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SUGESTõES PRATICAS
PARA USO DESTE LIVRO
Os capítulos que encerra o presente volume foram elaborados com o intuito de que forneçam melhor entendimen to dos temas que tra tamos e, consequentemente, induzam a um apostolado leigo
mais eficiente nos diferentes campos a que se referem.
Para se inici-ar no Apostolado Leigo, fazemos ·as
seguintes sugestões:
.a) Dedicar quinze minutos diários à meditação
e ao estudo, a fim de se abr.asar no amor de Deus
e se preparar p a ra a Ação Católica.
b) Aceitar como responsabilidade pessoal o trab alho de se instruir acerca do ponto de vista católico no tocant e aos problemas atuais.
c) Transmitir a outros nossas opm10es e conhecimentos e colaborar na formação de dirigentes
e militantes.
d) Ler e discutir a matéria aqui exposta ·c om
um ou mais amigos e destarte engendrar planos para formar CírcuJos de Estudo.
e) Solicitar o Pe. Vigário ou seu Coa djutor a
que assista às reuniões, presidindo-as e dirigindo
os estudos.
f) Caso não pertençamos a nenhuma organização paroquial, ingressa1· na que nos melhor condiz e
toma1· parte ativa nos seus trabalhos.
g) Influir para que a organização da qual fazemos parte adira à Ação Católica e compartilh e
seu apostolado, consoante o desejo do Santo Padre.
h) Entra r em comunicação com os dirigentes
diocesanos, propondo-lhes iniciativas e pedindo-lhes
oportunJis diretrizes.
i) Promover a Ação Católica, mormente pelo
bom exemplo.
Não duvidamos que todos os ca tólicos .estão convencidos da necessidade de aplicar remédio imediato às questões actui abordadas; todavia o ·assentimen-
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to moral apenas não é suficiente, senão que se requer
decidir-se a fazer algo para procurar o progresso
da Ação Católica.
Seria deveras lamentável que nos contentáramos
com a simples . leitura dos capítulos deste livro; é
imprescindível avançarmos na própria santificação
e colaborarmos na Ação Católica do modo que vamos apontar. Nada de fatigante ou intricado há no
movimento regenerador da Ação Católica, antes o
participarmos nela se tornará uma das maiores satisfações de nossa vida de ca tólicos.
Digne-se a Santíssima Virgem, Rainha dos Apóstolos, fazer com que as presentes páginas suscitem,
naqueles que as estudam, o anelo ardente de trabalhar na recristianização do mundo por meio da
Ação Católica .

.•
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O APOSTOLADO
Introdução
Recordemos o episódio da cura do paralítico no
T anque das Ovelhas de J erusalém : "Havia em torno
d ele grande multidão de e nfermos, cegos, coxos, p aralíticos -que aguardavam o movimento da água." Fazia trinta anos que estava doe nte e não se pudera
curar. P or q uê? Porque não tinha um homem que
o metesse na água qua ndo ·esta er a .agitada pelo anjo.
Quantos en fermos da alma em roda de nós! E
quan tos qu e esperam a cur a!. Muitos deles podem
dizer com o paralítico do Tanque : "Não tenho ninguém que me bote na pisci na regeneradora da graça." E m outras palavras, não encontr aram o apóstolo.
Dolorosa realidade: muitos são os enfennos da
alma, porém po ucos as méd icos e en fermeiros. Poucos os apóstolos no laicato católico.
Por quê?
Às vezes por n ão se conh ecer em a na tureza, dignidade e necessidade do apostolado dos leigos.
Por que ta ntos membros da Ação Católica não são
apóstolos ativos e fervorosos? Certamen te porque
ign oram tu do ist o.
Uma vez que todos os membros de nossas associações devem ser apóstolos operosos, tratar emos deste
assun to do Apostolado, fazendo ver:
1.• Sua natur eza.
2.• Sua d ignidade.
3.• Necessidade do Apostolado Leigo.
Natureza do Apostolado
Que é o ap óstolo?
Ch ama o mun do de Apóstolo o que se co nsagra
com entusiasmo a um i deal, a uma causa p ública.
Contudo não se lh e dá se esta causa é boa ou má.
Daí a profanação do nome de Apóstolo quando se
aplica ao propagandista de ideais falsos, aos defensores de causas não boas.
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O nome de Apóstolo é sagrado, tem sua consagração no Evangelho. Prega Cr·islo a lodo o mundo
em razão de querer a -salvação de lodos. Nada obstante, entre lodos os seguidores de sua doutrina, escolhe doze aos quais chamou Apóstolos. Dá-lhes uma
instrução especial, dispensa-lhes um trato íntimo
e familiar. Por quê? Porque serão enviados pelo
mundo a co ntinuar a missão salvadora.
A palavra Apóstolo significa, portanto, enviado.
O Apostolado é missão divina; e quem envia é Jesus. E' a seus Apóstolos que Ele disse: "Assim como o Pai me enviou, assim vos envio a vós."
A que obra os e nvia? "Ide pelo mundo todo, pregai o Evangelho a toda criatum humana. Quem
crer e for b alizado será salvo; quem não crer será
condenado."
Logo a missão dos Apóstolos é pregar o Evangelho, salvar as almas, conduzindo-as a seus destinos
eternos.
Eis o que significa Apostolado: missão espiritual
para a salvação do próximo.
Não é Apóstolo o que diz: "quero salvar-me a
mim próprio", senão o que diz: "quero comigo salvar os outros." O verdadeiro Apóstolo tem sempre
em mente a palavra dolorosa de Cristo moribundo:
"Tenho sede."
Em uma palavra, Apóstolo é uma alma cristã e
c rislianizadora, ou, segundo uma acertada expressão
de Pio XI: Apóstolo é um centro de irradiação de
a tividade benéfica.
Dignidade do Apostolado

Nen huma empresa humana pode comparar-se com
a do Apóstolo. Para conhecer· sua dignidade faz-se
mister con h ecer· antes o valor da alma humana.
Qual é o valor da alma? O Sangue de Cristo Nosso
Senhor: "Haveis sido r.e sga tados não a preço de
ouro ou prata, mas com o Sangue precioso de
Cristo.
"Chegar à índia, salvar uma alma c então morrer",
exclamava o grande apóstolo S. Francisco Xavier.
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Este Santo compreendera o pr.eço de uma alma e
por isso cria que a vida estava bem empregada na
salvação de uma só. Concedeu-lhe o Senhor a graça de salvar uma multidão ingente.
Escreve S. Dionísio: "De todas as coisas divinas,
a mais divina é cooperar com Deus na salvação d e
uma alm a." Obra essa que terá r essonâncias eternas, ao passo que as obras hum anas não ultrapassam os limites do tempo.
Todavia, ao passo que se fazem sacrifícios estupendos e por vezes h erói cos para salvar a vida corporal do próximo, arrostando perigo de água e fogo - quantos são os que se expõem a estes mesmos perigos por lograr a sal vação de um a alma?
Além disso, não raro se enfrentam os maiores riscos por coisas que valem muito menos do que a
saúde do próximo: por um prêmio, pelo louvor, por
uma vantagem material.
Mas q ue se faz pela salvação de uma alma?
Necessidade do Apostolado leigo
A despeito disso, o Apostolado é dever de todos:
não apenas dos sacerdotes, se não também dos leigos. Disse-o claramente o P apa: "E' um dever de
amor para com Deus, de carida de para com o próximo, dever imposto pelos sacramentos do batismo e da confirmação."
Hoje é esta obrigação mais premente e m ais necessária.
Porquanto, à medida que a sociedade, co mo a
miúdo o d eclarou S. S. Pio XI, se torna cada vez
mais pagã, a i ntervenção do alto se faz cada vez
mais ins uficiente para a tend er à grande empresa da
recristian ização social.
Em primeiro lugar, os sacerdotes são mui poucos
para ta manho cometimento; e, em segundo, em razão de seu caráter sagrado, não podem penetrar todos os setores da vida social, e sobretudo ·a queles
onde mais necessária se torna sua intervenção; em
terceiro lugar o ministério do sacerdote é, vezes sem
conta, ineficaz, por estm· cercado de percalços e dificuldades d e todo gên ero.
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O Apóstolo leigo deve suprir o sacerdote, porque
pode entrar ali onde não chega a ação do sacerdote, e pode coligir messe copiosíssima onde este só
encontra repulsão e desprezo.
A vista disso, o laicato há de ser a milícia auxiliar da Igreja, e .esta milícia chama-se Ação Católica.
Conclusão
Em vésperas de uma grande batalha, Napoleão dirigiu-se assim a seus soldados: "Soldados, preciso
de vós!" Hoje a I greja conclama seus filh os: "Filhos, necessito de vós!" Mas que diferença en tre ambas essas conclamações: Napoleão convidava a uma
batalha cruenta, a Igreja convida-nos a uma luta pacífica; Napoleão pretendia satisfazer suas ambições
pessoais, a Igreja não procura outra coisa que não
a glória de Deus e o bem das almas. Custou a vitória de Napoleão milhares de vidas, a vitória da Igreja dá a vida eterna a todos os r emidos.

