguid a, si os r eis são infieis
á sua mi ssão r eprchcndc-os; si fô:' neccssario, excommunga-os, o que t em ror co n soqu cncia a perda do
thr ono, visto como o povo clFistão não se con sidera
mai s obrigad o a obedecer a um príncip e excommungado.
2º A situação dos imp er ador es da All emanha era
excepcional e os Cl'llccava d e m odo a inda mais imm cdiaLo sob a aucLoridadc dos pontífices rom.an os. Ao
rof:Labclecer o imp oria d o Occidcr·.t e, o l: apaclo instituira um imperio christão, subm ctLido quanto ao t empora 1 a um ch efe rl cc tivo : cc A ül eição se fazia rm v ir turl e rle uma co11sLitu ição a qu e o elci Lo jurava ob edecer
r o l rivava do s sous direito s quand o faltava ao seu
jur am ento . Mas qu ando podia ser consid erado co mo infiel a sou s compr om issos? Qu em d.avia d ec idir d esse
r011.Lo importante í' N ecessariam en te era o papa: clle
pronunciava e é nosLc sentido qu e desligav a os povos
elo juramento de fid elidade. A perda do throno qu e
disso resultava, era uma consequ cn cia legal da co nst.iLui çüo gcrmani ca (1). >>
P e:-gtrntaram com que direito o papa intervinha
asc irn. no governo das ri.ações? - Uns disseram que
L'Siie ll.ir eito e;'a lli(Jino, e admitLem que o:; papa:; po ssu em, por virtude ela sua instituição mesma, um direito inunediato e real sobr e o t emporal dos príncipes
e do s reis; o univ erso intcirn, dizem ellos, lh es fôra
flado por .T csus Chri sto. Esta opinião parece excessiva
o Lem poucos partidarios. Outro s, co mo santo Th omaz,
EiiO Boaventura, o car deal Bcllarmino, e a maior rarte
t[11 ~ t .JwnlogP~. 1win 'Illl' :i.rl.mit.tinrJ.q f{ll" n pnrl rr llO
cc

(! J Schouppe, Coui·s de Religio n, p. 1u&. unde cita Broe ckaer t,
Le Fait divin ; Jos e de .\1aistre, Du P ap e ; Hurter, His toire d Inn ocent III.
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soberano pontífice Sl'br-c o t empor al dos reis é di(Jino,
accrescentam que é só indirecto. D eus, diz em cll cs,
dru ao papa p leno podrr sobre t oda a Igtoja, r.o que
diz r rsprito aos interesses das alm.as, r in.dir ectamrntc
w hr r as co usas Lemp ora es, quando o ))cm das a lm.as
e da religião o exige. Essp. opinião t e·m a _seu favor
a pratica da Igreja. Leiam-se as bullas po:r.tificacs d e Gregorio VII co ntra Henrique IV da Allemanha, de Inno cencio III contra Othon d e Aquitania,
<lr Jnnocencio IV contra Frederi co TT , e d e Bonifa'· io VTIJ co ntra Ph ili ppe o Bcllo, assim como as sr nLc·m;as d os conc ilios do Latrão (121 5) e de Lyão (12/i 5);
rm Lodo s esses Lcxtos cm que os papas affir·m avam
o seu poder e a Jgc ojn. os seu s dir eito s, ver- se-á que é
questão das prerogativas confcr idas a são P r dr o e
tran <:> miltidas ao s su cccssorcs d cll c.
Certos auctores pr ct.cnderam que o po d er Lcmr oral
dos pap as sobre os principes e sobro os povo s, n ão e;' a
mais do que o oxcrc icio d e um dir oiLo pubhro e cúil.
Ser ia diffi cil basear essa opinião s0bro provas ,, of: iLivas; por isso é agora abandonada.
Fi ca , pois, como conclu são qu e os sober anos pon.Lifir c•s usavam de um direito di(Jino, porém indirecto. E
rs Lr' scntim.ento se baseia sobre a clcsapprovação por
Jrn1c,conc io XI o :v or Al exandre VIH da fomo sa Derlarnção d e 1682. E sses dois pap us, um no seu h:· ev.c
d. r 11 de abril <l.c 1682, o outr o na sua co nstitu içüo ln ter 1)(u,ltiplices d e li d e agosto d e 1696, annullarnm o
prim eiro artigo da Declaração, assim. como os Lr cs ultim os . Ora , o prim.ciro arLigo pr et end ia qu e« são P edro
e os sc•1 1s su cccssoros nilo r eceb eram. de Dotrn r: od cr
·ulgum sobre as cousas Lemporao s e civi s; que, por conseguinte, os reis e os principcs não po d em ser cl er:o:ito s
n em 1lirecta., nem inclirecta.mente pelas chav es da Jg.·oja,
e que os seus subdiLos não pódem ser d esligados do ju1· 0.menLo de fidelidade >> . A contrad ictoria é pois verdadeira, e disso resulta que os papas r eceberam d e
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Deus um poder pelo menos indirecto . E ' tambem o que
affirma o Syllabus. (Prop. X XIV.) E' claro que si o
pod er do s papas é dirino, é tambem essencial e permanente quanto ao direito : depende som ent e da apreciação da sabedoria e da prudencia dos pontífices de usar
ou de não 11sar deile, segundo os tempos e as circurnstancias.

arrebatára da igreja mesms, na vigília de Pentecostes.
Gregorio VII tom.ou a defeza de Bertha e Philipp e acabou por submetter-se num concilio de Paris.
Uma lucta mais t errível e mais longa travou-se
então com Henrique IV da Allemanha. Todos os contemporaneos estão de accordo para :ver neste príncip e o mais no civo dos homens. << Nenhuma instrucção solida, nenhuma educação, diz o protestante Voigt,
lhe tinham ensinado quaes deviam ser as virtudes e o
saber de um principe, e exteriormente só ostentava
paixões desordenadas (1). ))
Cedendo ás instancias de toda a Allemanha, o pap a
Alexandre II fôra constrangido a intirn.al-o a com.parecer a seu tribunal. Os senhores da Saxonia escreveram a Gregorio VII : << O numero e o genero dos crimes do imperador não se pódem mais exprimir . Semelhant e principe não é mais digno de reinar. O imporio é um feudo de Roma. Por isso, o papa e o povo romano devem dar providencias para que, na assembléa
dos principes, se escolha, como rei, um homem mais
digno de cingir a corôa. ))
O santo papa hesitava em valer-se de um direito
que a Europa inteira lh e r econhecia: recorreu ás sup plicas, depois ás ameaças. Henriqu e IV, para se vingar, fez declarar Gregorio como intruso e antipápa.
Então, Gregorio VII, numa assembléa de cento e dez
bispos, pronunciou contra o culpado a pena da excom munhão e desligou os subditos dell e do juramento
de fidd idade (1076) . Todavia, deixava ao rebelde um
anno int Giro para se subrn.ett er, antes que a sentença
fosse applicada. Dizem qu e o papa obrigou o impefador a vir implorar o. perdão no castello de Canossa
e ahi o deixou por tres dias tiritando de frio na neve.
A submissão do príncipe não passava de fingimento, e
Gregorio .VII est ava no seu direito em submetter o

II. Depois de t er enunciado os princ1p10s, apreciemos resumidamente os factos . Muitas vezes no decorrer dos seculos, os soberano s ponti fices int ervieram na administração temporal dos Estados; não discutiremos todos os seus actos. Mas alguns papas ha
cuj a influ encia foi maior e cujo pap el se revestiu de
maior auctoridade ou ingerencia. Deste numero são :
Gregorio VIT, Innocencio III, depois os tres pontífices
1-!onorio III, Gr egorio IX e Innocencio IV, que sustentaram contra Frederico II da Allemanha o que se
costuma chamar a lucta do Saccrdocio contra o lmperio ;
e em.fim Bonifacio VIII, cujos conflictos com Philippe
o Bello deixaram vestígios na historia. Vamos expôr
simp le smente os factos; em seguida será facil julgal-os.
1° Gregorio VII (1073-1085). - Com quatro papas,
o mong e Hildebr ando já sustentára e guiára o papado
nas difficuldades apresentadas pela administração da
Igreja naquella época perturb ada. Elevado sobr e o
throno pontifical com o nome de Gregorio VII, procur ou, com uma incansavel energia, a r ealização de um
duplo fim; a reforma dos abusos e o triumpho definitivo da liberdade da Igreja co ntra o poder secular que
pretendia esmagai-a. A França foi o theatro do prim eiro combate.
Ahi, Philippe I 0 era um permanente escandalo, um
t yranno tão insupportavel a seus subdito s como á
Igr eja, simoniaco descarado, arruinando os seus vassalos, saqu eando os templos santos; repudiára Bertha,
sua mulher legitima, p ara desposar Bertrade, que elle

(1) Voigt, Hi stoire de Grégoire V II.
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imperador culpado e orgulhoso a uma penitencia de tres
dias. Sahindo de Canossa, H enri IV recupera o poder,
tr ava guerra com a A.ll omanh a, m archa sobre Rom.a,
norn.eia um antip ápa, Clemente III, assola a JLali a,
e constrange Gregorio VII a morrer no exílio (1085 ).
Na verdade, não u sára o papa do seu dir eito, e não
o fiz era com indulg encia e mi sor icordia? Os imperadores e o proprio Henr iqu e IV reconhecem ao sob erano pontifico o dir eito de eleger os pr incipes e prival-os
do s seu s estados. Aliás 1 GI'egor io Yll, intervindo no
tr~mporal dos príncipes, não fiz ór a mais do que imitar
os seu s pr edecessores, são Gregorio II, E st evam li ,
L eão III, Gregorio IV. Emfim, todos os contemp orancos estão a favor do papa, e to dos cond emnam severamente o imp er ador. O protesLant e Voigt concluc:
,, E' muito difficil louvar demais a Grcgorio VJJ ...
Cada um deve qu erer qu e se faça justiça a qu em
justiça é devida : não se lance a pedra ao iJrn ocente; honra e respeito sejam tributados a um h omem qu e tanto trab alhou por seu seculo, com viRLas
t ão grandes e tão generosas (1). >>
2° Inn ocencio III (1198-1216). - E ste papa mar ca
o ap ogeu do poder pon tifical w br e os governos da
Eur opa. Não se deve julgar por isso qu e entr e Gregorio VII e ell e a auctoridade permanecesse indolent<'
nas mãos dc s pap as. Urbano II anath ematizár a a
Philippe de Fran ça, príncipe adúltero (1095), e ao ambicioso Guilherme da InglaLerra ; Pascoal II u sou de
r igor contra H enr iqu e V da Allemanh a, e Adriano IV
0011.tra Frederico I 0 Barb aroxa (1159). Alexandr e IJI
sustentou energicam ent e a lucla e con strangeu o imp orador a vir implorar a paz (1177). Comtudo, parece
que o papa Innocel'.cio III, mais do que os so us prod ecessor 1::s tenha m antido submissa t oda a Eur opa
chri stã.

Na França, Philippe Augusto acabava de desposar
Ignez d o l\Ioranio, vivendo ainda Ingelburga, su a legitima esposa. Ultrajava com facilidade as leis div ina s
e hum anas, r,, a despeito das admoest ações, maltr atava indignament e a infeli z Ingelburga. ,, Quão feliz
é Saladil'.o ! ex clamára o m onar cha; oll o não t om papa
que lho soj a sup erior! >> Perdidos estavam os costumes publicas si a luxuria dos príncip es conseguisse
tr jurnphar. Jnnoconcio III, amigo, o alternativamente prot ec Lor o protegido do r ei de Fr ança, intorveiu Cllm rari dade. F icando vãs as suppJicas e as am eaças, c• papa oxc0mmungou a Philipp e Augusto e Jan~ou o intor dído sobr o o 1·eino de França. Com este
golpe, rendou-se Philipp e que fez voltar para a côi te
a esposa legitim a (1201) .
·
A Jl esp anha apresentava os mesmo s oscandalo s e
mer eceu os mesmos castigos salutar es. AITonso IX,
rei de Leão, fe rido elo oxcommunhão, despedia a sua
coP.cubina o voltav a á praLica de costum es mais dignos
da majestade· de um rei.
Em 1200 , a Inglaterra gemia sob a tyranuia de
João Sem T orr a, pr.ir.ci p o lubrico, feroz, irnp io, carr egado co m o horr or e o desprezo da historia, unido de
medo sacril ego o adúltero com I sabel, f.ilh a do co nd e
de Angoul êrn o, assassi no do seu sobrinho, ArLhur de
Brdanha, o perturb ador da Igr ej a da Inglaterra.
Transbordava n. medida : Inno cencia JTT lançou o int.rrdirto 8cbr o o r eino. O principo acabou por subm eLter-se o o fez entr o as m ãos do Jogado : '' r rrsLamo s,
disse ello, aos vossos l'és, o juramento do vassalo ao
soberano pon tifico e a seus succossor os, por nós o ]J Or
nossos herdeiros. >> Inno cencio III r ostiLuiu -lh o a
corôa.
Mas do todas aquoll as interven ções, a mais impor tante o a mais vict'oriosa fo i a de qu e usou o papa Inn ocencio III rm relação á All emanha. Dois competidor os,
Othon do Saxonia e Philipp e de Suabia, luctavam

(1) Volgt, Hisloire de Grégoire V II.
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p ara alcan çar a su cccssão de H enriqu e VI (11 98) . O
p a pa devia d ecidir a qu est ão : fel-o a fav or el e Othon
qu e, cm brev e, cnga;1ando as esperanças d o pontifice,
despoj a a Santa Sé, opprime as igr ej as e ach a, nessa
m esm a v ia ti· ilhada p or Fr eder ico 1° e H enr iq ue IV,
a m esm a formidavcl cx communhão . F oi d epost o cm
1211., m orreu no abandon o e no d espr ezo, e t eve como
su cccssor Fr ederico II.
Em tod as essas circum stan.cias, n ão fôra Innocencio III o pro t ect or d os oppr imidos, o vingad or d o crim e
o d efen sor dos povo s contr a a t yr annia e o d esr egram ento dos sob er an os? P ois muito b ellefica fo i a su a int erv en ção, e o prot est ante Ilurtcr tem a sinceridade
de con cluir : « A séd e d e são P edr o n unca foi occu pada p or um p ontifice qu e m a is brilho tev e p elo sab er,
a pur eza dos costum es, os servi ços pr est ad os á Tgr eja
e as grand es acções ... de m od o qu e Í' ch am ad o n ão
só o m ais p oderoso, m as Lamb em o m a is sabi o dos p a pas qu e tenh am illustr ado o thr ono pontifi cal d esde
Grcgori o VII (1 ). »
3° L ucta do Sacerdocio e do Imperio. - Não t em os
qu e Lornar a faz er aqui est a longa historia . A lu cta,
com eçada com Gregori o VfI , co nLinuada sob Innocencio III, attinge, n o r einado d e F r ed erico Il, sob os
p ontificado s de J-Ionorio 1TI , Gr egor io TX e Innoccncio 1V, o seu p r ri odo m a is agudo, e ac ab a pelo triumph o da Igr ej a n o con cili o d e L yii.o (1245) . Ach amo s
suffi ciente l embrar o qu e fo i Fr ederi co II, pupill o e
pr oLcgiclo d e Innocen cio li T, d as mãos do qu al r cccbc•r a a uncção imperial. T odas a s fo ntes hist oricas con. corcl am cm r epr esental-o como o peor d e t odo s os
princip es. Tem toda a ambição d os despotas all em ãcs, e aos vícios de H enriqu e IV, d e Frederi co 1° e
d e H enriqu e VJ, junta m ais d ois qu e lhe são p eculiar es,
a as tu cia e a in cr edulidade, Fr ederico lT engana a t o(!)

Hurtei', Histoire d' Innocent III.
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dos e sempre; illud e os p apas; drpois ele t er jurado d e
seguir par a a cruzada, falta t i os v ozes ao seu juramen to; us urpa os dircit11s da Igrej a e ela Sicilia e corn promctte o exer cito dos cruzad os por urn a v er gonhosa
allian ça com o sul tão ,\l alek-Kam el ; abu sa ela b on dade de ll on.ori o II 1 ; e qu ando Gr egori o IX, m ais coraj oso ou m ais firm e, lh e lan ça a cx commun hão, r espond e com um manifesto ch eio d e viol encia, com n ovos crimes e novas trahições. Com o auxilio do seu complacente juri st a,, P edr o das Vinhas, pr et ende imp ôr,
cm toda a p art e, a sua v ontad e com o lei. l\!Iorta est av a
a inda mais um a v ez a lib erdad e da Eur op a sem a rncrgia indom avcl dos pap as . Gr egor io TX n ão se conten tou com lançar a excommunhão ; d esligou os súbditos
elo imp er ador do jur amento de fid elidade, e, p ar a acabar com esse estado ele cou sas, convocou um conc ili o
cm Rom a . O des pota m an dou pr ender os P a dr es, di 8per sou-os ou fechou- os n o Cár cere. O novo p apn, lnn:ocrncio IV, celebr a com o imp er ador um tr n.tado ele
reconciliação qu e Fr erl r 1·ico t orna derisorio cobrindo
a l talia d e sangu e e de ruinas . Afinal o con cilio el e
Lyão (12L15 ), comp ost o ele mais d e cento e cincoenta
bispos, ab at e o tyr anno n o auge do se u p oder, d eclarando -o intcrdic to e depost o. A m ão ele D eu s per seguiu o culp ado in submisso ;·morr eu sufiocaclo p or seu
filho natural ~ Ianfr cdo (1 250).
Será po ssivcl cen sur ar os pap as p or essa lu ct a m anti<la contra a t yr anni a? Não tinham os ex cessos elo
Frederico ju stificado cem v ezes aos olhos do p ovo da
idade m edi a, as cen sur as e a d ep osição d e um princip c
Lüo malvad o e t ão vicioso?
4° Bonifacio VIII e Philippe o Bello.- O p ap a Bo11ifacio VJlT , elev ad o ao t hrono pontifical 0111 1.294, é
ma is uma p er sonificação dessa supr emacia t emp oral
que os sccul os pr eced entes tinham fundad o, e d e qu e
u::, Lempus 11uvus não qu erem mais.Antes d e ludo, <lese
j oso da p az, p or ém, defensor intr epido ela justiça, m an-
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teve os direito s d esta contra Eduardo da. Inglaterr a
e contra Philippe o Bello, rei da França.. T omos particularmente qu e falar d estr ultimo. Altivo r violrntn,
inimigo d r todo o jugo e todo o rsLnrvo, qut-ria a sru
bel-praz er despr ezar o direi Lo, esmagar o seu povo, hu miliar a Igc oja; os seu s legistas faz iam-lh e ent ender
que poder algum no mundo tinha direito de fi scalizar
o seu procedimento. Ás suas violencias e exacções, Bonifacio respondeu pela bulla Clericis laicos; lembrava
qu e o·rci christão ó, como os domais fiP is, subm cttido
ao Lribunal da Igr eja, e prohibi a os imp<rntos qu e o príncip e qu eria lançar sobr o os ccclC'siasLicos cont ra a v0nLad e da San La Só. Philippe o Dell o foi violrnLo ; 130nifacio não lhe oppoz sinão bonovnlrmia,, mansid:io <'
caridade, como disso d ão prova as suas CCU'tas r Pm
l; articular a bull a Ausculta fili. O indigno Prdro Frota,
cortezão do rei, confi scou-a para sub stiLuil -a por um
texto rrovocanto. Philipp e mandou queimar a bull a e
encarc erou o legado do papa. Os Colonnas, exp ul sos
da Italia, entraram na lu cta, accusando Bonifacio d e
todos os crimes. A bulla Unam sanctmn (130 2) foi a
resposta do papa. Nell a estab olrcc nitidament e a cli stincção entre os dois poderes, o protrsta nfio qu er er
de modo algum u surpar a jurisdicçiio do r ei. Ph ilippe
não quiz sab er de cou sa alguma e levou o seu oclio
extravagante a ponto de d eclarar Bonifacio h er etico,
intru so, simoniaco, e depô l-o de qualqu er funcção
ecclesia st ica . O papa, lançou a excommunhão con Lra o
r ei de França. Sab e-se como PhilippP o Dello mandou
N0gcu'ct e Colonna tratar em o papa em Anagni. Solto
pelo povo, Bonifacio foi morr er rm Roma. Pouco depois, Philippe o Bello morr eu das conscqucncias do
uma queda violenta. Essa exp~siç.ão cxa,cta e verídica
dos factos dispensa qualquer di scu ssão. N es La hi stori a
dos conflictos de Bonifacio VIII e Phi lippe o Bello,
é facil reconhecer d e que lado rRtivP.rnm a vinlcncia e a
ambição, e de que lado o dir eito, a justiça, e a mansidão .

5/d

Resta-nos tirar uma conclusão : cc E' preciso Ler a
vista muito curtu r. o coração bem es tr eito par a não
compr ehendcr t udo quanto a organ ização da sociedade chr istã, na idade media, PncerraYa elo segurança, luz e paz para os povos e para os reis . Escrip torrs pr otestantes roconh cccrarn que o po der papal,
disr:onclo das cor ôas, impedia o despotismo d e se torP.a.r atroz ... A ferocidade e a solvagPr ia univcrsa,cs imp~lliam para, uma dcsorganisação univ ersal ; o rod.cr moral do papado fazi a rev iver tudo. Nada d.e
barba.ro nessa r ealeza pontifical : pr ot estais porque
os papas, como dizeis, insultavam aos diademas dos
reis, assentavam na fronte dos monar chas um pé so berbo? l\I as isso era um b en eficio immonso ! O espírito
ronstra11g ia a força bruta a dobrar a crrviz (1 ). >i
Lribnitz dizi a: « O tribunal do papa, o'lcvad.o acima
d.os príncipes para os dirigir o julgar, nos far ia voltar
á idad e aur ea. >> (Segunda carta a Grimaret.) Voltaire
escreveu : cc O interesse do gênero humano exige um
freio que detenha os sob eranos e ponha a sal vo a vida
dos l=ovos; est e freio da religião, por uma conv enção
unive1'sal, pucl.éra csLa.r nas m ãos dos pap as. Aquelles
1:rim eir os pontifices, não se intr omet tend o nas luctas
lemporaes sinão para apaz igual -as, avisando os reis
o os povos dos seus deve;:cs, reprehenclendo os seus crimes, rrsorvanclo as cxcommunhõ cs para os gcandes
attentados, Leriam sido sempr e eonsiderado s como imagens de Deus sobr e a torra. >> (Hisioria geral, cap . x.)
Assim fala' o b om senso, e a historia v erídica attcsta
que o procedimento político do papado na idad e m edia
estava baseado no di reito e unicamente guiado pelo interesse elos príncipes e dos povos. Emquanto se pensava
cm despojar iniquamente Pio IX de Tiom a que ainda
lh<' fi cava, este pontifico escrevia a Guilh0rme daAlle11H\Eha <~ a Napu lPttu 111 ulll a l'arLa d 1• rn e di a~·ãu qu e,
(1)

Doublet, Leçons d'histoire, t. II.
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surLindo o sou eífeito, evitava os hororres da guerra
franco-allemã e os pesadissimos encargos do systema, da
paz armada que ella inaugurou na Europa. E' a um sentimento m aisrazoavel de respeito e confiança na aucto ridade do papa que obedecia o principe de Bismarck,
ch ancoll er elo imperio all omão, quando, quinze annos
mais tarde, em 1885-1886, pedia a Leão X llI para intervir entr e a All emanha protestante o a Hespanha
cath olica, afim ele dar u:ma solução ao Jitigio sobrevindo a r espeito das ilhas Carolinas, Jitigio Yantajosamente resolvido por esse pontifice.
O mesmo teria acontecido no debate travado entre
a republica ela Venezuela o a Inglaterra, em 1895, na
quosLão de delimitação da Guyana ingleza; em 1898,
na Ju cta sangrenta entr o os Estados Unidas ela America e a II espanha, a r espeito da ilha de Cuba; (' c•m
nossos dias (1900-1901) na pacificac;ão do Transvaal
o na cessação ela guerra som dó feita aos Boors, si a
In glaL('rra e o Estado protest ante da America tivessem
accc itado a arb itr ~gem do papa (1). - Com effoito, não
será para lastimar que o soberano ponLifice não tenha
mais a mesma auctoridade sobre os reis e sobre os
representantes elas reFublicasí1 -Assim o corni:rehcncliam, om 1899, no congresso da paz reunido em ll aya,
os rcrrosentantes da grande nação scisrnatica ela Hussia, e a soberana de um 1 ovo na sua maioria calvinista, Wilhelmina da II oll ancla, quando lastim avam
qu e, rcr cau Ra da Jtalia, o papa, o mais auctorizaclo
do s soberanos, não fosse convidado a mandar os se~1s
r oprcsrn tant os numa conferencia da paz, onde ell o não
podit\ deixar do desempenhar um papp] propondcran Lo
cm uoJJK i clcni.~:ão da sua influencia nu iwsKadu e da wa
innn1Lcstavel auüluridade prcsmitc nu me io elos l'HLHd o~ europeus.
(1) Não teriallJos presenciado os honures úa cc111fl11 gração euro·
péa de t ~14·191 5, si a v óz de l'iu \. e llc Bento XV tivesse. Lido
o alcance da11uella delnnucenciu lil.