'
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A AÇÃO CATóLICA
Introdução
Marchava Antíoco, rei da Síria, com poderoso
exér cito contra Jerusalém, a Cidade Santa. Judas
Macabeu, comandante dos judeus, ordenou ao povo
invocasse o nome do Senhor, a fi m de que aj udasse
a de fender a cidade, e exortou os mais valorosos
"a combater varonilmente c a defender até a morte
a Lei do Senhor, o templo, a cidade, a Pátri a e os
cidadãos", ameaçados por Antíoco, ministro de Satanás, e deu aos seus como santo e senha estas palavras: A Vitória de Deus.
De feito, ela foi obtida gloriosamente, Deus tr iunfo u, Jerusalém e o templo salvaram-se.
Ju das l\1acabeu e seus sol dados são quais precursores da Ação Católica, por quan to esta é um exército, muito embora exército pacífico. Seu santo e
senh a são as palavras de Pio XI : "A paz de Cristo
no Reino de Cristo." E' um exército que, à semelha nça daqueles judeus, não combate pelo triunfo
de um povo, duma dinastia ou facção, mas pel a vitória de Deus.
Por isso a Ação Católica é uma ação dos leigos
organizada, cristianizadora e necessária.
Examinemos estes caractedsticos.
Ação dos leigos
A Ação Católica é um campo aberto a todos os
leigos, de q ualqu er sexo, idade ou condição. E' tal
qual a vinha evangélica em que todos são convidados a trabalhar; não h á mais pretexto para o católico leigo dizer : "Ninguém nos convidou ao trabalho".
O Pai d e Familias, na pessoa de seu Rep r esen tante na terra, ch amou a todos com o convite: "Ide
também vós trabalhar na minh a vinha, há campo
para lodos."
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Contudo mui poucos são ainda os que atendem
ao chamamento, de modo que podemos dizer com
os co n vivas do banquete: "Muitos são os chamados,
mas poucos os escolhidos."
Ação organizada

Feito um tratado de paz com a Ingla terra, mandou a Holanda c unhar uma medalha comemorativa
do acontecimento; num lado r epresentava uma junta de bois acolherados sob o jugo e em posição de
puxar o arado, sobreposta a eles a inscrição: "Unidos Somos Fortes." Noutro lado se viam dois vasos
de baiTo a boiar num mar agitado, com es ta legenda : Se Nos Chocarmos, Quebrar<emos."
Otimamente serve esta medalha para elucidar toda a organização da Ação Católica - essa que é ação
organizada. Quer isto significar que os leigos nela
inscritos não estão isolados e independentes, mas
são como as partes de um todo, quais membros de
um corpo, quais soldados dum exército.
O antigo e sempre verdadeiro anexim: "A União
Faz a Força" aponta-nos a utilidade, eficácia e necessidade da organização. Requer-se, por conseguinte, que a Ação Católica seja em todas as Nações uma
força organizada com seus núcleos paroquiais, diocesanos c nacionais.
Sabemos por outra parte como os maus se unem
para seus emp1·eendimentos, dispersos em muitos
pontos, atuam em aco rdo, talqualme nte Herodes e
Pilatos, quando se trata de combater o nome de
Deus e a religião de Jesus Cristo. E por que não se
uniriam os bons para o bem e pa1·a defender os
direitos de Deus e fazer o que é bom?
Para explicar a eficiência da organização costuma-se recorrer a várias comparações. Apreciadíssima é a das varas que, separadas, fàcilmente se podem quebrar, mas unid as em feixe não se quebram.
Outra não menos evidente é a do regatozinho que,
n boca da fonte, cabe perfeitamente dentro da mão ;
correndo, porém, através dos campos, reúne-se a
outros até converter-se num a torrente a derramarse pelas planícies, l evando a fecundidade ou a desolação aos campos.
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Ação recristlanlzadora
O único fim da Ação Católica é a vinda do Reinado de Cristo. O lema que tem foi dado por Jesus
Cristo mesmo: "Venha .a nós o Vosso Reino".
Os Romanos Pontífices assinalaram para a Ação
Católica o programa de S. Paulo: "Restaurar todas
as coisas em Cristo." Todas as coisas, não somente
as consciências individuais, mas também a familia,
a sociedade, em todos os seus elementos constitutivos .e em todas as suas manifestações.
Ao .passar S. Bernardino de Sena por alguma cidade, convidava todos os habitantes a inscrever o
nome de Jesus nas fachadas de suas moradias, e
aceitavam o convite.
A Ação Católica quer escr,ever es te nome em todas
as coisas e em todos os corações. Cristo não deve
ser um Rei encerrado no tabernáculo, nos claustros
ou nas casas dos vassalos fi éis; h á de reinar em
todas as famílias e na sociedade inteira.
Conhecida é a lenda de S. Cristóvão, homem de
es tatura descomunal. Depois de h aver servido a alguns p atrões tiranos, põe-se ao serviço de Cristo,
dedicando-se a obras de caridade. Junto ao rio
Oronte, encarrega-se d.e transportar aos ombros a
todos que quisessem atravessar.
Duma feita se lhe apresenta um menino mui formoso, rogando-lhe a mercê de o passar ao outro lado. O gigante leva-o sobre os ombros, mas no meio
do rio, levanta-se uma borrasca com grande perigo
de vida dos dois passageiros. O Menino b~ada: "Coragem, Cristóvão, trazes a Cristo."
Desde aquele dia, Adócimo - tal era seu verdadeiro nome - chamou-se Cristóvão, ou seja Cristífero: o que leva a Cristo. Todos os membros da Ação
Católica devem ser outros tan tos Crisüferos a levar
a Cristo no meio da sociedade, sabendo que esta obra
não se fará sem dificuldades, visto como o apostolado cristão sempre conh eceu tempestades e lutas.
Donde não olvidemos o que nos diz o Papa:
"Exclusivamente depois de formarmos a Cristo dentro de nós, poderemos fàcilmente comunicá-Lo à
família e à sociedade." Pois ninguém dá o que não
tem, ou em outros termos, não pode ser Apóstolo
quem não é bom Cristão.

http://www.obrascatolicas.com
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Ação necessária
Mas donde vem isto de querer reformar c r istãmente a sociedade? Basta abrir os olhos para se convencer da necessidade desta empresa.
Uma sociedade pode dizer-se deveras cristã, quando nela não apenas se respeitam o símbolo da fé e o
decálogo, senão quando se observam todas as leis
prescritas pela Igreja, quando a moral evangélica é
norma de vida q uer em público qu er em particular,
em casa como fora.
Será .esta, porven tura, a condição da sociedade
moder na?
A resposta é facil. Bastará apontar alguns fatos.
Como se respeita, por exemplo, o nome de Deus, em
certas e determinadas regiões? Como se festejam as
fes tas do Senhor? Como se observam as normas de
moralidade?
Como se consideram no seio da sociedade ci vil
as regras da justiça .c da caridade para com o próximo? Poder-se-á dizer que a caridade - como o
exige o Mestre - é o caracter1slico de seus discíp ulos?
E a família, célula e fund amento da sociedade, em
q ue estado se ach a entre n ós? E' verdade que ainda
. conserva o cunho de cristã; como se guardam, porém, as virtudes que a constituem o encanto da vida
familiar : o amor cristão, o 1·espeito, a concórdia, a
fidelidade, a obediência?
A verdade é que a soci edade moder na, como o l'ep etia o ch orado Pontífice Pio XI, caiu quase em
su a totalidade no paganismo e necessita recristianizar-se; a Ação Católica está encarregada desta tar.efa.
Por isso a Ação Católica tenciona formar bons
cristãos e bons cidadãos para o bem da Igreja e da
Pátria, cujos interesses vão unidos aos daquela.
J á o disse o Santo Padre : "O verdadeiro cristão
é em virtude desta mesma condição o melho r cida·
dão, amante de sua Pátria e submisso às autor idade11
legalmente es tabelecidas."
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Conclusão
A história do povo judeu oferece-nos outro fato
que r epresenta admiràvelmeute a Ação Católica.
Regressando da escravidão de Babilônia, os judeus
puseram-se a reco nstruir o Lemplo e os muros d a
Cidade Santa. Mas os numerosos inimigos impediamlho. Fizeram-se orações ao Senhor e os obreiros sustinha m numa mão os instrumentos de trabalho e
noutra a espada.
Hoje se trata de reedificar a Cidade de Deus, a
sociedade cristã, devastada por m ais de meio século
pelo laicismo descristianizador. Quem levará a cabo tamanho empreendimento? Todo o povo cristão,
sob a direção do Papa, dos Bispos e dos Sacerdotes.
Recordem os, tod avia, o qu e nos a plica o P apa:
"Se o Senhor não é o que edifica, em vão trabalham
os que e dificam a cidade." Como os antigos judeus
que levantaram o templo e a cidade, assim tam bém
nós outros invoquemos antes todo o -auxílio do alto.
A oração preceda a ação e então estejamos seguros
de obter a vitória do Senhor.

..
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Não é raro ouvir, quando con vidamos alguém a
ingressar nas fil eiras da Ação Católica: "Homessa,
sou católico! Ou quer você que me faça batizar de
novo?"
Tal resposta patenteia o desconhecimento da Ação
Católica e do dever de pertencer· a ela.
Que coisa seja, já o dissemos no capitulo precedente. Agora queremos esclarecer por que é uma
obrigação da vida cri stã.
A Ação Católica é:
a) u m dever de amor para com Deus e de caridade para com o próximo;
b) um dever im posto pelos sacramentos do Batismo e da Confirmação.
São caducos, portanto, os pretextos alegados para
se eximir desta obrigação.
Dever de caridade

Em r elação a D eus .
A um bom filho é próprio amar seu pai e desejar
que todos o amem e o honrem.
O que de verdade ama a Deus não pode menos
de querer que Ele seja amado e glorificado de todos. Esta a razão de ser a Ação Católica um apostolado para a glória de Deus. Seu programa pode
resumir-se nestas palavras de S. Pedro: "Que Deus
seja honrado em tu do."
Por outra parte, quem ama a Deus h á de querer
o que Deus quer. Pois bem, aí está S. Paulo a nos
.ensinar: "A von tade de Deus é que todos se salvem
e cheguem ao conhecimento de Deus.
Pelo que a Ação Católica é um apostolado para
a salvação das almas, ou, como ensina Pio XI, é
"um cuidado da própria ~:~ lm a e da alma dos demais."
I.
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Portanto é um dever de amor de Deus; isto ressalta mais claro pelo seguinte exemplo.
Desceu o Redentor Divino à terra, a fim de que
todos renascessem à vida sobrenatural: "Vim para
que todos tenham a vida, e a tenham em abundâ ncia." Mas também esta vida, como a vida natural,
Ele não a comunica diretamente senão por intermédio de outros. E assim como para a transm issão da
vida natural instituiu ,o Matrimônio, bem assim criou
o apostol a do para com uni car a vida sobrenatural.
Não salva Deus ao homem a não ser po r meio de
outros homens.

II. P a r a c o m o p r ó x i m o
O poeta Metastás io põe na boca do pagão Atílio
Régulo esta sentença "Vive inutilmente q uem não
vive se não para si."
Tal palavra co n dena o egoísmo e estaria melho r
na boca do cristão, vinculado que é pela lei evangélica da caridade a todos os seus semel hantes.
Cristo Nosso Sen hor ord ena-nos amar ao próxi mo
como a nós mesmos. Ora, nin guém ama verdadeiramente a si próp1·io, se n ão se preocupa por sua alma, como tamb ém n ão há quem ame em verdade
a seu próximo, se não tra ta de o salvar.
Aliviar as necessidades cor porais do próximo é
um dever que todos os c ri stãos cumprem e praticam, e não há quem não se indigne ao ver a conduta
dos dois viajantes passando de largo, quando encontram o ferido no caminho de Jericó; entretanto comove-nos profun damente o. proceder do samaritano
que dele se compadeceu e o levou à hospedaria
para que foss-e tr·a tado c curado.
Mas quantas almas feridas, abandonadas, n ão se
enco ntram hoje no camin ho ? E quantos são os bons
samaritanos que se in clinam até elas para as aliviar e salvar? Além de tudo não olvidemos que as
necessidades espirituais são mais urgen tes do que
as corporais, pois o espírito é s uperior ao corpo.
Se são muitos os que cumprem com o dever da
caridade material, são mui poucos, ao con t1"á1·io, os
que praticam a caridade espiritual; crê-se ter feito
basta nte com o cuidar da própria alma.
Formação- 2
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Fez o Senhor a Caim, após o assassínio de Abel,
esta pergunta: "Onde está leu irmão?" Respo ndeu
Caim: "Sou eu porv.entm·a o guarda de meu irmão?"
Dirigisse Deus a mesma pergunta a cada um dos
cristãos hodiernos, e retorquiri am com as palavras
de Caim. Todavia, sem embargo, todos somos guardas de nossos irmãos como no-lo dizem as Sagradas
Escrituras: "Deus a cada um deu o ca rgo de ler cuidado de seu irmão." Não há dúvida tratar-se aqui
especificamen te do cuidado espiritual.
A Ação Católica é a concretização perfeita deste
dever de caridade; é o socorro piedoso às necessidades espiritua is do próximo; é o remédio preventivo con tra o tão difundido e daninho egoísmo espiritu al.

Obrigação imposta pelo Batismo e Confirmação
Pelo Batismo nos fazemos cristãos, isto é, adquirimos o direito de ci dadania nesta sociedade que se
chama Igreja Católica.
Ora, em toda sociedade, os membros todos hão de
ser ativos, não .e m um mesmo plano nem da mesma
forma, mas todos têm de contribuir p ara o melhor
bem-estar da comunidade. O que procede de oolra
maneira é um parasita vergonhoso. E às vezes esta
obrigação se toma tão imperiosa que exige o sacrifício da própria vida.
"Pois bem - ensina Leão XIII - se a lei natural
nos ordena amar e defender a sociedade em cujo
seio vimos a primeira luz, e se lodo cidadão deve
dar a vi da pela defesa da Pátria, maior é o amor
que todo cristão h á de ter para com a Igreja. Porq ue esta é a Cida de de Deus, por Ele organizada, e,
mesmo peregrina em a terra, chama e guia a seus
cidadãos à eterna felicidade dos Céus."
Nalgumas associações somos sócios honorários,
bastando dar o nome. E nesta grande sociedade da
Igreja Católica quantos não são apenas cristãos honorários, que não fazem honra a seu nome de católicos. Foram balizados e seus nomes figuram no
registo pamquial - mas o que fazem pela Igreja?
Todos devêramos ser católicos efetivos, ou melhor,
a ti vos.
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O apostolado é um dever exigido mais clara mente pelo sacramento da Crisma.
O Batismo faz-nos cristãos ; a Crisma, soldados de
Cristo. Por meio deste sacramento que aumenta a
graça sanlifican te se nos dá a fortaleza espiritual
pa ra empunhar as armas e suster os a taqu es e impugnações dos inimigos.
Que é, porém, a milícia senão altruísmo e dom
de si? Um soldado egoísta é um contra-senso; é
co mo dizer sacerdote incrédulo, mestre ignorante,
juiz injusto.
A Ação Católica é uma santa milícia em favor de
Cristo e da Igreja ; Pio XI definiu-a: "batalha santa
iniciada em todas as frentes."
Durante a Grande Guerra houve, como todos sabem, soldados que em vez de combater n as primeiras linhas, como er a seu dever, se quedavam em postos seguros da r etaguarda; deu-se-lhes o nom e de
Emboscados. O general Castelnau, que tanto se distinguiu na guerra passa da e n a atualidade é presidente de uma gra nde organização católica de França,
ch ama os católicos que se quedam na r etaguarda,
em lugar es seguros, e que recusam entrar em luta
nas fileiras da Ação Católica, de "os Emboscados
da Paróquia". Quantos Emboscados desses a trás dos
soldados de Cristo!
Vãos pretextos.
Mas ninguém quer ser tachado de covarde, e daí
se inventaram vãos pretextos para dissimular a inação.
Dizem un s : "Isto toca aos Padres. Cristo disse aos
Apóstolos : Ide e pregai - a n ós outros nos compete
ser bons cristãos e não mais. De outro lado, os sacerdotes basta m por si sós p ara esta .empresa de
r ecristianização da sociedade."
No enta nto o Papa ma nifes tou-se de mui diferente modo ao declarar, mais de uma vez, que a Ação
Católica é um dever não apenas do ministério saceJ·dotal, mas igualmente da vida cristã.
Disso já indicamos as principais razõ es.
2*
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A este propósito escreve o Cardeal Maffi : "Cristãos, lembrai-vos que, se nós sacerdotes somos os
capitães, vós sois os soldados; mais, o êxito duma
batalha deve-se à perícia e tática dos generai s e
igualmente ao valor e fidelidade com que cada um
dos soldados sabe manter sua posição. Quantas batalhas de planos estratégicos impecáveis se perderam, porque o último dos soldados não foi fiel ao
que o arregimen tara. Se assim quereis, nós outros,
sacerdotes, somos as sen tinelas avançadas, a Companhia da Morte, céJ.ebre na h eróica defesa de Carroccio, e seremos os primeiros a enfrentar os inimigos de Cristo; mas vós sois a ala do exército e os
que haveis de sofrer o choque dos adversários."
· Numa das derradeiras perseguições da Polônia
mártir se narra um feito que muito faz ao nosso
caso. Inte ntavam os invasores profa nar o Tabernáculo e roubar a Sagrada Eucaristia. O sacerdote interpôs-se diante dos invasores no intuito de contêlos a distância; vendo, porém, baldados todos os
seus .esforços, corre ao Sacrário e o protege com
ambas as mãos, abraça-se a ele com todas as forças,
num último recurso de defesa.
Nisso, adia nta-se um cossaco e desfere furioso
golpe, decepando as mãos do sacerdote; este levaola os cotos sangrentos e grita ao povo: "A vós cabe
agora a defesa de Jesus." Irmãos, a cena comovente não é insólita ; muitas vezes os sacerdotes nos
sentimos de mãos truncadas e nos voltamos a vós
com a intimação: "Defendei vós a Jesus!"
Dirão outros : "A Ação Católica é uma novidade.
A Igr~ja viveu sem ela até hoje, e atualmente há
mais fé que antes e as coisas andam melhor."
Repetidas vezes o Papa rebateu tal asserção infundada; eis algumas d,e suas palavras: "A Ação
Católica não constitui linda novidade dos nossos
tempos, como alguns pensam, os que não estão dispostos a receber esta novidade e não a estimam
como se deveria."
A primeira difusão de cristianismo fez-se mediante a Ação Católica e não se podia realizar de outro
modo. Que teriam efetuado os Doze, perdidos na
imensidade do mundo pagão, se não houvessem chamado ,em seu a uxilio os meninos, jovens, donzelas,
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matronas e homens, dizendo-lhes: "T1·azemos conosco o tesouro de Cristo, ajudai-nos a distribuí-lo."
A Ação Católica em sua natureza, que r dizer, enq uan to é a participação dos leigos no apostolado da
Jerarquia, é tão antiga como a mesma Igreja.
Para o comprovar, basta o seguinte fato. Após a
pm·seguição de Jerusalém, na qual perdeu a vida
S. Estêvão, muitos cristãos leigos foram dispersados
e o livro dos Atos nos diz que "andavam dum lugar
para outro, anunciando a pal avra de Deus. Em Antioquia instruí ram uma multidão tão numerosa que
n aquela ci dade se deu pela vez p rimei ra o nome de
Cristãos aos seguidores de Cristo."
Os Após tolos, sace r do tes, c h egaram mais tarde
àquela cidade. A primeira semeada, as primeiras
conquistas, foi trabalho de leigos.
Por onde a Ação Católica não é uma novidade;
a novidade está só na forma exterior, na organização. Que há de estranhar? Quantas novidades não
temos admitido na vida ordinária! Deveremos voltar
à ca nd eia de sebo por ser uma novidade a luz elétrica? A lei é esta: para tempos novos, novas exigências e novos remédios.
Conclusão
Recordemos o episódio da conversao da Samaritana. Depois do colóquio com Jesus, deixou o cântaro e se foi à cidade avisar seus concidadãos: "V inde e vereis um homem que me disse tudo o que fiz.
Não se1·á talvez o Salvador?" E muitos vieram da
c idade e creram nele pela pal avra da mulher.
Aí temos um exemplo vivo do Apostolado Leigo.
P rega a Samaritana a Cristo, convertendo-se ela própria a Cr isto, e por meio de seu procedimento muitos outros tamb ém.
Que visa a Ação Católica? Fazer conhecer e amar
a Cristo. E' a continuação, através dos séculos, da
obra da Samaritana,
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OS DOIS SACRAMENTOS
DA AÇÃO CATóLICA
Introdução
Em Outubro de 1933, na Catedral de Santo Estêvão em Viena, concedeu-se, de maneira solene, a
inveslidu1·a da Suprema Ordem da Milicia de Cristo
ao Dr. Miklas, Presidente da República de Áustria.
Depois que o Núncio, em nome do Papa, celebrou
a sole nidade, o novo Caval e iro da Ordem de Cristo
tomou a palavra e disse :
"Ser um verdadeiro Soldado de Cristo, ou pelo
menos procurá-lo ser, deve constituir uma das preocupações de todo cristão, e esse pensamento há de
animar todo o procedimento seja público seja particular. Por boca dos Padrinhos o prometemos no
Batismo, e d epois, pessoalmente e de maneira solene, na Confirmação.
No respeilante a mim, em minha vida longa e atormentada, tenho buscado - digo-o com franqueza - ser um verdadeiro Soldado de Cristo. Declaroo sem rodeios e com viva satisfação, .e, embora clarame nte con h eça minha insuficiência, faltas e defeitos e humanas im perfeições, espero que Deus,
Juiz benigno e misericordioso que é, nos há de perdoar."
Com estas palavras, o Presidente federal da Áustria não apenas se dizia católico, mas católico militan te, destarte faze ndo, qual verdadeiro Soldado de
Cris to, profissão solene do catolicismo militante, ou
seja, de Apostolado, ·apostolado esse que hoje tem a
sua mais cabal expressão na Ação Católica.
Todavia não se contentou com isso o novo Cavaleiro de Cristo; como bom co nhecedor da praxe da
Igreja, indicou ainda os fundamentos dogmáticos
do Apostolado Leigo, quando afi rma que todo cristão promete ser soldado de Cristo e, portanto, Apóstolo, no momento de receber o Batismo e a Crisma.
Verdade que bem poucos cristãos conhecem.
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Por isso queremos profundá-la mais, demonstrando sucin tamente que a Ação Católica, enquanto
Apostolado Leigo, é:
1) uma obrigação do Batismo;
2) uma obrigação da Crisma.