CAP lT ULO IX

A pretensa reacção da Igreja contra os progTessos da
eivilisação.
Preambulo. -

Divisão do capitulo.

EHLro todas as accusações feitas á Jgc oja, não h a
nenhuma que volLe tão frequentemente aos labios ou
sob a ponna dos no.ssos aclvorsarios como esta : cc A
Igreja não é elo nosso soculo : é um a instiLuição antiquada, visto que é inimiga figadal do progresso o da
cirili;:,ação moderna. » Parece que essa affmnaºií.o
abreviativa dispensa todos os argumentos o todas as
provas; o para o nosso soculo que se satisfaz com palawõcs sonor os ou julga que não ha verdade e salvação sinão nas id~as modernas, a conclomnação é irr ovogavelme:o,t e decretada, Jogo qu,e a Igrej a se declara
contra es9-as \déa,s m.odernas. E' preciso examinarmos
b om est a qu estão: cc Será verdade qu e a Igc eja é realm ente inimiga do progr esso o da civiliz ação?» Ora, para
estuda,1-a com clareza e fructo, impor.ta : 1o definir o
v erdadeiro sentido destas palavras: progresso da cit;ili::.açào, o lembrar o que a Igr eja fez no passado pela civiliza\·•fo o pelo progresso da humanidade; 2° mosLran:moi; de que modo a ~gr oja, no pr oscnLo, se desvela
pelo progresso da verdadeira ciriliza,ção. E no ssa ronrlusün será que a Igreja estorva e condemna só a
falsa r.:ivilizaçâo, ull, cm outros tcrmu8, a rerolur;àu.
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ARTIGO I

A Igreja foi a verdadeira civilizadora das nações.
I. Distincção essencial entre a verdadeira e a falsa civilização. II. ~fissão civilizadora da Igreja no decurso dos seculos. ·- Elia
favoreceu : 1° o progresso intellectual; 2° o progresso moral : 3° o
progresso até material.

T. Alumiada pela luz da verdade, a Igreja distingue
a verdade do erro ; o verdadeiro progresso daquc!Ic
que é só apparcntc e de nome. Ora, a palavra cirilizaçâo por si mesma é muito vaga, e muitas vezes os que
a empregam tomam muito cuidado em não dcfinil-a.
Para os particlarios do que se costuma chamar as idéas
modernas, a palavra cirilizaçâo tornou-se uma senha,
ou antes um instrumento com. o auxilio do qual abatem-se as mais santas instiLuições, e o meio que facilita o caminho aos mais depl oravcis rxcessos. Si quizercm estorvar a liberdade ela Igceja e dos ministros
sagrndos, diminuir a salutar influencia destes, fechar
os templos e abrir casas de libertinagem, fazem-no em
nome da civilização moderna, e chamam isso provesso. Em nome desta mesma civilização, deixarão
co mpleta liberdade, ou antrs licença descnfrriada, ao
theatro, á imprensa, ás reuniões publicas; augmcntarão
todos os gosos ou todas as especies de conforto, com
prcj uizo da moral sã e pura, e comtanto que o lado
material e brilhante de uma sociedade seja próspero,
pretenderão estar em progresso. Ora, não é assim que
o entcr.de a Igreja ; inimiga da ba"bari8, e do vicio,
conclemna e reprova tudo quanto a elles tonel.e. Esse
movimrnto, essa perfeição social que não rn occupa
sinão com o bem-estar material, que lisongcia as paixões e as cubiças cm detrimento dos costum08 e da sal\'a~ifo da alma, não é aos olhos da Igreja mais du qu e
um r; ogresso enganador, e ella o chama lima falsn

cirilização.
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Pelo contrario, para ella, a rerdadeira cirilização
é a perfei ção mais ou menos adianta.da da vida social
entre os homens, ·Lanto no ponto de vista intcllcetual
e moral, como no matrrial. O verdadeiro progresso
eleve pois comprehonclcr um a.perfeiçoamente na triplice relação intellectual, moral e material, e a civilização perfeita tem que encerrar esses diversos elementos.
Com effciLo, a naLurcza humana se compõ e ela alma
e elo corpo. E do mesmo modo que o corpo é subordinado á a·lma como á parte ma.is J1.obre do homem, assim,
na civ iliza~:üo, o elemento material deve ceder a preeminencia ao elcmcnLo intellectual e moral, que constituo a alma da socil'dado humana. Si esta subordinação existir, ella prodwr. a vcrdadeirn felicidade dos
inclividuos e <los povos, no tempo o 110. eternidade. Si,
pelo contrario, o elemento material dominar, tem por
rrsu ltado o luxo, o sensualismo, o espiriLo de dcsorr\rm e de revolu ção ; e a preponderancia desta civilização material sobre a civilização intell cc Lual e moral
é destructiva elos verdadeiros interessPs, como tambem dl\ verdadeira felicidade dos individuos e das nações.
J)e modo que, no pensamento da Igl'eja, a verdadeira civ ilização, efficaz e completa, deve abranger
rstrs tres clo,m entos; o progresso intellectual, pela
verdade, pelas sciencias e pelas arLes; o progresso
moral, pela virtude, pelos bons costumes, pela subordinação do s inferiores á auctoridade, e o progresso
material, por um bom-estar razoavel, polo mclhoramni.to elas condi çõés physicas da humanidade, na mcdirla compaL ivel com as concliç.õcs mesmas ela nossa
JlaÍUl'l'Za .

11.. Jiissiio cirilizadora da Igreja no decurso dos secnlos. - Qualquer philosopho ou escriptor imparcial

ha de reconhecer que a Igreja deixou, no decorrer dos
seculuK, fundos vestígios da sua influencia i:;alutar
C. DE JNSTRUC, RELIG. T. IV.
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e civilizadora. Na sua Historia geral da cirilização na
Europa e na França, um escrit tor célebre da n.ossa

se-ão que a Igreja catholica, révelando ao mundo as
gra,ndes verdades ensinada,s por Jesus Chri5to, veiu
ccclarecer ma.gnificamente a razão humana. Já falamos alhures da, superioridade desse ensino e não
queremos voHar a este ponto (1).
J\J as o nosso seculo se colloca de preferencia sobre
o terreno das sciencias humanas, como si toda a civilização dependesse do progresso realizado no domínio
rniontifico. Comtudo, queremos condescender ás suas
exigencias mais ou menos ·razoaveis. Será verdade que
todas as descobertas da sciencia, desde as de Rogorio
Bacon, no seculo xrrr, até as de que o nosso seculo é
o feliz espectador, foram feitas a despeito da Igreja
e contra os seus desejos?
,
Seria difficil imaginar urna accusac;ão mais estulta
e menos fundada do que essa. Em primeiro lugar, que
razões poderia ter a Igreja de ficar ciosa das descobertas modernas e dos progressos maravilhosos que o
nosso soculo realizou? A sua fé lhe vem d'Aquelle
rn.csmo que se chamou o Deus elas sciencias, e cem vezes
a exp erion.cia demonstrou a verdade deste axioma,
de Bacon. de Verulam : « Pouca Eciencia afasta de
Deus; muita sciencia a clle faz voltar. J> E' i:;or isso
mesmo que eram tão religiosos quão sabios estes homens que déram tão forte impulso á sciencia : CofÓrP.ico, Galileu, Kepler, Newton, Leibnitz, Parnal,
J\Ialebran.che, Linneu, Cuvier; e Pão repetiremos aqui
us nomes destes homens que honram juntamente a
rniencia e a fé christã ; Elias de Beaumont, Ampere,
Biot, Cauchy, Claudio Bernard., de Quatrefagos, Flour0hs, Dumas, Pasteur, etc.
Longe de fechar á rnie:r.cia a porta das suas ernolas
e das suas cadeiras de 1msino, não favoreceu a Igreja,
em tc.das as épocas da histeria, os estudos littcrarios
e sui.,1itificus!' lJefL>is de ler ~ah·adu da dcstrui•;ãu

época, bem que protestante, fez justiça f.lena á Igreja
catholica. « Desde o v 0 seculo, diz Guizot, o cloro christão tinha um poderoso meio de influencia. Os bispos
e os clerigos eram os primeiros magistrados municipaes ... Só o cloro era moralmente forte e animado,
por toda a parte tornou-se poderoso : é a lei do universo ... Por isso, desde aquolla éi:;oca, a Igreja christã
contribuiu i:;octerosamento á formação do caracter e
ao desenvolvimento da civilização moderna. Foi uma
immensa vantagem que a presença de uma influer.cia
moral, de uma força moral, de uma força que se baseava unicamente sobre as convicções, as crenças e
os sentimentos mora.os, no meio daquelle diluvio de
força material que, naquelle tempo, veiu desabar sobre
a sociccl.adc. Si a Igreja não tivesse existido, o mundo
inteiro teria sido entregue á pura força material. >>
Sem a menor duvida uma Farte principal dessa influencia salutar cabe aos pontífices romanos. << E' averiguado, disse José de Maistre, que os papas foram
os instituidores, os tutores, os salvadores e os verdadeiros genios constituintes da Europa (1). n Eis ahi
u.ma dessas verdades que os proprios inimigos da lg;'eja
foram obrigados a confessar, e talvez excitemos o espanto da geração contcmporanea, lembrar.do-lhe este
testemunho inesp orado d.e Voltaire, o porta-bandeira da
impiedade no seculo xvm : « E' á Santa Sé que a Europa deve a sua civilização. >> Ser-P.Os-á facil proval-o.
1° A Igreja favoreceu o progresso inlellectual da humanidade. Lembrem-se cm que ponto se achava o
mundo em relação ás doutrinas e ás crenças, no momento em que P.asceu o Christianismo ; comparem o
ensino philosor hico e religioso do f aganismo antigo
cum as lumi11urnti doutrinas do EYangdhu, u t:um'<TCLTU J J. de ll!aistre, Ou Pape.