Obrigação do Batismo
Num subúrbio pans1-ense, um bom sacerdote propôs num belo d ia a um operá rio incrédulo fizesse
batizar um do s filhos que estava em perigo de morte. "Que me impo rta o vosso batismo - respondeu
o operário - isso não é l á mais que uma pitada de
sal na boca."
Na generalidade, os católicos têm do Batismo um
conceito um pouco melhor do que o obreim da nossa
história. Mas onde estão os que dele têm noção exata,
já em seus efeitos, já sobretudo em suas obrigações?
Uma obrigação que deriva dos efeitos do Batismo
é o Apostolado.
Pelo Batismo o homem se faz filho adotivo de
Deus, irmão de todos os cristãos, membro da Igreja.
Destes três efeitos emana o dever do Apostolado,
como passamos a demonstrar.
I. Filho Adotivo de Deus
Quando se batiza um menino, 1·enova-se a cena
milagrosa que se efetu ou no dia do batismo de Jesus,
às orlas do Jordão. Do céu baixou a voz do Eterno
Pai: "Este é o meu filho muito amado, em o qual
tenho todas as minhas complacências."
Parecerá ·exagero, nada obsta nte é realidade. Prodígio de amor infinito.
"Admirai - escreve S. João - que prova de amor
nos tem dado' o Pai ao q uerer que nos chamemos e
sejamos em ve rdade filhos seus."
Poucos cristãos advertem a esta altíssima dignidade. Bem o comp r eendia a camareira da filha do
R ei Luís XV da França; ao ser repreendida por sua
senhora com es tas palavras : "Não sabeis que sou filha do vosso Rei?" respondeu-lhe: "E' verdade; mas
eu sou filha de Deus, Rei dos Reis."
Tão grande dignidade traz con sigo uma obrigação
bem definida: a de promover e defender a honra
de Deus. Um filho não pode considerar co11;1 olhos
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indiferentes a ·h onra de seu pai. Se, pois, somos filhos de Deus, sua glória deve-nos preocupar.
Isto posto, em que consiste o Apostolado ? Em zelar pela honra de Deus. E que é a Ação Católica?
Um Apostolado para a glória de Deus.
Pelo que é o Apostolado uma obrigação direta do
Batismo.
II.

I r mãos

de

T odos

os

Cr is tão s

Os filhos de um mesmo pai chamam-se irmãos.
Todos os cristãos são filhos de Deus; logo, irmãos
entre si.
Os primeiros cristãos denominavam-se com o nome dulcíssimo de Irmãos. Ain da hoj e em dia a liturgia usa esta expressão : "Orai, Irmãos" diz-nos
o sacerdote na Santa Missa.
Pois bem, entre irmãos é coisa sagrada e natural
o amor, o auxílio r ecíproco e a comunicação dos
bens. "Tudo o meu é teu" - é a fórmula da verdadeira fraternidade. O irmão que tem mais dá ao que
menos tem; não morre de fome um irmão enqua nto
ao outro fica um pedaço de pão.
E se o provérbio r.e za: "Amor de irmão, amor de
adversário", é verdade só no caso de o amor degenerar em ódio, como a miúdo sucede.
Devem os cristãos amar-se e ajudar-se mutuamente como irmãos; ajudar um ao outro nas necessidades materiais ~ sobretudo nas espirituais. Hão de
procurar que todos estejam providos dos dons do
Espírito, que ninguém pereça, que todos se salvem.
"Quem está enfermo, que eu não no esteja também? Quem se escandaliza, que me eu não abrase?"
Tal palavra de S. Paulo deveria estar n a boca de
todo cristão.
En tão, que é afinal de con tas a Ação Católica?
Um Apostolado para a salvação espiritual de nossos
Irmãos em Cristo.
III.

Memb r os

da

I grej a

Pelo Batismo se adquire o direito de cidadania
nesta imensa sociedade que é a Igreja Católica.
Ora, não devem acaso os cidadãos sofrer e trabalhar pelo bem da sociedade em que nasceram ou
da qual siío m ~mp rgs, sociedade que :1e chama Pá-
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tria ou Nação? As contribuições e as responsabilidades são diversas, segundo o posto que cada qual
ocupa, mas todos estão obrigados a dar algo.
Assim o sacrificar-se pela Pátria em pel'igo é um
dever para todos; destarte vimos como na passada
guerra mundial morreram além de oito milhões de
homens para defender os direitos de suas respelivas
Pátrias. Aos que então tombaram se erigiram em
todas as partes monumentos de justo reconhecimento.
Mas os cidadãos da Igreja, os súditos de Cristo
Rei, não teremos os mesmíssimos deveres para com
a sociedade religiosa a que pertencemos?
Pois bem, a Ação Católica é um Apostolado para
n defesa e dilatação da Igreja, ou seja, do Reino de
Cristo no mundo.
Obrigação imposta pela crisma.
Mais evidente é aind a que a Ação Católica é um
dever resultante do sacramento da Confirmação.
A Crisma ou Confirmação faz-nos cristãos pet·feitos, Soldados de Cristo. Aumentando a graça, robustece a alma e torn a-a idônea para a luta.
Deve o soldado combater e mesmo morrer, quando as circunstâncias assim o exigem. Por quem?
Pela Pátria, por seus concidadãos. Não por si, mas
pelos outros. A milfcia é generosidade e sacrifício
de si próprio. O soldado egoísta torna-se desertor.
O Soldado de Cristo deve lutar e combater, e -até
deve estar disposto a dar a vida pela causa de Cristo
e pela defesa de seu reino, a Igreja.
Eis que a Ação Católica é a milícia san ta para
defender a Cristo e a sua Igreja.
A Crisma, como o ensinam as Escrituras, consagra-nos para o Apostolado.
· Disse o Salvador a seus Apóstolos no momento de
separar-se deles para voltar ao Pai: "Recebereis a
força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis
minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e Samaria e até os confins da terra."
O Espírito Santo tra nsformou os Apóstolos e discípulos de Cristo em testemunhas, quer dizer, em,
pre~adores de sua doutrina.
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Cumpriu-se a promessa dez dias após a Ascensão do Salvador, no dia de Pentecostes. "Ch eios do
Espírito Santo, começaram a falar." No principio
tímidos, medrosos - tinham renegado e abandonado a Cristo - depois de receber o Espírito Santo
tornaram-se valorosos heróis do nom e de Cristo.
Pois bem, na Confirmação o cristão recebe o Espírito Santo com o cortejo de seus dons e, embora
não do mesmo modo que os Apóstolos, todavia em
igual medida. Logo se torna testem unha de Cristo,
isto é, Apóstolo.
A Confirmação é, em razão do que se disse, o
Sacramento do Apostolado Leigo, o Sacramento da
Ação Católica.
Conclusão

Como explicamos, a Ação Católica é uma certa
milícia, e ainda temos de acrescentar que é milícia
escolhida.
Representa a milícia de Gedeão na luta contra
os inimigos. Eram muitos os gue rreiros que seguiam
a Gedeão, porém o Senhor ordenou-l he fazer uma
seleção e escolher só aqueles que, ao passarem pela
fonte de Harade, bebessem a água n a concha da
mão sem dobrar os joelhos. Apenas trezentos assim
procederam, e esses foram os .escolhidos.
Os soldados da Ação Católica são como os de
Gedeão. Malgrado lodos estejam r·ecenseados, pela
Confirmação, no exército c ri stão, muitos deles não
possuem aptidão para esta milícia seleta; uns emboscaram-se, outros deserta ram para o lado dos inimigos.
Os inscritos na Ação Católica devem preferir os
postos avançados, pelejar na vanguarda pelo triunfo
de Cristo.
Sejamos fiéis ao sinal co nvencionado como os
trezentos de G,edeão. Deus estará conosco como esteve com eles, e onde está Deus ali brilha a vitória.
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O APOSTOLADO DOS LEIGOS
NO EVANGELHO
Introdução
Entretanto, depois de tudo, o que se entende por
Leigos?
Por vontade do F un dador di vino, na Igreja de
Deus h á duas classes de membros: os Clérigos e os
Leigos. "Clérigos ch amam-se aqueles que, ao menos com a recepção da primei ra tonsura, se dedicaram ao ser viço divino."
Todos os demais membros se chamam Leigos, ou
sim plesmente Fiéis.
A Ação Católica é o Apostolado dos Leigos.
No Evangelho, ao lado da p essoa adorável do
Salvador, ach amos já tal distinção em grau, digamos, inicial. Os -doze Apóstolos, chamados de maneira especial a seguir o Salvador, são os futuros
Sacerdotes que constituirão a J erarquia da Igreja, -a
parte dirigen te ou docente. São os cooperadores de
Cristo em virtude de eleição divina.
Contud o outras pessoas, qu e não foram chamadas expressamente e po r isso não pertenciam à J erarquia nascente, auxiliaram ao Messias na obra
r edentor a, já tornando-O conh ecido, já dando a conhecer a sua virtude, ou defendendo a Sua missão,
ou assistindo-Lhe nas necessidades materiais. Deste número fi zeram parte muitos h omens e mulheres.
Estes colaboradores voluntários de Cris to, estes
generosos auxiliares da obra messiânica, são deveras os precursores dos leigos que na a tualidade
con stituem a Ação Católica.
Desejariamos e numer á-los a todos mas em favor
da brevidade só daremos a conhecer os principais,
cujo proceder nos servir á de exemplo e estímulo.

Exemplo dos Pastores
O Apostolado Leigo principiou ao lado da m a njedoura do Salvador.
.
Os primeiro s foram os pastores que à voz do anjo
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se puseram em caminho, ch eios de entusiasmo, exclamando: "Vamos a Belém e vejamos o que fo i que
sucedeu." Vão e -ch egam, admiJ·am e adoram. Não
termina aq ui sua missão, ·porém. O Evangelista
acr escenta estas palavras que merecem to da nossa
ate!lção: "Volta ram os pastores, louva ndo e glorificando a Deus por tudo o que havi am visto e ouvido.
E todos os que ouviram fa lar ficaram pasmados
sobre as coisas que os mesmos narravam."
Duas coisas nos e nsinam os pasto res :
1.• O dever do Apostolado. Referiam a todos o
que haviam presenciado; falavam-lhes do Messias
esperado, torn ando-O conhecido, glorificando-O e m
particular e em público, en tr e os parentes e companheims de o fício ou profissão. Que é tu do isto senão genuíno Apostolado cristão?
2.• I nd icam ai nda os pastores o como se preparar para o Apostolado.
Donde taman ho ardor apostólico nesta gen te humilde e ingênua? Têm o coração ch eio de Jesus. E
donde lhes vem esta ple nitude? Do co ntacto que tiveram com o mesmo J esus.
Daí se infer e que não poderemos ser verdadeiros Apóstolos se não co nhecermos e amarmos i n tensamente a Jesus. E pa ra O co nhecer e ama r, deve.mos aproxi mar-nos d'Ele.
Onde O acharemos?
Em nossas igrejas, ao pé do tabern áculo. Aí está
o nosso Belém (palav1·a q ue significa Casa de Pão) .
Digamos, pois, .com os pastores : "Vamos até Belém"
e, como eles, voltaremos dali convertidos em
Apóstolos.
Testemunho dos Beneficiados
E' muito n atu ral q ue aqueles que receberam algum
benefício de Jesus, sentira m a necessidade de agradecer a seu Benfeitor, publicar-Lhe o nome e apresen tá-Lo às turbas maravilhadas, tornando-se propagandistas de sua missão ·e gra ndeza, ou, por outra,
fazendo-se Apóstolos. Isto sucedeu quase sempre.
As vezes o Salvador mesmo ordenou aos qu e d'Ele
r eceberam algum benefício ficassem calados. Sabia
que o povo não via n'Ele senão um rei temporal que
}lay~ria de restabelecer o tronQ de D~vid; o conh~-
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cimento dos prodígios havia de excitar a paixão
política e podia ser causa de desordens.
Todavia o espasmo chega a tal ponto q ue não raro
as multidões desrespeitam a proibição de Jesus. Assim aconteceu com a cura do surdo-mudo a quem
"ordenou que o não dissesse a ninguém; mas, quanto mais se lhe proibia, mais o publicava."
Outras vezes, porém, ordena o próprio Salvador
aos contemplados com alguma mercê que a publi·q uem; tal sucedeu com o possesso de Gérasa. Libertado não de um só demônio, mas duma legião deles,
prostrou-se aos pés do Senhor e, reconhecido, "começou a Lhe suplicar permitisse que ele O acompanhasse. Mas Jesus não o deixou, porém lhe disse:
Vai a casa dos teus e a nun cia quanto o Senhor te fez
e como se apiedou de ti. - E retirou-se e pôs-se a
divulgar na região da Decápole quanto lhe fizera
Jesus; todos ficaram maravilhados."
Como entra pelos .olhos, este homem quis ingressar na escola do Mestre e segui-Lo, impulsionado
pelo agradeciment'O para com seu Benfeitor; mas
sua petição foi indeferida. Ficará no século na qualidade de simples Leigo. Contudo frisemos bem que
o mesmo J esus lhe ordena .exercer o Apostolado
entre os seus, entre os seus compatriotas que haviam rogado a J esus se retirasse do território que
habitavam. J esus encarrega ao homem cur ado de
O substituir ali, propagando-O entre os patrícios.
Vamos, pois, que todos os que tinham recebido
alguma graça de Jesus se apressa ram em a pagar
de algum modo, fazendo conhecer c amar a seu Benfeitor. Quantas vezes não teriam tomado a defesa
d'Elc contra os maldizentes, arrostando as lutas c
perigos, haja vista o cego de n ascença que fora
expulso do Sinédrio por h aver susten ta do a divindade de J esus.
Devolver favor por favor é a melhor forma de
gratidão, e essa foi a que usaram muitos dos favorecidos por Jesus.
Também nós recebemos d'Ele muitos benefí cios,
entre estes o maior e primeiro: a graça da fé. Pois
bem. O melhor modo de mostrarmos o nosso reconhecimento é transmitir aos demais o dom recebido; é o que nos aconselha S. Pedro: "Quais bons
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dispensadores dos múltiplos favores de Deus, cada
um de nós faça os outros p articiparem dos dons
recebidos." Eis uma bela exor tação ao Apostolado.

Um leigo taumaturgo
Deu J esus a seus discípulos o "poder de c urar as
enfer midades e expelir os demônios." Os discípulos sentiam-se orgulhosos com os êxitos obtidos.
Uma feita, ao regressarem de uma missão, disseram
ao Mestre muito satisfeitos: "Até os demôn ios se
nos submetem em força de vosso nome."
·
Nisso estavam equivocados, julgando que tal poder lhes fora con cedido a eles exclusivamente. Assim ao toparem certo dia com um estranho que expulsava os demônios em nome de Jesus, proibiramlho incontinenti.
De regresso eles para casa, disse S. João, em nome
de todos, ao Salvador : "Mestre, vimos alguém, que
não é dos nossos, expelir em vosso nome os demônios e proibimos-lho." J esus r eplicou-lhes, porém:
"Não lho proibais, porquanto ninguém há que faça
prodígios em meu nome e que possa fala r mal de
mim. Pois quem não é contra vós está do vosso lado."
O tal individuo que não segue a Jesus nem faz
parte do Colégio Apostólico, é um leigo. A despeito
d isso, expulsa os demônios em o nome de Jesus,
quer dizer exerce um ofício apostólico. E o Mestre
não quer que lho impeçam; com o que aprova sua
atividade.
Dois ensinamentos dá-nos aqui o Salvador:
a) o Apostolado não é monopólio dos sacerdot es
ou do Clero, mas em certa med ida permite-se aos
leigos;
b) os que labutam no campo do Apostolado hão
de se alegrar de que outros trabalhem também e
talvez com fruto mais abundante, e isto sem sombra de ciúmes, sem espírito de rivalidade, com esta
única aspiração: que Deus seja glorificado por quem
quer que for. O que em verdade importa é que o
bem se faça, pouco se nos dando por quem.
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O primeiro apostolado femlolno

Em o número dos colaboradores leigos de Jesus
ach amos outrolanto algumas mulheres eleitas. Não
pregavam nem faziam milagres, porém p restavam
auxílio ao Messias e aos seus discípulos.
Relata-nos S. Lucas: "Jesus andava pelas cidades
c aldeias, pregando e an unciando o Reino de Deus;
estavam com Ele os Doze e mais algumas mulh eres
que h aviam sido livradas dos espíritos malignos c
de enfermidades: Maria, por sobrenome Madalena,
da qual foram expelidos sele demônios; Joana, mulher de Cusa, procurador de H.e rodes; e Susan a e
muitas out ras que lhe assisti am com suas posses."
Vivia J esus de esmolas. As ditas piedosas mulheres punham-Lhe à disposição seus h averes, poupando-Lhe dessarle a preocupação do alimento e
das demais necessidades da vida.
Ora, não será esta urn a forma de cooper ar com
J esus, de concorrer para a propagação do Evangelho? Não será este um verdadeiro Apostolado f\uxiliar?
O Papa considera estas san tas mulheres como as
p rimeiras apóstolas do mundo feminino. "Vede diz-nos - as mulheres reunidas em torno do Salvador, trab alhando com Ele e para Ele. E' tocante tal manifestação da primeira liga de mulheres
católicas, da qual as atuais derivam."
Uma ou tra m ulher, que não seguiu o Salvador,
fez-se eficaz propagandista d'Ele: foi a Samaritana.
Recebeu muitos favores do Senhor, que a remiu com
sua doutrina sublime, r esgatan do-a da servidão do
pecado. Depois do colóquio junto ao Poço de Jacob,
co nheceu ela que seu i nterlocutor era o Messias desejado, " largou o cântaro e correu a dizer a seus patl"i cios: Vinde ver um homem que me disse tudo
quanto fiz. Não será Ele porventura o Cristo? Vieram muitos da cidade .c creram n'Ele por causa
da palavr·a da mulher que assegurava: Disse-me o
quanto fiz."
Eis uma mulher que, à semelhança do Batista, pr~
para os caminhos do Senhor - e com que êxito!
Compraziam-se os Apóstolos em se chamar testemunhas da Ressurreição do Senhor. Com ~feito, a
Ressurreição forma o centro das prédicas dos Após-
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tolos. Mas as primeiras testemunhas da Ressurreição do Senhor foram as mulheres : Maria Madalena
e suas companheiras que antemanhã foram ao Sepulcro para un gir o Corpo do Salvador.
E o Anjo deu-lhes este encargo: "I de e av isai os
disclpulos de como Ele ressurgiu dentre os mortos."
E logo o próprio J esus aparece a elas e lhes diz:
"Ide e noticiai a meus Irmãos que vou à Galiléia,
onde me ver ão." Podia o Senhor confiar-lhes missão
mais apostólica?
Conclusão
No correr desta r áp ida expos1çao, vimos como o
apostolado tem sua origem no Evang.elho. Os p rimeiros r epr ese nta ntes da Ação Católica, ação aux iliar dos Leigos para a difusão do Reino de Cristo,
viviam e trabalhavam em torno da Pessoa de Cristo.
Eram homens e mulheres: Ação Católica masculina
e feminina.
Compreendemos agor a a digni dade da Ação Católica: é divina - não só em sua finalidade, a glória de Deus, senão também em sua origem, visto que
podemos consider ar o Salvador pelo que a instituiu.
Demos graças ao Senhor por nos ter chamado a
tão sublime vocação: somos os conti nuadores dos
Apóstolos Leigos do Evangelho. Ai n da está Cristo no
meio de nós, perpetuando a sua missão r eden tor a
por intermédio do Papa, Bispos e Sacerdotes. Tornemo-nos dignos continuadores dos primeiros coopl.'radores, por nosso exemplo e abnegação.