(11 Yer o nosso Yolume . Qual é a nrdadeira ReligHio 1
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e do esquecimento as obras primas anLigas, não é a
Jgr ej a qu e, por seus sacerdotes e seu s monges, as fez
Lranscr ev er eno l-as legou como uma h erança? São os
papas e os bispos que, a té a H.evolução, fundar am e
su steu-Laram as nní1Jersiclacles da Europa r m que se
ens inavam todas as sciencias. Os concílios, e em par Licular o Lerceir o e o qu arLo d e L n.trão (117 9 e 1215),
d ecretar am a fundação das escolas episcopa,cs, o estabelecimento do s gráus de bacharel, ele licenciarlo e ele
doutor. No quinto conc ili o de Latrão (1 516), o papa
Leão X det ermina a duração dos estudos que serão
n eccssar io s para os div er sos gr áu s, variando el e cinco
a, dez annos. T odas as sc iencias, como t odas as línguas
conhecidas, csLavam ensinadas nas varias univ ersiclades fundadas e dotadas pelos papas e pelos bispos.
A Igi'Cja, pois, n ão esperou p elos t empo s modernos
para apreciar e cliITundir os ben.cfi cio s ela sciencia. No
passado é a uni ca que p o·ssue a honra el e ter contribuido ao progresso intell ectual da humanidade, porqu e
então ella era a unica a cult ivar as lettras e as sciencias,
e elia só as transmittiu ás gerações futuras.
2° A Tgr eja n.ão contribuiu m eno s proficuamente
ao progresso moral elo s indivicluos e elos povos. -- O
melhoram ento dos costumes, o ennobr ec imento das
almas, a brandura e a generosidade nas rrlações pr iv adas, domesti cas e sociaes, tae s devem ser, certam ent e, os fructó s de uma verdadeira civilização. Se1' ia
v er dad e que a Igreja é inimiga de todos esses progr essos? Não é ella, polo contrario, qu e os t0m particularnu'11.te 1·paJ iz aclo ·~1 Ou çamo s ainda Guizot : << Só a
Jgccja, diz olle, exercia um poder moral. Fazia mui s ;
mantinha, espalhava a idéci. de uma r egra, de uma lei
sup eriot' a todas as leis humanas ; professavci. esta
crença, fundamental parn a salv ação da humanidade,
que, ·ci.cima de Lodas as leis humanas, ha uma lei r.hamatla, ::;egundo o tempo e os Co8Lumes, ora razão, ora.
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dire iLo divino, mas que, sempre e por toda a parte, é
a m esma lei s0b nomes diversos (1). »
Não nos deteremos cm r efazer a historia da tr ansformação moral do mundo pagão. Lembremo-nos som onLr da escravatur a abolida, do d espr ezo e do odio do
pobr e .sub stiLuidos pela caridade christã, do cliroiLo
atroz da guerra sup pr imido, dos costumes hrutaes cedendo o lugar aos costumes puros e suaviz ados elos
povos rhrist ãos. Não Lemos mais a auctoriclade d ospotica do esposo, o aviltamento legal da mulher, o
desprezo e o sacrificio das cr ianças. A quem as soc iedadrs modernas são devedor as di sso, sinão á l irreja?
30 A Igreja não é extranha ao progresso material. Com effoit o, seguindo a Igr eja e praticando os sous
ensinos, os indivíduos e os povos ch egariam, no qur
diz respeito ao bem-0sLar physico, ao gráu el e civiliz ação sonhado por no sso soculo. << Cousa admiravel,exclamou Montesquieu, a l eligião christã que não parece
ter ou Lro fim sinão a nossa v entur a oLerna, assegura
tamhem a nossa felicidade sobr(• esta t erra ! »
Qual é, :n a realidade, a fonLe donde derem as riquezas privadas ou publicas? E' o Lr abalho. Ora, o
trabalho, quer na sua forma mais humilde qu e é o
trabalho manual, quer P.a sua fo rm a mais nobre, qu e
é o estudo da natur eza, para conhecer-lh e as forças
o ap'plical-as aos usos da vida, quer para reproduzir os
ar.cantos dessa natureza nas b ell as artes, quem o protegeu, an.imon e favor eceu m elhor do que a Igr ej a? P or
toda a parte onde o christian.ismo não penetrou, o trabalho é deprozado : Ar istóteles e Platão o proclamam
antiliberal, e os oper arias, objectos dos aITectu osos desvel os da Igr eja, oram consider ados entre os Gl'cgos e os
Romanos, como indignos do titulo de cidadãos. Cicero
e Juv onal os t ra tam ele bárb aros o de gentes d e nada.
J\las o christianismo elevou o sar.cti ficou ó trabalho .
(1) Guizot , Histoire génércile de la civilisation,
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Desde que o seu fund ador quiz ser artífice, desde que
os apostolos ganharam o seu sustento com suas pro·
prias mãos, o trabalho é honrado. O monachismo,
especialm ent e dedicado ao trabalho manual, ao m esmo
tmnpo que semeava por Lo da a parle os seus benefic ias
e as suas in stituições uteis, d eu ao mundo um .grande
exemp lo. Orgulhosos das nossas industrias e dos nossos
progressos, esquecemo -nos dos monges e do nob re
impulso dado por cll os a t udo quanto torna a vida
prospera e commoda; são cll es que transformaram
os dcsc;·tos da Europa cm ricas e fl orescentes cultur as,
d esbravaram as florestas, abriram estradas, lançanun
ponLes, soccar am os pantanos, tornaram regulares r nav ega"Vc is os leitos de muitos rios.« Os modernos mesmos, diz um illmk r historiador, apesar do s progi·cssos
nas scicncias naturacs, poderiam receber lições muito
proveitosas dos an.Ligos habitantes do clau stro (1). ))
As artes m ecan icas o as bellas art es não tiveram
asi los mais seguros que as igr ejas, os palacios ep iscopaes e os mosteiros. Será preciso lembrar de novo qu e
foi graças á influencia dos pontificrs l' Omanos qu e a Tt alia voiu a ser a paLr ia das b ell as arLes, a terra vis itada
entre todas por aquell es qu e procuram a inspiração,
o museu universal da pintura, da csculptur a, cm Ludo
quanto o genio do homem poude imaginar de mai~
bello, mais artist ieo, mais grandioso? Não é sob as
vistas e com o aux ili o dos nossos pontífices qu e, cm
todas as épocas, se ergueram os magnifi cas monumentos da arte chri st ii.? E' portanto vcrdarl e qu e a Tgt' eja,
animando o trabalho sob todas as formas, contribu iu
mais ao progresso, alé material , d.as sociedades que
todos os utopi stas e visionarios : as phrascs sonoros
destes nunca hão d<' su pprir a bcmfazf'ja activ icl ark
da Igreja catholica.
(1 )

Ccsar Cantu , 1listoriu da I talia.
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ARTIGO II

A Igreja e a civilização nos tempos presentes.
I. A Igreja trabalha actualmente em fazer progredir a verdadeira
civilização: i 0 Pontificado de Pio IX ; 2° Influencia civilizadora de
Leão XIII ; 3° Inicio do pontific:tdo de Pio X. - II. Conclusão :
a Igreja só estorva a falsa civilização, ou a Revolução.

l. Crssou no present e a influ enc ia d.a Igreja sobr e a
civilização nos scc ul os passados? Examinemos por
um illtitan Lc a accusaç.iio feita contra a Igreja d e nada
cntcnder no grande movimcnlo sc iontifico elos sccul os
xrx e xx e oppôr-sc ao seu desenvolvimento. E' a accu sação vulgar, qu e um auctor t entou tornar douta num
Jiwo intitulado : Conflicto entre a Igreja e a sociedade
mollerna. Perguntamos onde é que ell e foi ach ar t estemunhos. Quanto a nós, julgamos suffic ientc expôr os
fac Los.
1° Pontificado de Pio IX. - l\fuitas vezes o nota.mos no decorrer das nossas demonstrações, o centro da
Igreja é Roma; o principio das suas impuisõ es é o so berano Pontífice. Ora, durant e um pcriodo elo trinta e
dois annos (184.6-1878), o papa Pio IX occupou a cadeira pont ifícia. Será verdade qu e dur ant e tanto t empo
a übra da civílização fi cou paralyz ada nas suas mão s?
Em pr imeiro lugar, p ara o pr ogresso intellectual,
Pio IX cercou-se das mais vivas luzes, não só da Italia,
mas do mundo chri sLão. Fez entr ar no Sacro Collegio esses homens celebr es entr e todas as nações, que
hão de legará histor ia a sua m em oria e as suas obr as:
D. Pitra, o bcn cdi ctii~o de Sol úsm cs, cuja erudição
é a gloria da F rança ; o cardeal Reisach, o h omem
mai s sabio da Baviera. Ao P. Thcincr, historiador
de valor, confiou a guarda do s archivos do Vaticano .
Em archeolcgia, animou e sustentou as incompar aveis pesquizas do cavall ciro de Rossi nas catacumbas,
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e os trabalhos do P. Garucci sobro o antigo mttseu de
Latrão. A thêologia foi representada no Vaticano pelo
cardeal Gttidi, o dominicano Gigli e o P. Péronnc; a
philologia, depois da morte de Mezzofante, teve por
orgams os PP. Patrizzi e Bolig; a astronomia, o
P. Vico, substituido pelo P. Secchi, cujos calculos,
ifl.'vençõe s e observações causaram admiração no
mundo inteiro.
A Italia, sob o governo do papa, poss:uia sete universidades, Roma recebeu de Pio IX novas cadeiras
de archeologia e de philosophia superior ; fundou o
ensino da agricultura, completou o da medicina e das
sciencias physicas, dotou e augmcntou os amphitheatros, as collecçõ es e as bibliothecas, mandou edificar
um observatorio meteorologico. O ensino sccundario
não foi menos favorecido por aquelle gtandc papa;
seria preciso nomear aqui o collegio romano, os scminarios francez, inglez, americano, greco-rutheno,etc.;
o ensino profissional achou em Roma estabelecimentos
esp eciaes ; ahi a instrucção primaria era dada em tão
grande escala que se contavam até 426 escolas ele meninas. Eis o que Pio IX fez para o progresso intelloctual.
Em relação á moral, será necessario lembrar os altos
ensinamentos cahiclos tantas vezes dos seus labios nas
suas eloquentes allocuções, ou transmittidos aos bispos e aos fieis do mundo catholico nas suas aclmiraveis .
encyclicas ; a santidade evidenciada e honrada ern
duzentos o setenta e tres servos de Deus, canonizados
ou beatificados por este mesmo papa; o principio da
auctoridade firmado e preconizado pela definição conciliar do Vaticano; a caridade achando o seu desenvolvimento e a sua manifestação fecunda em trcs asylo s edificados para os meninos pobres, om mais do
vinte refugios abertos ás moças ameaçadas pela miseria, naquclles hospitacs augmentados e melhorados
pela munificencia de Pio IX, naquella sollicitude, em-
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fim, que se extcnde a todas as miscrias physicas e
rnoraes elo mundo christão? ... Ora, o que se faz em
Roma e na Italia sob as vistas e a influencia do
pontifice romano, é tambem o que se esforçam de
realizar, nas suas dioceses, todos os bispos elo mundo
catholico, . assim como o provam as instituições e os
benefícios que nunca se multiplicaram tanto como
desde pouco mais de meio seculo. Quem, depois disso,
se poderá atrever a dizer que a Igreja nã0 trabalha
mais pela civilização moral?
Será o progresso material mais desleixado? Pelo
contrario, não é particularmente cm nossos dias que
a Igreja se prooccupou com os trabalhadores, esforçando-se por melhorar a sua sorte com instituições
e obras do bonoficencia, hospícios, casas de car idade,
hospitaes, orphanatos, asylos, sociedades, clubs, gremios catholicos, obras de muitos generos em prol dos
operar ias, mutualidades, caixas de soccorro e ele p1msõos, etc., etc. Não será mais cultivada em nossos dias
a gcande arte christã? Chamamos como testemunho
os numerosíssimos cclificios religiosos que so restauram
ou se erguem, os monumentos christãos onde affiucm
todas as riquezas da esculptur a. e da pintura, as vidraças, os paramentos sagrados, os vasos precios0s,
fructos maravilhosos ele uma arte que se julgava per.
dicla e resuscita. Pio IX deu o exemplo : o Vaticano
restaurado, as suas esplendiclas coliecções augmcntadas,
a Igreja de São Paulo fóra elos Muros reedificada, as
basílicas de Santa Maria Maior e de São João de Latrão sumptuosamente aformoseadas, a musica religiosa seguindo elo novo as antigas tradições ela capolla
pontifical, eis algumas elas obras de um. papa que
alguns quereriam apresentar como um inimigo da
ciYilização e do progresso (1).
2° 1 nfluencia ciçilizadora de Leão XII 1. -A Pio IX
.<1 l Vêr nas obras de monsenhor Plantier, a bella carta pastoral:

Pie IX vengeur et défenseur de la civilisation,
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succedcu Leão XIII qu e morreu a 20 de julho de 1903,
dcrois de ter celeb rado o vigesimo quinto anniversario de um pontificado glori(•sissimo (1878-19(13).
Providencialmente eleito para rcconcil iar a sociedade modem.a com. a antiga Igreja, este papa dos tempos novos coll ocou -se bem. U.epressa á fren.Le da civili zação contemp oranea. Evi diversas circumstancias
solemnes ergu eu a v oz para l embrar aos soberanos e
aos povos a missão civilizadora ela Igreja. Dispo d o
P crusia, publicou duas magnificas cartas past oraes
com este titulo : ri I greja e ri ciCJilizaçâo (1), cm que põe
em d estaque o papel b ern.fazcjo da Igreja; rlriLo papa,
por suas obras, accrcsrcnLa uma pngina glori osa a
essa historia.. Que con.h ccim enLo teve de nosso tempo o
su as necessidades ! Que delicadeza para sondar todas
as chagas e t entar saneai- as! Com que brandura e firmeza se dirige aos soberanos dos Estados e aos povos
por ellcs governados! Que arden te desejo elo bem e
que incxgottav el car idad e ! A essa nobre intcllig enc ia
e a esse grande coração nada fica ex tranho.
Para o progc esso intellectiial da nossa época,
Leão XIII, a 11 de agosto de 1879, escr ev ia a. b clla Encycli ca sobre a Restaiiraçâo ela philosophia christã,
segundo o espírito d e santo Thomaz de Aquino. Ah i
se vê o zelo d o pontifico pela propagação da verdaclGira luz e da verda.dcira sciencia. Do papa a thcologia
recebeu os mais nobres rstimulos; os illustrcs r epresentantes dclla, o P. Pecci, irmão de L eão X fIJ , o
P. Zigliara, o doutor lf e1·gcnrccth c1', viram o seu
ensino laureado com a purpura cardinalí cia.
P ou co tempo depois, o soberano Po11.tificc fufülou
uma cadeira de palcograph ia e de hi stori a co mpar ada,
P.a bibliotheca Vaticana. Só temos que recear o erro
e a m.entira : por isso o papa só busca a verdade ; o,
r.este fim, dirigia, a 18 de agosto de 1883, aos card eaes