http://www.obrascatolicas.com

APOSTOLADO DOS LEIGOS
NA IGREJA PRIMITIVA
Introdução
"A Ação Católica - disse o Roma no Pontífice é a renovação, a co ntinuação do que se r.ealizou nos
primeiros séculos da Igreja, nos dias da primeira
propagação da verdade católica." Para nos disto
convencer, basta reler .as primeiras páginas dos escr itores eclesiásti cos e as epístolas. Ali estão enumerados os que se fizeram colaboradores dos Ap óstolos na primeira difusão do Evangelho, os quais
levaram a p alav1·a eva ngélica a todas as camadas,
tanto entre o povo simples como até a palácio de
César.
Quer.emos comprovar esta verdade histórica, tão
a miúdo lembrada p elo Papa, aduzindo episódios da
Históri a da Igreja nos tempos apostólicos. Eles dirnos-ão que o R eino de Deus sobre a terra, a sab er a.
Igreja, foi fundada pelos Apóstolos com a cooperação dos leigos, isto é, da Ação Católica.
Precursores dos apóstolos
Os leigos fora m na realidade os precursores dos
Apóstolos; quer.emos dizer qu e em alguns lugares a
prime ira semente da verdade não foi semeada pelos
Apóstolos, pelos representantes da J er arquia, senão
pelos leigos.
Lembramos apenas du as cidades em que o Apostolado da Jerarquia foi ·precedido pela obra dos l eigos.
1.• Em Antioquia.
Nos atos dos Apóstolos, livro não só divin amente inspirado senão de r econhecida veracidade histórica, se vê que os primeiros germes do cristianismo fora m levados a esta cidade pelos simples fiéis.
Vejamos como isto se deu.
Depois do martírio de S. Es têvão, "levantou-se
uma grande perseguição contra a Igreja de JentFormação- S
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salém, e todos, excetuando-se os Apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judeia e Samaria. E os
que se espalh a ram andaram anunciando a palav ra
de Deus de um lugar a outro."
E o Li vro Sagrado dá-nos algumas ·particularidades desta pregação: "Os que haviam s ido dispersados da perseguição sucedida por causa de Estêvão,
c hegaram à Fenícia, a Chipre e a An tioquia, e pregavam a palavra somente aos judeus. E estavam com
eles algu ns h abitantes de Chipre e de Cirene, os
quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos e
pregavam-lhes o Senhor Jesus. E a mão do Senhor
estava com eles, e muitos creram e conv.erteram-se
ao Senhor. Quando estas notícias chegat·am à Igreja
q ue estava em Jerusalém, enviou-se Barnabé a Antioquia. Logo que este ch egou, r egozijou-se ao ver
a graça do Senhor e exo rtou a todos perseverassem no Senhor com firmeza de coração."
Chegou Barnabé, o representante da Jerarquia,
para completar a obra começada pelos fiéis; foram
estes que instruíram na fé "uma tão grande multidão, que em AnUoquia foi onde pela primeira vez
se deu aos discípulos de Cristo o nome de Cristãos."
2.• Em Roma.
Também a Roma, onde Pedro h avia de estabelecer para sempre s ua sede, também à Capital do
mundo c ristão, foi leva do o cristiani smo pela primeira vez pelos simples fiéis, p elos leigos da Ação
Católica.
Esse fato não é historicamente certo como p a ra
Antioquia, mas tem muitas probabilidades a seu favor e admitem-no hi storiadores de peso, como Horácio l\Iarucchi, o qual escreve:
"Os primeiros representantes do mundo romano
que tiveram a ventur a de ouvir a pregação do Evangelho foram alg un s per egt·inos de Roma, os quais,
como atesta o Livro dos Atos, se achavam em J erusalém no dia de Pentecostes, q uando pela primeira
vez se anunciou a nova fé. E' provável que alguns
desses, quer voltando diretamente a Roma, quer indiretamente por intermédio de outros, se tomaram
mensageiros da verdade evangéli ca na grande metrópole. O mesmo pode dizer-se dos soldados da coorte itálica da guarnição de Cesar eia, onde o centurião Cornélio se co nvert.eu por meio do Apóstolo
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S. Pedro. E ainda é provável que alguns soldados
daquela coorte, convertidos à fé de Cristo a exemplo
do centurião, de volta a Roma, a nun ciaram a Boa
Nova na cidade de César, formando assim o primeiro núcleo da Igreja Rom ana."
Dois esposos: Aquila e Prisclla
Na Epístola aos Romanos escreve S. Paulo: "Saudações a Aquila e Priscila, cooperador es meus em
Jesus Cristo, os quais expuseram as suas cabeças
por minha salvação."
Estes dois esposos auxiliaram a S. Paulo na .evangelização dos romanos, e até afron taram perigos por
esta causa. São, pois, representantes autênticos do
Ação Católica, tal qual a define o Papa. Que fizeram,
porém, na realidade p ara serem citados na ordem
do di a entre os Apóstolos de Roma?
A esta curiosidade, aliás legítima, respondem os
Livros Sagrados. Aquila e Priscila viviam em Roma,
donde foram expulsos por edito do imperador Cláudio, .entre os anos 49 e 50, em virtude do qual foram
expulsos todos os hebreus. Emigrando para Corinto,
encontraram ali a Paulo, "o qual foi viver em sua
companhia."
Reuniam-se em sua casa os cristãos de "f;feso,
pois daí escreve S. Paulo aos fiéis de Córinto:
"Saúdam-vos muito no Senhor Aquila e Priscila com
a Igreja de sua casa, dos quais sou hóspede."
Para compreender o sentido desta expressão " igreja doméstica", convém recordar que naqueles
tempos os cristãos não tinham ainda edifícios para
a celebração dos mistérios divinos, que se celebravam em casa de particulares. Destarte a casa destes
dois santos esposos era o lugar de reu nião dos
cristãos de Éfeso.
Nesta populosa cidade, Aquila e Priscila se tornaram propagan di stas da religião cristã, e um fruto
notável de sua pregação foi Apolo, que se tornou um
dos mais valiosos coo.p eradores de S. Paulo.
Como lemos no Livro dos Atos, era Apolo um judeu, homem eloquente e versado nas Santas Escrituras. Possula algumas noções acerca do cristianismo, mas não era batizado ainda. Isso não obstante,
animado de zelo pela religião de Cristo, pôs-se a pre-

http://www.obrascatolicas.com

36

FORMAÇÃO PARA O APOSTOLADO

gá-la na sinagoga, exemplo sublime de apostolado
leigo. Tendo-o ouvido Aquila e Priscila, verificaram
que era eloquen~e, mas tinha uma instrução religiosa insufidente, razão por que o tomaram consigo
e lhe expuser am minuciosamente toda a doutrina
cristã. Assim instruído, Apolo anunciou a Cristo em
Éfeso, em Corinto e nas outras cidades, a respeito
do que nota S. Lucas : "foi de gra nde vantagem aos
que h aviam crido, pois com grande destemor c<>nven cia os judeus, provando com as Escrituras que
Jesus era o Messias."
O êxito obtido por este leigo foi tal que alguns
cristãos o igualaram a Pedro e Paulo.
No início do reinado de Nero, abolido o decreto
de Cláudio, voltaram Aquila e Priscila a Roma e sua
casa veio a ser, como ·em Éfeso, o lugar de reunião
dos cl"istão.s, e mais tarde teve a honra e distinção
de abrigar mais uma vez a S. Paulo.
Outros cooperadores de São Paulo
Até agora lembramos três cooperadores leigos de
S. Paulo, mas nos Atos e nas Epistolas há menção
de outros não menos importantes. Citaremos alguns
deles.
Ao terminar a carta aos Romanos, o Apóstolo escreve: "Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está no serviço da I greja ·de Cêncris, 'par a que a Tecebais no Senhor, de um modo digno dos Santos, e a
ajudeis em toda coisa que de vós precisar; porquanto ela assistiu a muitos, e a mim em particular."
Comumente se crê que se ela e ncarregou de levar a carta do Apóstolo aos mmanos e dai a recomendação de acolherem-na e assis tirem-na como a
uma pessoa es trang.eira e benemérita da Igreja.
Diz-se ainda que está no ser viço da Igreja, ou
seja, que é diaconisa. Tais eram chamadas naqueles
tempos algumas piedosas mulheres qu-e exerciam na
Ig reja ministérios de caridade espiritual e temporal: instruíam os catecúmenos, prepat·avam-nos para o batismo, presidiam à reunião das mulheres na
igreja, e tc. Eram portanto, como se vê, mulheres de
Ação Católica.
Febe era diaconisa e tinha servido não só a muitos cristãos, mas também ao próprio S. Paulo.
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Ao louvor dispensado a Febe segue uma lis ta de
vinte e quatro nomes, encabeçados por Aquila e
Priscila, com o pedido aos cristãos de Roma que
os saúdem em nome do Apóstolo uma vez que se
tra ta de seus colaboradores que com ele trabalhar am no Senhor.
Aos cristãos de Tessalonica, hoje Salonica, S.
Paulo escreve estas significativas palavras : "Tornastes-vos imitadores nossos e do Senhor, de- modo
que vi estes a ser modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Pois por meio de vós divulgouse a palavra de Deus não só na Macedônia e na
Acaia, mas po r to da •par te se p rop agou a fé em Deus,
de maneil·a que não temos necessidade de falar-vos
disso."
Os tessalonicen ses ti nh am praticado estas duas
formas de apostolado: a do exemplo e da palavra.
Difundiram a palavra de Deus nas regiões circunvizinhas ao ponto de S. Paulo poder declarar, com
evi den te e benévolo encarecimento, que sua pregação er a ali supérfl ua.
O fato explica-se assim: Tessalonica era um porto
muito frequentado pelos estrangeiros e seus habitan tes viviam em contato contínuo com os de outras regiões po r causa do comércio. Os cristãos de
Tessalonica aproveitaram-se destas circunstâncias
par a divulgar o cristianismo entre aqueles com quem
mantinham relações comerciais.
Este é o apostolado do próprio meio, tão recomendado pela Ação Católica a seus membros que estão
obrigados a viver e trabalhar entre os povos pagãos.
Queremos reco1·dar uma passagem da carta aos filipenses, n a qual temos também uma exo1·tação ao
apos tolado dos leigos. Ei-la: "Ajuda àqueles que trabalh aram comigo no apostolado do Evangelho", e
acrescen ta que por isto "os seus nomes estão escritos no livro da vida".
Ao formular Pio XI a definição que se tornou clássica da Ação Católica, i nspirou-se nas palavras do
Apóstolo que acabamos de citar. Falando, aos 12 de
Março, aos seminaristas que havi am seguido os cursos da Ação Católica, observou q ue esta é verdadeiramente apostólica, visto como acompanhou os primeiros apóstolos, e acrescenta: "Quando S. Paulo
~m suas cartas elogia os que trabalham com ele na
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evangelização, falando das mulheres e dos leigos,
parece de feito preparar a definição da Ação Católica que é participação dos leigos no apostolado
jerárquico da Igreja. Não fez o Papa outra coisa senão repetir o que h á muito tempo já o dissera o
Apóstolo."
Conclusão
Pio XI deu a razão por que a Ação Católica surgiu juntamente com o cristianismo. "Que teriam
podido fazer os doze, o eco de suas palavras, perdidos na imensidade do mundo, se não tivessem solicitado o auxílio dos leigos, homens, mulheres, anciãos, meninos, dizendo-lhes a todos : "Levamos o
tesouro de Deus, ajudai-nos a distribuí-lo."
Pois bem; nestes tempos de paganismo renascente,
os sacerdotes não são sufi cientes ·para a grande empresa do apostolado, precisam de colab orador.es leigos, necessitam da Ação Católica.
Oxalá que todos os que militam em suas fileiras
sejam dignos colaboradores dos apóstolos, inflamados do espirito de conquista, a fim de que seus nomes estejam também escritos no livro rla vida.
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Introdução
Conta-se que um belo di a caiu nas mãos de Alexandre Severo um pergaminh o no qual estava escrito
o Padre Nosso. Apenas o imperador o l eu, q uedou
p rofun damen te comovido e pe rgun tou quem era o
a utor d aq uela oração. Qua ndo soube q ue era d e
Cristo Nazareno, qu is levan ta r-Lhe uma está tua no
san tuário doméstico, ao lado dos d euses tutelares.
Es te imperado r pagão dá oportun a l ição a muitos cristãos q ne dià r iamente repetem a di vina prece sem dar atenção ao sentido profun do e às verdad es substanciais que se nela con têm.
Escr eve Tertuliano q ue " o Padre-Nosso é o r esumo de todo o Evangel ho."
Des ta fo r ma, o apostolado é uma das gr andes verdades conti das na oração dom inical . Chamou-a por
isso Pio XI de " fórmula sub lime do apos tolado
cristão."
Vamos p ro fun dar um pouco es ta ver dade, consideran do como o dever do apostolado está co ntido
implicitamente em todo o Padr e Nosso ; explicitamente no p relúdio, na primeira parte e na segun da.

No prelúdio
Começa a oração domi nical com este prelúdio
solene : "Padre Nosso, que estais no céu." Pal avr as
excelsas, encerran do as m ai s sublimes verdades.
Os h cb re us ado ravam c in vocavam J avé como
Senhor, Criador e Juiz, não como Pai; em razão disso o An tigo Testamen to in fu nde temor e não amor.
Um exemplo: Qua n do Deus ch amou Moisés ao
cume da monta nha p ara lhe entregar a lei, ordenou
que o povo se n ão acercasse do m on te. Durante o
colóquio de Deus com Moisés, ouvia o povo os trovões e via os relâmpagos e como o monte parecia
a rder. Aterrados e ch eios de esp anto diziam todos a
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Moisés: "Fala-nos tu e te escutaremos, mas não nos
fale o Senhor para que não morramos."
Eis, porém, q ue vem o Messias e suprime a distância que separava a Deus dos homens, revelandolhes a paternidade divina. Vezes sem conta ouvimos
dos lábios do Divino Mestre esta palavra dulcissima
de Pai aplicada a Deus.
Quando, pois, um dos discí·p ulos lhe pediu : "Mestre, ensina-nos a orar", Ele disse: Quando orardes,
dizei: "Padre Nosso", não digais Senhor, nem Deus,
nem Criador, mas Pai.
Somos, portanto, seus filhos. Ora, todo filho deve
defender a honra do Pai. Por co nsegui nte havemos
de defender a honra de Deus nosso Pai. E que outra
coisa é a Ação Católica senão um Apostolado pela
glória de Deus?
Diz o Salvador: Padre Nosso! - Esta palavra
Nosso, que ricos ensinamentos não encerra!
Não quer J esus que digamos Padre Meu, pois em
torno de nós há outros que têm igual dir eito de ch amar a Deus com aquele nome, porque todos são
seus filhos.
E se todos dizemos com igual direito Padre Nosso, segue daí qu e todos somos irmãos.
Se todos somos irmãos, havemos de nos ajudar
uns aos outros nas necessidades materiais e espirituais.
Mas, que é o Apostolado senão um socon·o às necessidades espirituais de nossos próximos? .
Sem conLcstação, desde o preâmbulo o Padre Nosso ensina o dever do Apostolado.
Ao preâmbulo segue o corpo da Oração que compreende duas partes em que se compendia tudo
quanto devemos pedir ao Senhor.
Primeira

Part~

Contém a pri meira parte três petições que fazemos como filhos de Deus ; todas as três insinuam o
dever do Apostolado pela Glória de Deus.
Nelas pedimos: "Santificado seja o Vosso Nome.
Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu."
E' isto o que queremos? Desejamo-lo sinceramente?
Com efeito. Não fora assim, e nossa oração seria
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uma ironia e um insulto sacrílego. E isto se não
pode admitir.
Nesta suposição, lodos desejamos que o Nome de
Deus seja santificado por lodos, que seu Reino se
estenda por lodo o universo, que sua vontade se
cumpra na terra por lodos os hom ens, com respeito às suas leis divinas, como a cumprem no céu
os anjos e os santos.
Contudo para lograr estes fins se requer que todos
trab alhemos com todas as nossas forças para os
conseguir.
Pois como desejar que venha o Reino de Deus, e
não trabalhar por que se dilate cada vez mais?
Não seria isto um sentimento vão, uma oração
injuriosa?
E' necessário, porta nto, harmonizar o procedimento com as palavras do Padre Nosso, ou seja exercer
o Apostolado.
Por isso a Ação Católica é um Apostolado p ela
glória de Deus e está em perfeito acordo com o
Padre Nosso. E mesmo ao parecer ingressar no
campo político, sempre visa a concretizar .esta petição que se tornou o lema da Ação Católica: "Venha
a nós o Vosso Reino."
Frequentes vezes o santo Dom Bosco se avistou
com pessoas políticas para lhes re lembra r os direitos da Igreja con culcados pelos governos an ticlericais. Aos que estranhavam o seu procedm· e o acusavam de fazer política, costumava responder: "A minha Política é a do Padre Nosso. Nele pedimos todos
os dias que a nós venha o Reino do Pai celeste, <iUe
se estenda e que se faça sempre mais poderoso."
Eis o qu e exclusivamente procura Dom Bosco, quer
n a igreja quer diante da petizada do Oratório ou na
presença dos homens ·p úblicos.
Esta Politica do Padre Nosso é a que deve executar todo católico.
Segunda Parte
Na segunda ·p arte do Padre Nosso fazemos quatro
pedidos, considerando-nos irmãos de todos os nossos próximos. Daí nossa prece resulta num Apostolado pela salvação de lodos eles.
Pedimos a Deus as .seguintes quatro coisas : "O
piio nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as
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nossas dividas, assim como nós p erdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cai r em tentação.
Mas livrai-nos do mal."
E ntão para quem oramos? Só para n ós? Não, certamente, senão por todos, pois a fórmula da oração
está na construção plural: "dai-nos, perdoai-nos" e não: dai-me, perdoai-me.
Quantos ensiname ntos n ão derivam desta particularidade !
Recorda- nos que não estamos isolados no mundo,
mas que muitos outros nos rodeiam que são nossos
irmãos; qu e e ntr e irmãos a solidariedade é coisa
sagrada e obrigatório o a uxílio mú tuo, e que por isso devemos orar po r todos e zelar pelo bem d4! todos.
Aqui está a reprovação implícita da piedade egoísta que unicamente pensa nas necessidades pessoais,
q uer en do convergi!· a vista de Deus unicamente para
si e considerando-se como que o centro do universo.
I nqu estionàvelmente é o Padre Nosso a condenação do individu aljsmo religioso que se tantas vezes
encontra n as pessoas r eligiosas e qu e é a n egação
prática do Apostolado. O Padre Nosso é deveras uma
prece católica, pois tem em vista não apenas as nossas precisões particulares, senão a glória de Deus e
o b em- estar do próximo.
Não faltam os iludidos que direm : "Cristo impôs
o dever do Apostolado aos sacerdotes e não aos leigos" : afirmação desfeita pelo Padre Nosso que é
para todos, assim leigos como Padres, e no qual vemos exp r esso o dever geral do Apos tolado.