A. de Luca, vicc-chan.ccllcr da santa Igreja romana,
J. B. Pitra, bibliothccari0, e J. Jiergcnrccther, prefeito dos arrhivos do Vaticano , um breve apostol ico,
r ccornmePdando e 0.irigiPdo clr algum modo os estudoR hisloricoR . No mesmo Lrmpo, fr anqu eava ás drvassas düs sab ios 0s g•aP.cl.es Lhesc,ur(•S elos archivos e
cl,as bibliothccas ele Roma, para que ah i puci.esscm beber na.s fontes auth enticas da verdade.
No mez de m.aio de 1885, Leão XTfT dirigi a ao cardeal v igar io um a carla magn ifica sobre « o impul so
a. dar aos rsludos liLLcr:u·i os ». Emfim a edu cação do
povo fu i tnm.bcrn o obj <'elo da grande solli cituclr de
Leão XIII : rnela anno gaslou um. rn.ilhi'io de lir as rara
sustentar as esrc·las primarias.
O sa,nto e sabio Pontifico que, a 18 de novembro de
1893, dirigira aos bispos do mundo a bcllissim.a encyclica ProCJiclentissinms Deus, a rPspcito elo estudo da Escriptura sagcada, por Carta aposLolica de 30 elo outubr o
do 1902, in sti lui a um a Conunisscio tlos Estudos bíblicos,
com o fim d o auxiliat· o dirigir os trabalhos cl.o cxcgéso.
A 8 de setembr o el e 1889, m11na precedente Carla
cncycl ica oscripta cm fr anccz, Leão XIII fizéra um
prrgcamma comp leto dos estudos class icos, litt crarios, hi stor icos, scientificos, philosophicos e thcologicos,
que devem fazer do sacrrdote um h om r rn ele sc icncia assim como de virtude.
Em vista elo bem moml elo indiv iduo e da familia, o
m.rsm.o P ontifi co publi eou du as cneycli cas que prcci ca m. ser lida.s r meditadas. A prim Pira, Arcanwn rlif•in<e (1880), Lrala do rasamcnlo chri stiio, da su a di g11ictaclc o cloR clcvcres que imp Õ(', do exerr icio da anetoridadc dos pacR, da su bmi ssão elo s filh os. A segunda,
Sapientire rliristianm (1890) lembra os principios da
vida christ.ã, r lança as basrR do YC!'dadciro pá.L!'ÍOti smo e dos deveres ciy icos.
Para o hem sncia.l elas na çõrs, 1,eiio X 11I escrev era,
em 1885, a mcm0ravcl carta Jm.m ortale Dei, typo e

(l ) Cartas pastoraes dos annos t 877 et i 878, onde se acham de·
senvolvidas as idéas de que aqui só damos um resumo breve.
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modêJo da constilui~ão christã dos Eslados; depois
Ll>mando ainda mais a peilo a sorte do pobre e do
trabalhador, dava ao mundo, rm 1891, a encyclica
Rerum norarum, prova manifesta da sua sollicitude
pelas classes laboriosas r pelo bem material das socicclaclcs.
Com relação ao bem social, numerosas e cheias
de sabias ensinamentos foram as intervenções de
Leão XlTI. A carta apostolica PrEEclara gràtulationis,
de 20 de junho de 1894, disse aos poros e aos príncipes
do uniCJerso os seus direitos e os seus deveres. Já a cneyclica Sap1:entiEE christianEE, de 10 de janeiro de 1890,
f( 'J'mu lava os elereres ciCJicos elos chrisléios; a carta Permoli nos, de 10 de julho de 1895, dirigida aos bisr os da
ilrlgiea, deu a verdadeira soluç.ão da questéio social.
Tudo fez Leão XIII para que a nniéio e a paz setornassem uma realidade no mundq ; provam-no à cncyclica ele 1894, já citada, e a carta cheia de sollicitude dirigida, a 16 de fevereiro ele 1892 aos bispos e ao
ckro de França para lhes recommenclar a acceitaçéio
ela Hepublica, em nome elo principio da auctoridade,
C' a união elos corac:ões e das vontades, para obter assim
uma lcgisJação respeitosa das verdadeiras liberdades.
Emfim a cncyclica Graves ele communi, S<'brc a Democracia christéi, de 18 ele janeiro de 1901 dá, de algum
modo, o remate da questâo social, que é, antes de tudo,
uma CJUGStão religiosa e deve ter a sua stduc:ão nos ensinos do Evangelho e nos exemplos de ChrisLo.
./\. C'~cravidão, esta graPck chaga social ainda não
completamente dcsapparccida, enconLrou cmLe<'io XIII
um elos mais ardentes defensores da libt'rdacle violada
e desconhecida : a carta ele 20 de novembro do 1890
ao cardeal Lavigorie, ficará como o monumento ii;nmored,ouro da dedicação pontifical á obrn antiescla-

ragisl<i.
E como rpmcdios ::ios m<1lrs de qllf' sofi'rc a nossa
sociccl.adc1 nesta parte da historia que ha de pôr cm
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destaque o fim do seculo x1x e a aurora do xx, como
conclusão de Lodo o ensino de seu pontificado,
Leão Xl II convidava o mundo catholico á clc'voção
para com o Sagrado Coração (Encycl. Annum sacrwn,
1899), a uma consagrnçã0 solcmne ao Christo Redemptor (Encycl. Tametsi, 1900), á fé e ao culto eucharislico
(Encycl. MirEE charitatis, 1902) ; e saudava como uma
esperança, - e foi o seu ultimo acto, - o quinquagesimo anniversario da definição dogmatioa da Immaculacla Conceiçéio, ele que confiava a uma Commissão
carclinalicia (26 de maio de 1903) a preparação e a celc>bração solrmne.
Em relac;fto ás artes e aos gostos scientificos e archcologicos, ficarão como monunwnLos do Pontificado de
Leão Xl 11 : os trabalhos executados por suas ordens,
continuaçilo dos de Pio IX para o acabamento da. res-·
tamação e do cmbellezamcnto da basílica de Latrão,
011.de preparou, emparelhando-se com o Lumulo ele
Innocencio III, o seu proprio tumulo; o Obserratorio
do Vaticano, sumptuosamente' construido e dotado
por sua munificencia: e ern.fim a trai1.sformação cm
museu dos célebres aposentos de Borgia, no palacio elo
Vaticano.
Será esse o papa inimigo da civilização? Será esse
o chefe de uma sociedade que pretenderia, pela ignorancia, retroceder e apagar a luz nas intelligencias, a
virtude nos corações, destTuiI· o bem-estar e a ventura
no seio das sociedades modernas?
3° Pontificado ele Pio X. - A 4 de agosto elo
'1903, os cardcaes reunidos cm conclave, no Vaticano, c!PgPram como papa o cardeal Sarto, patriarcha ele Veneza, que Lomou o nome de Pio X. O
novo papa disse claramcn.Le o que pretendia ser, na
'sua primeira encyolica E supremi Apostolatus Catheílra (4. de outubro de 1903) : « Restaurar tudo cm
Christo ,,, eis sua divisa e seu programma. i\.s sociedades humuuas Lransviurum-se na prot.:ura de um b'em
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ideal fóra de Deus ; quer fazer voltar os homens ao
Christo e á Igreja pelo unico e puro ensino da verdade.
Para isso, apoiar-se-á no episcopado inteiro, formado
pela santidade, pela sciencia e pela cxperiencia da vida
no governo das almas; num clero formado ellc tambem na verdadeira sciencia, dedicado á instrucção elo
povo, dotado do espírito de mansidão, e compenetrado
ela immensanccessidade, que sentem as sociedades contemr.oraneas, ele verdade, de caridade e de terna compaixão ; nas associações catholicas que, sob todas as
formas, se occupam dos interesses sociaes e trabalham
para a felicidade da humanidade, tanto na ordem material como na ordem espiritual, no tempo e cm vista
da eternidade.
Juntando logo os actos á palavra, Pio X, em menos
de um anno, cm r;rimeiro lugar, num Jllotu proprio
de 18 de dezembro de 1903, fez suas todas as doutrinas
ele Leão Xlll consignadas na encyclica Rerwn norarum e expoz luminoeamente as rC'g1°as da acção :i:;opular christã, dando-lhe uma organização fundamC'ntal.
Por diversos octos pontificaes, o novo papa manifrstou o seu ZC'lo apostolico. Para fazer provar de novo
ao r:ovo christão as verdadeiras alegrias da alma, inaugurava a sua missão reformadora pelo Motu proprio
de 22 de novC'mbro de 1903, sobre a musica de igreja,
preconizando as cerimonias religiosas em que a arte
:;agrada reassumirá as suaves influencias de outróra
com. o resurgir elo canto liturgico de são Gr cgorio.
Para realizar melhor tudo quanto lhe inspira o sou
coração de pontifico o de pao, Pio X, no inicio do seu
reinado, invoca as bençams elo Céu e a protocção de
Maria sobre o universo catholico, concedendo um jubileu de ascenção ao throno pontifício, sob os auspícios
de Maria , proclamada, desde cincoenta annos, imma1·11lada JJa sua rnrn.: cir;·üo. (Em:yclica .ti/. (1ie111 il/u111 lmtissunum, 2 de fp1·0r•:iru d" 190í. l
Pelo Decreto aµvstulicu de b de jat~viiu d1. lVüí, qu e

abre o caminho para a beatificação da hei oina. franceza, fNOCa a lembrança de Joanna de Are e a sua
missão :i:;rovidencial. Logo de:i:;ois, glorifica, cm são
Gr<'gorio Magno, os serviços prestados :i:;or esse pon·
tifice á sociedade do vr 0 scculo, a qual, J-ºr muitos
pontos, se assemelha á nossa (Encycl. Jucuntla sane,
12 de març.o de 1904).
Em seguida, multiplica os cstimulos: a.o zelo sacerdotal, r:or sabios regulamentos a respeito da visita
canonica das pa.rochias; aos estudos biblico s, instituindo gráus academicoi\ cm Escriptura sagrada, conferidos r or uma commissão romana; á codificação do
DirC'ito ccclesiastico, pelo estabelecimento de outra
commissão composta. elos ma.is eruditos canonistas.
Assim, cm menos de um anno, revelou-se ao mundo
christão o ultimo chefe da Igreja; felizes presagios gloriosamente confirmados pelos actos subsequentes. Pois
pro1 heta fôra L eão XIII quando dizia ao cardeal
Sarto : (( Sabemos, querido filho, que poderíeis prestar
grandes serviços á Igreja, porque possuis qualidades
que vos tornariam precioso para ella. n
Não, não é Pio X quem reagiu contra o verdadeiro
progresso.
Em julho de 1914, quando iD rebentar a horrorosa
conflagração curopéa, Pio X lançou mão de todos os
meios para yrevcnir tão grande desgraça ; foi até
escrever pessoalmonLc ao imperador da Austria, Francisco José; baldados foram seus esforços; e o santo
e augusto Pontifico sentiu tanto aquella. catastrophe
que poucos dias depois morreu de dôr.

l I. Conclusâo. - Hcconheça.mos, toda.via, que ha
uma civilização qu e !l. Igceja e o seu chefe: rcpdlcm ; ha um progresso que os papas e a Igceja fulmi1iam cu111 11~ o"llo anátltema:;. Em :;r•u Sylluúas, l'iu L\
t;und0m11ou f1wmalmr>nt "Sta pr opo sição . ' O 1'0J1.tifice romano pódc e deYe reconciliar-se o pôr-se de
0
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a~cordo com o progresso_, com o liberalismo e com a

civili zação moderna. }} (Prop. LXXX.) A contradictoria é pois verdadeira : cc Não ha reconciliação possivcl entre a Igreja e as idéas modernas de progresso,
de liberalismo e d.e civilização. }) Mas qual é a civilização condemnada pelo papa? cc Não é certamente a
civilização pela qual o homem se aperfeiçôa sob a triplice relação que indicc>mos; não, não é esta, pois que
a Igceja, longe de a combater, a ella dá o seu concurso
efficaz. Mas é uma civilizeçào que pretende supplantar
o christianismo e destruir com elle todo o bem que lhe
devemos (1). l>
i\1as dizer que a Igreja sente aversão pelas artes ou
pelas sciencias, ou pelo estudo da natureza e das suas
forças, não é somente mentir á historia, é ealumniar
audaciosamente a Igreja dos tempos presentes. Ouçamos os Padres do concilio do Vaticano. cc A Igreja,
lori.ge de prejudicar a cultura das artes e das scicncias
humanas, as auxilia e favorece com todo o seu podá,
pois 11.ão ignora, nem despreza as vantagens que dellas
decorrem para a vida. Pelo contrario, confessa que as
sciencias, do mesmo modo que vêm 'de Deus, pódem,
si fôrem tratadas como convém, e mediante a graça
divina, levar o homem a Deus. » (Concilio do Vaticano, cap. rv, De Fide et Ratione.)
« A sciencia condemnada pela Igreja, escreveu
Leão XIII, é a sciencia que se mergulha na ma teria e
lhe attribuc a eternidade, que sóbe ao firmamento e
desce nas entranhas da terra para buscar .em vão um
argumento capaz de destruir a cosmogonia biblica;
é a sc iencia que rebaixa o homem ao nivel do bruto,
e qw', por suas extravaganeias, abala o·o fundamentos
da ordem moral, domestica e civil. »
Essa falsa sciencia, principio de uma civilização
não menos mentirosa, já deu os seus fructos. Não
(t)
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rodemos sinão mencionar as ruinas amontoadas debaixo de nossos olhos. Em relação ao dogma, é a negação de Deus e da alma humana, e, como consoquoncia, o que se costuma chamar por um nome tão barbaro
como a cousa designada, a laicização da sociedade: não
se quer mais a Deus nem no governo, nem nas assembléas, nem nas leis, nem nas escolas, nem nos hospitaes, nem em parte alguma. Em relação á moral individual, é a suppressão de todos os deveres, a apologia
de todos os vicios, a bus.ca do todos os gosos, o insulto
do pudor e da virtude, a reivindicação do toda a licença. Em relação ao direito social, é a rerolução, no
sentido odioso desta palawa, é o radicalismo sem
principios e sem moral, é o socialismo brutal, com as
suas cubiças desenfreadas que desagregam a sociedade, corroendo-a pela base. As falsas doutrinas sobre
a natureza do homem, sobre a sua liberdade, sobre a
perfeita igualdade dos d ir eitos, terão forçosamente
estas consequcncias : a força prevalecerá contra o direito ; o goso será a rcgrn do dever ; o roubo ha de
substituir a propriedade; a anarchia imperará em lugar
<la ordem e da subordinaç.ão. Com tacs princípios, onde
vac o mundo?
Pois bem! sim, entre todas essas doutrinas subversivas e a verdade, entre o mal e o bem, entre a falsa
e a verdadeira civilização ; cm summa, entre a Revolução e a Igreja, a conciliação e o accordo são impossíveis.
Disso a Igreja não quer o tem mil vezes razão, porqu e essa falsa civilização não pôde causar sinão a desvc·ntura e a ruina doR indivicluos e das sociedades.

Palavras de Leão XIII, Carta pastoral de Pcrusia, 1877 .
C. DE INSTRUC. REL!G. T. IV.
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ARTIGO 1

Noção exact.a da Encyclica e do Syllabus.

CAPITULO X

A Encyclica e o Syllabus ou a condemnação
do liberalismo e das liberdades modernas.
Idéa geral. -

Divisão deste capitulo.

A 8 de dezembro de 1864., apparcceu um memoravel
documento pontifical, que, no momento da sua publicação, não só prendeu a attenção publica, mas suscitou clamor es e cólera.s. Esle importante documento
denunciava todos os rrros modrrnos e os condemnava
sem dó ; é o Syllabus, publicado conjunctamente com
a cncyclica Quantâ curâ. Todos lhe conhecem o nome;
para muitos é um espanlalho ou uma cspecic de declaração de guerra a todos os principios designados por
idéas modernas, civilização, progresso. Poucas pessôas, porém, sabem ao crrlo o que é o Syllabus, bem
que delle falem frequentemenle; e um maior numero
altera-lhe os ensinos, porque delles não conhece nem
o sentido, nem o valor. Dahi esta accusação geral :
A Igreja, diz em estes homens, não emparelha com os
tempos actuaes; hostiliza a sociedade contemporanea ; <lcclara-se inimiga do liberalismo e das liberdades
modernas ... Será preciso exigir mais para excitru' recriminações e odios conlra o Syllabus e contra a Igreja?
Comecemos por dar a conhecer um pouco a encyclica
Quant? curá e o Syllabus, resumindo o historico desle
documento, de quo demonstraremos a auctoridade e
o valor. Em seguida, delles examinru'emos os ensinos
no ponto de vista do liberalismo e das libn:dades mo.dernas.

1 ° Historico deste duplo documento : encyclica Quanta curél e
Syllabus; 2° a sua auctoridade doutrinal; 3° o Syllabus sanccionado
pelo concilio do Vaticano e renovado por Leão XIII.

1o A encyclica Quantâ curâ é uma carta pontifícia
dirigida por Pio IX a todos os bispos do mundo catholico. Nclla o papa dá elevados e valiosos ensinos
que têm uma relação intima com as proposições erroneas por elle assignaladas e condemnadas no Syllabus.
Indica tres grandes erros donde decorrem os males que
affiigem a Igroj a, a saber : as prctenções cesarianas, o
liberalismo e a revolução.
Em primeiro lugar as pretenções cosru'ianas : cc Ha
homens, diz o soberano pontífice, que lêm a insigne
audacia de pretender que a suprema auctoridade confiada á Igreja e a esta Sé apostolica, fica. submet.tida
ao juízo da auctoridade civil, e negam todos os direitos desta mesma Igreja e desta mesma Sé a respeito
da auctoridade exterior. Não têm pejo de aJfümar
que as leis da Igreja não obrigam em consciencia
quando não são promulgadas pela auctoridade civil... ))
Tal é o primeiro erro assignalado por Pio IX.
Em segundo lugar, o papa indica o liberalismo e
delle assignala q erro fundamental:« Não faltam hoje
pessôas que, applicando á sociedade civil o impio e
absurdo systema do naturalismo, se atrevem a ensinar
que a perfeição dos governos e o progresso civil exigem que a sociedade humana seja constituida e go- ·
vernada sem que se faça mais caso da religião do que si
esta não existisse, ou pelo menos sem admittir -differença entre a verdadeira religião e as falsas ... )) Teremos que indicar e ferretear, com a Igreja, todas as
consequencias erroneas tirad-as desse principio .
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Ernfim , a encyclica condemna a revolução, 11 porque
no s lugar es cm qu e a relig ião é proscripta da sociedarlP civil , a doutrina. e a auctor irl ad c da revelação
divina r r jritada, a verdadrira noção ela jll8Li ça <' do
dir r ito humano se v a i apagando, o a for ça m a. t el'ia.l
toma o lugar da verdadeira ju stiça e do direito leg itimo ; é justa.mente por isso que certos homen s têm o
atr eviment o de proclamar qu e a vontade do povo,
manifest ada. por aquillo que chamam a opinião publi ca, ou p or outro modo, con stituo a lei suprema, indrp cndentc de todo o dir eito divino e humano, e qu e,
na orclrm politica, os factos co nsummados, por isso
m esmo que são consummados, t êm a for ça ou o valor
do dir eito. n
A carta apostolica indica cm seguida o duplo fim
a qu e procura ch egar a r evolu ção : a destrui ção da
familia e da propriedade; da familia, esforçando-se
por suhtrahir a.os pacs a in stru cção e a educação dos
filho s para co nfial-as ao E stado ; da sociedade, professando o funesto erro do communísnw o do socinlismo. Alhur es já r efutamos rssas .doutrinas (1).
J\' rncycl ica d e Pio IX ('Stá annexado o Syllabus.
E' um catal ogo redigido por ordem do soberano r01itifi ce, uma ospecie d e co mp endio ou enumeração l'Oneisa de falsos princíp ios, rl.r doutrinas erroncas, jnlgadas e cond cmnadas p rlo orgam infallivel da v erdad r . No intrrvallo qu e separa os annos de 1846 e 18G4,
Pio l X, pastor vigilante e corajoso , sempre qu e se aprrsrntára nma occasião, assignalára r combatera o rrro,
ora rm cartas apostolicas ou 1•ncycl icas, orn cm allo euç,õcs consistoriaes tornadri s publi cas, e PS8CS div rr sos documentos quiz enuncial-os dr. moclo conciso
e formal num acto solcmnC', qu e r esumiria todo s os
ensinos do seu pontificado: é o Syllabus. Contém oitenta
propo siçõ es condemnadas, r eunidas em dez parágra(1)
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pho s. Dezoito proposições se r efer em ao pantheismo,
ao naturalismo, a.o racionalismo absoluto ou mod erado, ao íncli fferentismo; vinte são rela tivas á Igreja
e aos seus direitos ,· dezesete á sociedacle civil, con siderada quer rm si m esma, qu er nas su as rcla.Ções com a
Igrrja; vinte e uma diz em r espeito á moral natural
e ehrist.ã, ao casamento christão, e ao principado civil
do rontifi cc romano ; emfim, as qu a tro ultimas p('rt('ncem ao libernlismo contem poraneo. E' destus que
agora vamos falar ck modo mais esp ecial.
2º Antes, por ém , é prec iso provarmos a auctoriilade doutrinal elo Syllabus. A escola lib eral, ferida. de
modo mais parLicular por este acto do sob erano pOHtifice, quereria infirmar -lhe o valor.
Em primeiro lugar, os d ctractor c8 dest e d ucumcnt o
pretenderam que não era um acLo 1.ontifical , porqu e
não fazia 1 arLc da r ncyclica Quanlâ curâ, não era ass ignado pelo papa, e o scberano p ontifice não encarrcgára cs bispos de pr omul gal-u. - Ora, todas essas
allcgações são inexactas. O do cum ento inteiro é a obra
infallivel do papa. E' Pio IX que 1'ncarr egou wna
commissã.o de cardcacs, bisr-os e sabi as theologos, de
cxamiP.ar t odas as proposições qu e cond cmnára d esde
1846 e faz er d clJas o catalogo ou Syllabus, e indin u·
com cuidado a censura applicavel a cada uma d ellas.
No fim d e dez annos é qu e a r edacção foi acabada, e o
papa mandou esse resumo a todos os bi sr-os do mundo,
como formando um só e mesmo documento com a cncyclica Quant â curâ. Pou<;o im porta qu e o papa não
o t enha assignad.o, po is dizia em sua cn.r ta : 1< Já leYantmnos a vóz, e cm muitas cartas encyclicas, allucuçõr;s consistoriacs e outras cartas aJ.-ostolicas, condl'mnamos os principaes erros de nosso tempo ... Em
cor.srqu cnc ia, 1~ or nossa auct orida de apostoli ca, rc'p1 GvamO!:?, pro scr ev emo s e cond rmnamo s todas e cadn
uma cl,as orininr8 e mais doutrinas assignaladas d P·
talhaclamrnt" nas prrsentes C<u'tas... l>
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Podemos pois diz er : nunca ensino doutrinal se
apr esentou ao mundo com uma au ctoridadc maior e
mais evidente do que a <m cy cli ca Quant,i cur1I com
o seu complemento o Syllabus.

O secretario de E stado, o cardeal AntoneJli, encan cgado do despacho da cncyclica e do Syllabus, dizia,
na su a carta cir cular : « O soberano pontifico quiz
qu e se fizesse um r esumo, um Syllabus dos erros, o
qual fosse m andado a todos os bispos do mundo catholi co, para qu e tivessem debaixo dos olhos todas
as doutrinas e todo s os err os perversos por ell e con drmnados e reprovados. »
Não será isso um acto eminen t emente pontifical e
formal do magisterio in fallivcl ? É, ali ás, o juizo commum que a r espeito d ell e cmittiram os bispos reunidos
cm Roma a 17 d e junho de 1867, por occasião do ccnt enario dos santos apostolas Pedro e Paulo.
30 O concilio do Vaticano vciu accrcsccntar a sua
infallivel e grande auctoridadc á do ponlifice Pio I X.
' Com rffeito, as constitui ções apostol icas do concilio
Dei Filius e Pastor mternus, referem-se ás proposições
do Syllabus. Quasi todo s esses erros são d e novo fulm inados com anáth ema pelos cánones dogmaticos da
alLa assrmblé a (1). Especialmente as quatro proposições r elativas ao liberalismo contemporaneo ach am
a sua cond emn ação renovada no segundo cánone do
cap itul o II , De reCJelatione, e no terceiro do cap itulo 1v,

ARTIGO li

A Igreja em frente do liberalismo e das liberdades modernas.
I. O lib er al ismo : 1° ensino do <;yUabus ; 2º noção certa dos diversos
sentidos que se pódem dar a esta palavra liberalismo; 3° o liberalismo condemnado pela IgrP.ja. - II. Attitude qa Igreja relativamente ás liberdades modernas : 1° liberdades pollticas ; 2° liberdade da imprensa; 3° liberdade de consciencia ; 4° liberdade dos
cultos. - Conclusão.

De fide et ratione.
Emfim, o papa L eão XIII, dirigindo-se pela primeira vez aos bispos d o mundo catholico, os cxhor tava vivamente a se unir em cad a vez mais á cadeira d e
são Pedro, a receberem favoravel m ente t oda a sua doutrina, a r ej eitar em ab solutamente tod as as opiniões
co nd emnadas pelos soberanos pontifices, e accr esrenta : « Nós tamb em, andando na mesma via qu e
nossos predecessor es, confirm amos e r enovamo s todas essas con demnações do alto drsta sé apos toli ca de
verdade (2). »
(1) Vér o capitulo IV do excellente opu:;<:ul o : l e Syllabus et ses
enseignements, pelo padre Goyhenéche, doutor em theologia.
(2) Carta encycli ca de 21 de abril de 1878.
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I. A I greja e o liberalismo. - Antes de discutir o
papel da Igrcj a cm frente do liberalismo contemporaneo, importa citar os propri os ens inamento s do Syllab us . A esta questão se r eforem, j á di ssemos, quatro
proposições condemnadas, das quacs eis as contradi ctorias :
1. « Em nossa época, é ainda u til, pelo m enos cm
certos paiz es, que a religião catholi ca seja considerada como a unica religião do Estado, com exclu são de
todos os outros cul tos. »
2. cc E' fal so que se d evam elogiar certos povos catholicos nos quaes a l ei proveu d e modo qu e os extrangeiros que ahi se vão fix a l', goscm d o cxer cicio publico
dos seus cultos particul ar es. >>
3. cc E' perfeitamente v er dad eiro qu e a lib erdad e
civil d e todos os cultos e o pleno podGr concedido a todos d e manifestar em aberta e publi cam ente todos os
seus p ensam entos e todas as suas op iniõ es, precipitam
mais facilmente os povos na corrupção dos costumes
e do esp írito, e propagam a peste do indiffcr entismo. »
í . cc O pontificr romano nã o póde, nem deve reconciliar-se, nem tão pouco pôr-se d e accordo com o qu e
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se pretende cham ar o progresso, o liberalismo e a civilização mod erna. i> (Syllabus, Prop. LXXVIl-LXXX.)
20 Dessas proposições resulta evidcntC}ncntc que
h a um liberalismo condemnado. Mas queremos saber
qual é o sentido e qual ó a ext ensão da prohibição?
Par a issv é r reciso r ecorr ermos ao contexto, isto é, aos
discursos ou ás outras cartas apostolicas de que são
extr ahidas as proposições mencionadas no Syllabus.
Convém igualmente conh ecer os varios sen tido s cm
que pód e ser tomada a palavra liberalismo .
Não é synonyma de liberdade. Evidentemente, si
os que a inventaram não quizesscm exprimir mais
do que a idéa de v erdadeira lib erd ade para o b em, não
teriam recorrido a uma palavra nova. Tentaram fazer
da lib erda de para o mal um a cousa util, desejavcl,
digna d e ser defendida, pelo menos em nossos di as.
A sua preteP.sa lib erdad e ch amou-se liberalismo. Hoje
o lib rralismo é um systema politico-religioso que proclama a independencia, do Estado nas suas r elações
com a Igceja ou com a Rrligi ão. E' assim qu e Pio IX
o mostra e d enun cia, na e11.cyclic·a Quantâ curá.
Ora, no liberalismo, :r;ódem-sc distinguir tres gráus:
O pr im oiro, . chamado liberalismo radical, t em por
formula : cc A Igreja está no Estado », isto é, a Igreja .
deve ser inteiram ente subordinada ao E stado.
O srgun do, designado com o nome dr liberalismo
moderado, consistr na srparação dR. Igrrja o do Estado.
A sua formula é esta : cc A Igreja lirre no 'Estado li-

rre.

»

O terceiro é o catholicisrno liberal. <e Em principio,
diz em os defensores d este systcma, o Estado deve estar
subordinado á Igreja, embora estej a independente na
sua es:r; h era puramente civil. Mas, rm hypothesc geral,
nas conjuncturas actu aes, :i=or cama do progcesso da
op inião na sociedade, dora avante não é mais vantajoso pr oclamar essa subordina ção ; comtudo, é co nveniente acceitar e aprovar a scp ara~:ão da Igr eja e do
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Estado, com as liberdades chamadas modernas que
della decorrem, e particularmente a liberdade da imprensa e dos cultos. n
3° Esses diverso s gráu s de liberalismo merecem
igualmente a cor.demnação da lg,'eja? Sim, sem du vida. Em primeiro lu gar o lib eralismo radical é formalmente r eprovado pela Igreja. O Syllabus, entre
outras proposições condcmnadas, contém esta que
alveja expressamente a th coria que indicamos : « A
Ig,'eja não é uma sociedade verdadeira, p erfl>ita e
pler.amcntc livr e; ... ó ao :i=oder civil que compete defi nir quaes são os direitos da Igreja e dentro de que
limites os póde applicar n (Prop. XI X), e esta outra :
« O poder ecclcsiastico não deve exercer a suo. auctoridade sem o beneplácito do governo civil. n (Prop . XX .)
Além disso, o lib eral ismo radical está em opposição
com toda a doutrina fundam ental da religião e da
Jg<ej a : a sua applicação daria cm r esultado a destrn ição da oka de J esus Chr isto, a suj eição das almas ao
poder exterior e tem1: oral. O fundador da reli gião
christã não quiz fazrr eecr avos dos seu s di<ei]Julos.
O liberalismo moderado, que qu rr pura e simplesm ente a sq,aração da Igr eja e do Estado, é perfeitamente admissível co~o facto, mas não como principio
geral. Com cffcito a Jgcrja se propagou e cresceu,
favorecida aprnas :i-;or eEsa simplrs lib erdade, sem prokrção por parte do Estado. II ojr a inda a lg<"rja co,m
ella se satisfaz nos Estados Unidos da Am eri ca do
Norte, onde as duas soc ieCl.adcs civil e religiosa vivem
ao lado uma da outra, sob o rrgim crn da incleprndencia e da verdadeira. lib erdade. l\las, cm paiz catholico,
onde as leis, as in st itui ções, os costumrs são todos
rhr istãos, onde sobrrtudo concordátas .determinaram •
as relaçõ es reciprocas dos doi s rodC'res, roderá o E stado pôr de parte os su bclitos catholi cos, não fazer
caso dclles, coll ocal-os no mesmo plano que os infieis,
ferir a sua fé, favorecer u erro tanto como a verdade,
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violar ou annullar os tratados que garantiam ou protegiam a lib erdade religiosa? Não, evidentemente, e a
Igreja, condemna formalmente a theoria contraria,
nesta proposição do Syllabus : « A Igreja deve ficar
separada do Estado, e o Estado ficar separado da
Ir;reja. » (Prop. LV.)
Que se deve pensar do catholicismo liberal? - Aqui
impõe-se uma distincção essencial. Não devemos ch amar catholico liberal aquelle que permitte ou tolera
certas liberdades introduzidas cm nossas sociedades
durante estes ultimos seculos, tacs como a liberdade
politica, a liberdade da imprensa, dos cu ltos, etc. Neste
caso, seria preciso dizer que a Igreja inteira é catholica lil;eral, pois que, de facto, permitte ou tolera rssas
lib erdades.
Mas admittir um facto é cousa muito difTerente
de approral-o ou erigil-o em principio. Ora, o catholico
liberal é precisamente aquolle que não se contenta
com apresentar a separação como um rnodus rirendi,
que circumstancias especiaes pódom tornar neeossario, cm corto tempo, num paiz particular; mas pretende que soja a,doptado como uma regra pratica
geral, por toda a parte e sempre. O cat.holico liberal
é ainda aquelle que não se contenta com permittir
ou tolerar como um mal lastimavel, mas actualrnonto
nocossario, certas liberdacles modernas, mas, erigindo
o facto cm principio, persuado-se o pretendo que as
lib er dades publicas, fructos e r esu ltados nocossarios
da scparação,.serão, para a Igreja, mais vantajosas do
que nocivas.
Ora, o catholicismo liberal, assim entendido, foi formalmente r eprovado polo papa Pio IX. A ultima proposição do Syllabus, r elaciona-se com a a!Jocução pon tifical Jamdudnm do 18 do março do 1861, cm que o
papa apontava especialmente o catholicismo liberal.
Alguns partida.rios deste liberalismo pretendiam não
ser attingidos pelo Syllabns. Hoje a duvida não é mais

possivel. O proprio Pio IX, a esse respeito, explicou o
seu pensamento num breve dirigido ao circulo de
Santo Ambrosio cm Milão, com data de 6 do março
de 1873 : (( Os filhos do seculo, diz clle, alcançariam,
som duvida, menos succosso si os filhos da luz, que
usam o nome de catholicos, não lhes oxtondessom mão
amiga. Sim, infelizmente, não faltam os que, como
si fôsse para andarem elo accordo com os nossos inimigos, se esforçam por estabelecer urna alliança entre
a luz e as trevas, um accordo entr e a justiça o a iniquidade, por meio elas doutrinas que se chamam catholicas liberaes, as quaos, baseando-se sobre perniciosos
principios, approvam o poder leigo quando invad o
o terreno espir itual, o levam os espíritos ao respeito
ou pelo m'onos á tolcrancia das leis mais iniquas, absolutamente como si não fosse escripto que ninguom póde
servir a dois donos. ii
Depois do ter assim revelado o mal o o caracter in. sidioso do catholicismo liberal, o soberano pontifice
accrescenta: !< Podereis faci lmente evitar as ciladas
daquelles ospiritos perigosos si tiverdes diante dos
olhos este aviso divino : (( E' polos fructos que os ha« veis de reconhecer ii; si observardes que ollos ostentam o seu despeito contra tudo o que manife~ta uma
obediencia prompta, absoluta, inteira aos decretos
e ás advortencias desta Santa Sé ; que da cadeira de
são Pedro ellos não falam sinão com dosdem, chamando-a cúria romana; accu sam todos os actos do
governo pontifício como imprudentes ou inopportunos;
affectam de applicar o nome do iiltramontanos o jesnitas aos filhos da Igreja mais zelosos o mais obedientes;
afinal, cheios do orgulho, julgam-se mais sab io s o prudentes do que a JgrPja á qual foi feita a promessa de
um auxilio divino, especial, eterno. ii
Resulta dessas citações do proprio auctor do Syllahu.s, '1Ue si o lihern.li.~mn r. 11 m rrro condrmnavol, o
càtholicismo liberal, mesmo entendido como principio,

i'
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deve ser tratado como inimigo c considerado como
condomnado. Não quer isso dizer que a Igreja, assim
como vamos provar, COP.dc·mna absolutamente, de
facto, todas as liberdades modernas.

bléas d P!ibcrantes. Será só agora que a rn:wJo participa,
de algum modo á direcção do Estado? E' vordaclc que
na anLiga Europa os memkos das assembléas clclibernntcs eram designados i;or sru nascimento, por seu
caractüI', pela élasse á c1ual perle1•.ciam. 1foje é a clf'i·
ção que prevaleceu, e o su(Jragio mais ou menos unirersal é chamado a fazer a escolha delJ es. Em si o suffragio universal não é contrario á lei d.e Deus, a Igreja
não o condemna; longe disso, foi ella a rrimcira que
usou da eleição nas suas gcari.des ordens religiosas, ás
vezes na escolha de seus sacerdotes e de seus pontífices. A carta de Leão XIII a.os bispos e aos catholicos da França (16 de fevereiro de 1892) indica niLidamente o pensamento da Jg,' eja. Elia não reprova
n em a Republica, nem as leg itimas liberdades, mas
simplesmente os desvarios ou os abusos do sufüagio
UP.ÍVCI'SD,], a raixão tomando O lugar da justiça, O espirita do mal desvia1'.do a liberdade do voto cm proveiLo ele doutrinas perv<'rsas e do transLorno social P
rr.ligioso.
2º A Igceja sc•rá ahsolu Lamente opposLa á lib erdadr
rln. imprensa? - <1 Si i;or <'Ssas palavras <'ntencler-se
um <lireito naLural, anterior 011 superior a qualquer
ronsLiLuição, de falar, escrevei', imprimir ou publicar
os proprios pensamep_tos, quacsquer que sejam, wkc
toda a especie de assumpto, sem reserMs nem limites,
Ct'r·Lamentc semelhante liberdade é culpada, contraria
á f(', ú moral, ao bom senso, dez vez es condemnada
pPla Jg,·eja e rligna de todos os anátltrmas (1). » E'
l'sla ahusiva liberdade que o Syllabus reprova na sua
SPpluagesima nona pro_t.;osição . Mas suppondo uma
lih<'r<lade da imprensa limitada pela l ei, contidsi, mantida sob a vigilancia do poder, Lendo qu e prestar conLa,
peranLr os tribunaes, dos seus delictos r abusos, se-

JI. A Uitude ela Igreja relatiramente ás liberdades modernas. - Trans1 ortando-se ao texto das rrorosições referentes ao liberalismo contem pomneo, que são
condPmP.adas 1wJo Syllabus, os ir.imigo s da fg.·c'ja quereriam arguir dahi que o sciherar.o l onLificc e, com
elJe, a Igreja eatholica, COJ1.domnam absolutamente
essas liberdades. 1\qui tambem é preciso distinguir:
Pois sim, a Jg,'cja re111ova o 1 rincipio vral de todas as
liberdades, e cm rarticular da liberdade elo mal; o
nunca haverá conciliação po~sivcl r'ntre o rontifice
romano e rssr hlso rrcg..csso, como não ródc haver
nenhuma rntrc o b••m e o mal, entre a luz e as trevas,
entre Deus e .U. -lial.
MaR, intolerrmte para com o erro, sem dó para o
mal, não pactuando nunca, como Dc·us, com a mrntira e a iniquidad e, não ha de ter a Igreja, assim como
o seu divino m<Jdclo, alguma pacicncia e alguma misericordia a resp eito dos peccadores e dos transviados? E sem os approrar, não saberá pL'lO mc-P. CB Lolerar certas liberdad es introduzidas cm nornas s·ocicdades modernas? Sim, a Igreja é, de facto, muito tolt'rante, e seria para desejar que os qur a combakm,
se inspirassem dos sentimentos e do rroccdimcnto
della. Para nos convencer disso, basta rxaminar, i, or
um in stante só, o rrocrdcr da Igreja a r espeito ele cada
uma destas lib erdades modcrna1:>: liJw1 dados politicas,
liberdade da imprensa, lib rrcl.adc d(' consciencia, liberdade dos cultos.
1 o· A socirdadc' moderna é muito ciosa e müito orgulhosa das suas liberdades politicas. - Entende J. Or
ahi o dirPito r[p iPkrvir 110R mg<wios do govrrrio, PR
sua constituição, na fiscalização do poder 1 oi· assem-

t.
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molhante liberdade será o obj ecto das condemn.açõos
da Igreja? Por certo qu e não. Aqui como om toda a
parto, o que a Igr eja reprova, é o mal, ó o po der da
palavra e da p enna posto ao servi ço elo uma cau sa má,
e isso sem p ojo, som respeito, som dignidade, som justi ça e sem caridade. l\Jas a sab ia lib erdade do p en sar,
criti car o mal, animar o bem, longe do ser um perigo,
poderia ser muito salutar, impedir gcandos abusos o
provocar uteis melhoramentos. Repetimos que não
a condomnaria a Igreja que sempr e deu, nas suas escolas thcologicas c até nas suas asscmblóas conciliar es,
a mais ampla lib rrdacl c para a discu ssão, comtanto qu e
cm tudo r einasse a caridade. Mas porqu e a lib ordado da
impr ensa, tal qu al é entendida e pr aticada cm nossos
di as, é uma lib erdade difficil e perigosa, a Igreja della
desconfia e a designa como perigosa.
3° A liberdade de consciencia é tambcm indicada
como uma conquista dos tempos mod ernos. Que pensa
a lgr cja a este resp eito? - Certamente, perante Deus,
não ha liberdade de conscioncia. Em pr esença elo bem
e do mal conhecido s pela consciencia ou r ovalado s pela
fé, o hom em conserva a possibilidad e ela escolha, mas
não tem o direito de abandonar o b em pelo mal :
fi ca responsavcl perante Deus. Do m esmo modo, a
Igreja, r epr esentante de Deus, po ssuidora da verdad e
e guarda da pura c,vcrdaclcira moral , não póde admittir a liberdade de consciencia relativam ente a Deu s.
Todos os hom ens devem abraçar a v erdade quando
a conh ecem e seguir a lei moral a ell es revelada. Não ó
da alçada da Igr eja modificar esse principio. Mas si
Deus e a Igreja não póclem, de modo algum, approvar
a liberdade de consciencici, dar-se-á o m esmo com o
E stado? Não, visto qu e o Estado não tem a missão
esp ecial ele julgar infalliv el e certament e el a verdade.
Qu e clle a protej o quando t em a dita de possu il-a, qu e
cuide cm impedir a Ínvasão do erro, muito bem; m as
o Estado não tem q Fhreite nem o dever de impôr os·
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dogm as cm que se dev e cr er, dictar os prccciLos da moral a seguir. Portanto, o Estado, em virtude da sua propria auctoridade, não póde estorvar minha lihcrclaclc
r eligio sa; e si cll c, levado pelo sentimento da sua impotencia, proclamar a liberdade de consciencia, a Jgrcj a
não ha de censur al,o por isso. E' um facto que hoj e,
cm muitos paizcs, o governo, o Estado se compõe
successivamente, e m esmo simultaneamente, de catholi cos, protestantes, judeus, racionalistas e a Lh cus.
Podemo s diz er qu e é uma in feli cidade; m as, esper ando
por m elhor situ ação, a liberdacle de consciencia sr impõe, e a Igrnja a tolera.
40 Vem afinal a liberdade dos cultos. - Vimos que
o Syllabus a co:rdemna. Não admitte qu e cc se devam
elogiar certos povos catholi cos onde a lei provru de
modo que os rxtra:rgciro s que ahi se venham cstah clccer, gozem do cxcr cicio publico de seu culto particular. » (Prop. LXXVIIJ.) Reco nhece qu e a lib er dade
civil dos cultos, com a lib erdade da impr ensa, cc precipita os povos na corrupção dos costum es e do espírito, e propaga a peste do indiffcrentismo. » ( Prop .
LXXX.) Portanto, a multipli cidade do s cultos não
deve ser consid erada como um b em. O -voto de .J csu s
Christo ó qu e todas as almas não tenham mai s que
um Deus, um a fé, um b apti smo, e a Igr eja Jl.ão pódc
adm ittir uma derogação a, est a unidade de crença e
de culto. Por con seguinte, si a sociedade moderna,
concedendo a lib erdade a todo s os cultos, entende reconhecrl-os todos como igualmente vcrda,dciros, igu a,lmcntc bons, a Igr eja não acccitar á nunca conc iliação
algum<\ sobr e est e ponto. Mas não é o mesmo si a lib erdade elos culLo s r esulta d e circumstan.cias qu e a tornem por assim dizer neccssa,ria. Neste caso, a Igr eja,
r eprovando o principio, tolerará o facto . Ora, ó assim
que o culto judaico, por sua invcncivel vitalidad e!
cansou os gov ernos e acabou por r econquistar a sua
liberdade no seio das nações ch.ri stãs. Aliás, muito
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tempo an~es que os governos cedessem, o papado déra
o exemrlo, abrindo um asyJo aos judeus persrguidos,
dé'ixando-lhes, mesmo em Roma, a 1.oucos passos do
Vaticano, a liberdade de seu culto. No seculo xvr,
o culto protestante conquistou seu lugar de modo
mais irresistivel, pela revolta e pelas armas. Henrique IV, quando foi elevado ao throP.o de Fra,nça, julgou não poder recusar aos protestari.tes o exercicio
de seu culto. Desde a revogação do cdícto de Nantes,
o protestantismo se r eergueu pouco a pouco e a França
catholica teve que se resigri.ar a supportar o culto rrot est ante.
A Igreja imputará isso como um crime á França?
Quererá o papa, por causa de tal estado de cousas, anathcmatizar nossa sociedade moderna? É evidente que
não. A Simta Sé admittc ou tolera srmelhante situação;
não admitte a doutrir.a da lib rrdade dqs cultos, -ma.s
sup porta o facto. Não pcrmittiu formalmente o juramento de fid elidade á carta de 1830, em que a lib erdade elos cultos catholico, r,rotcstante e judaico, é altamente affirmada? Sem duvida, seria para desejar que
numa nação como a França que conta perto de quarenta milhões de catholi cos, somente quinhentos mil
pro testantes e apenas cincoenta mil israelitas, o principio d.a verdade religiosa fosse energicamente proclamado, e os dissidentes beneficiassem unicamente ele
uma nobre hospitalidade. A Igreja póde lastimar essa
parte igual feita á lib erdade de todos os cultos; porém,
tolera o que não i:;óde impedir, e não considerará isso
como um aggravo para recusar (mtcnder-se com a socirdadc moderna.
Em dois documentos immor cdouros, a encyclica
lmmortale Dei, de 1° de novembro de 1885, sobre a
corstituição christã dos Estados, e a encyclica Libertas prmstantissimum, de 20 de junho de 1888, sobre a
noção, o uso e os abusos da lib erdade, o soberano pontifico Leão XIII definiu nitidamente, tanto para os

individuos como para os Estados, de uma parte, os
principios inviolaveis, de outra parte, as a,pplica,ções
praticas e as tolerancias razoaveis que a Igreja auctorizà em nossos tempos perturbados. Não nos a,fastamos da linha de procedimento tra.ça.da pelo pae commum dos fieis.
Eis, portanto, reduzida a seu justo valor, esta formidavel calumnia que accusa a lgrnja de ser a inimiga
de todas as liberdades ! Muitas vezes notamos no curso
de nossos estudos historicos que a Igreja não é, na realidade, a inimiga sinão do erro e do vicio. Por toda a
parte em que topa com elles, ella os fcrreteia e anathematiza: é seu direito e seu dever. Por toda a parte,
pelo contrario, cm que encontra o bem e a verdade,
glorifica-os e anima-os; é tambem a sua missão. Todos
os progressos e todas as liberdades acharam nella auxilio e protecção, quando tiveram por fim o aperfeiçoamento e a ventura da humanid?de; uma adversaria
corajosa e sem fraqu eza, quando deviam causar a ruina
das sociedades e a infelicidade das almas! Na hora presente, a Igreja catholica não combate a verdadeira
civi lização nem as verdadeiras liberdades, hostiliza sómente a revolução. V cnceu etla a perseguição, a heresia
e o scisma : cc vencerá igualmente a revolução, della
fü rará o mundo ; e a sociedade moderna, salva por
ella, de novo a proclamará sua mãe e libertadora (1). >>
(1 )

t. IV.
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