Conclusão
Certa vez e ntrou uma novi ça n a cela de Sa nta
Teresinha do Menino J esus e quedou-se maravilhada ante a expressão celestial da Santa. "Em que
está pensando?" - perguntou a noviça. Respondeulhe a Santa: "Estava r efletindo sobre o Pad re Nosso, pois nada h á mais doce do que chamar a Deus:
Padre Nosso" - e dos olhos da Santa brotavam lágrimas de comoção.
Meditemos também nós outros, um a por uma, as
petições do Padre Nosso, e sentiremos acender-senos no p eito a chama do Apos tolado.
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O APOSTOLADO
E A COMUNHÃO DOS SANTOS
Introdução
Ao rezar cada dia o Creio em Deus Padre, os
cristãos repelem as palavras: "Creio na Comunhão
dos Santos." Todavia quantos são os que compreendem o sen tido deste dogma consolador e admiráv-el ?
Quantos conhecem os deveres que dele derivam?
Quantos o levam em conside1·ação na vida prática?
Infelizmente pouqulssimos; e, sem embargo, é um
dogma fundamental n a vida cristã. Dele emanam
obrigações importantes, especial mente o de caridade material e espiritual para com o próximo e, de
maneira singular, o do Apostolado da Ação Católica,
o que passamos a demonstrar.
O corpo Místico de Cristo
A Igreja de Cristo assemelha-se a um exército
composto de três grandes divisões: a Igreja Triunfante, com posta dos santos e bem-aventurados, a
Igreja padecenle, composta das benditas almas do
purgatório, e a Igreja Militante, da {!Ual fazem parte os cristãos que pelejam cá na terra pela conquista do céu.
Entre todos oestes membros - do céu, do purgatório e da terra - circula uma correnteza poderosa,
uma admirável comunhão dos bens, intimidades de
vida,· solidariedade de interesses. Entre os membros
das três comunidades, efetua-se um intercâmbio de
bens, um verdadeiro comunismo espil'itual, o mais
belo e o único possível.
Nisto consiste o dogma da Comunhão dos Santos,
ou seja a comunidade de bens e interesses entre todos os cristãos sa ntificados pela graça. A palavra
Santo aqui se toma em seu sentido mais amplo, a
saber, enquanto designa os q ue são santificados pela
graça divina.
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Melhor não se pode explicar este dogma da Comunhão dos Santos do que pela semelhança que usa o
apóstolo S. Paulo e que lhe era mui grata: semelhança de um corpo, cuja Cabeça é Cristo e cujos
membros somos nós. "Como em um corpo - diz o
Apóstolo - temos muitos membros e destes cada um
tem s.eu ofício, de modo igual somos muitos no Corpo de Cristo e Ele é a Cabeça do corpo da Igreja."
Nossa incorporação em Cristo realiza-se ·pelo batismo: "Todos somos b atizados num mesmo espírito para fo rmarmos um só Corpo."
Pelo batismo somos incorporados neste corpo l\lislico que é a Igreja e do qual todo cristão é como
uma célula vivente. A semelhança paulina do corpo
torna fàcilmentc compreensível o dogma da Comunhão dos Santos, contudo não põe em relevo algumas consequências práticas que ora vamos salientar.
Membros unidos e ativos
Todo corpo vivo reclama unidade de vida. Uma
só alma :vivifica todos os membros do organismo,
um mesmo sangue circula por todos eles.
Ora, todos os cristãos, como se disse, são células
viventes de Cristo; todos estão unidos sob a direção da cabeça, Cristo; todos formam um só corpo, a Igreja. Hão de viver, portanto, na mais estreita união, na mais íntima fraternidade.
Não significa isto que h á completa igualdade entre todos os membros da Igreja. Assim como no corpo orgânico h á multiplicidad.e e diversidade de
membros, de igual meneira sucede na Igreja.
Ademais em todo .organismo encontramos universalidade de ação. Cada um dos membros é ativo e passivo ao mesmo tempo. Exemplificando : a
vista ilumina e guia os pés, e estes levam a vista a
se pôr em contato com os diversos objetos.
Da mesma sorte no Corpo Místico, nenhum membro pode permanecer passivo e receptivo somente :
todo membro há de receber e dar. Quer isto dizer
que todo cristão há de fazer algo pela glória de Deus
e a salvação das almas, ou, em outras palavras, há
de ser apóstolo. Bem como recebe do tesouro da
Igreja, assim d eve contri·b uir para o mesmo.
Eis como o dogma da Comunhão dos Santos ~ a
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condenação do egoísmo espiritual, do individualismo religioso, no qual não raro incidem as almas de
vista curta e espírito estreito.
Compreender e viver este dogma é consagrar-se
a um santo Apostolado.
Sem dúvida nenhuma, um dos Santos que melhor
compreendeu e viveu este dogma da Comunhão dos
Sa ntos foi Santa Teresinha do Menino Jesus, a tal
ponto que se bem pode dizer que lhe toda a vida esteve animada e orientada por este dogma a lhe dilatar o coração n a confiança e caridade, alargando
os horizontes até os extremos limites e derrubando
as barreiras do egoísmo separatista.
"Quero ser filha da Igreja", costumava repetir a
humilde carmellta que, a exem plo de sua Superiora,
quis morrer como verdadeira filha da Igreja. Embora enclausurada n um convento, não permanecia
alheia a n.enhuma necessidade da Igreja.
"Amar a J esus e salvar as almas" foi o seu ideal,
pelo qual viveu, se mortificou e morreu. Durante a
última doença, a enfermeira que dela cuidava lhe
aconselhou um passeiozinho diário no jardim do
convento, conselho aceito co mo se ordem fora. Vendo-a uma Irmã a ndar com gra nde esforço, observoulhe: "Nestas condições melhor seria repousar, pois
o passeio não .p ode trazer provei to visto que lhe mingua as forças." "E' verdade - respondeu a Santamas sabe V. Reverência o que me anima a padecer?
Caminho em favor de um missionário, penso como
em terras longínquas ele se cansa e exten ua nas suas
jornadas apostólicas, e assim ofereço as minhas fadigas a Deus para diminuir as suas."
E não se extinguiu com a vida seu fervor apostólico; no leito da morte pronuncia estas palavras
que são como o seu testamento : "Quero passar meu
céu, fazendo o bem sobre a terra."
Destarte a humilde religiosa continua lá do céu
a servir a grande causa da Comunhão dos Santos.
Membros solidários
Em todo corpo, seja qual for, existe solidariedade
de interesses entr e todos os membros. O qu e significa que o bem.estar ou o mau estado de um o é
igualmente de todos. "Se um membro ·padece - es-
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creve "S. Paulo - lodos os membros padecem; se
um se alegra, todos se regozijam ." Ver dade experimental merece melho r refletida.
O bem-estar de um dos membros é o b em-estar
de todos eles. Recordemos a alocução de Menêuio
Agrípa ao povo de Roma, quando este estava reunido no Monte Sacro para protestar contra a nobreza.
"Os membros - dizia o cônsul - conjuraram-se duma feita contra o .estômago, porque este tudo tomava
para si: mas bem depressa deixaram-se convencer
que da saúde dele dependia a de todos, e tornaram
ao costum e an tigo."
De outro Indo, se o estôm ago quiser a guardar todo
o alimento para si e não o distribuir aos demais
membros se prejudicaria a si mesmo e aos demais.
Todos os outros membros sofreriam de a trofia, e
ele de hipertrofia.
Por onde se vê que h á verdadeira comunicação
entre todos os membros do corpo.
O mesmo acon tece em todo organismo social, mormente na Igreja, Corpo Mis ti co de Cristo. Escreve
S. Paulo a esse respeito: " Não h á desunião ent re
os membros do cor po, senão q ue uns cuidam dos
outros."
Comprazia-se por isso S. João Crisóstomo em
recordar, nas suas pregações, o dogma da Comunhão
dos Santos e o dever do Apostolado que dele deriva. "O proveito pessoal - soía repetir - r esulta do
bem-estar dos demais e viceversa." Por isso mesmo
dispôs Deus que estejamos em dep endência uns dos
outros.
I gualmente é certo que o mal de um dos membros
redunda em .p r ejulzo de todos. Sofre o estômago e
di sso todo o organismo se ressente; uma simples
dor dos molares paralisa toda atividade.
E assim como existe uma mútua compassividade
en tre to dos os membros, assim também há entre eles
um a providência r ecíproca para a defesa dos males.
Acerca disso escreve S. João Crisóstomo: "Nas
ocorrênciAs tristes, os membros unem-se mais intimament e en tre si e vemos que, se um espinho se
no pé nos fincou, todo o corpo fica preocupado: o
dorso curva-se, as mãos vão em busca do membro
afetado, os olhos pesquisam com desvelo e solicilu-
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de. Bem assim zelemos uns pelos outros e se um
membro padece, npiadem-se dele os demais."
O último pensamento elo Santo Doutor é ele evidência cristalina: se um membro padece, todos os
outros sofrem -com ele, pois de caso contrário sobr.cvirá a atrofia ou a paralisia.
Nes te espírito vivia o Apóstolo quando exclama :
"Quem está enfermo para que eu não sofra com ele?
Quem se escandaliza para que me eu não abrase?"
S. Francisco de Assis, conforme refere S. Boaventura, "ch orava e soluçava amargamente ao ver as
almas remidas com o Sangue de Jesus manchadas
com o pecado."
Num belo dia em que estava absorto em oração,
na igreja de Santa Maria dos Anjos, apareceu-lhe
Nosso Senhor acompanhado da Virgem Santíssima
e dos anjos e disse-lhe: "Pede-me tudo quanto desejas para ti e para Lua Ordem I" Respondeu o Santo:
"Peço-vos, Senhor, que todos os que entrarem nesta
igreja, após terem confessado os pecados ao pé do
sacerdote, recebam o perdão tanto de suas culpas
como também do castigo por elas merecido."
·Esta é a origem da i ndulgência chamada da Porciúncula, ou do perdão de S. Francisco.
Quão bem S. Francisco compreendeu c viveu
o dogma da Comunhão dos Santos! Como não contrasta seu zelo p elas almas com o nosso desinteresse!
Conclusão
E es ta i nd iferença nossa faz-nos recordar ou tra
sentença de S. João Crisóstomo: "Não há frieza
mais perniciosa do q ue a do cristão que se não preocupa pela salvação de seus irmãos."
Sentença essa muito verdadeim e que co ndena os
cristãos que crêem na Comunhão dos Smüos e vivem no mais intransigente egoísmo.
·
A Ação Católica é a execução práti ca deste dogma
que é a base da vida cristã. Ufanemo-nos de pertencer a ela; mas não nos contentemos com ser membros passivos. A frase de Crisóslomo acima -cilada
dá-nos que refletir e estimula-nos para esta milícia
do Apostolado.

http://www.obrascatolicas.com

0 APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Introdução
O Apostolado, ou seja o meio de salvar as almas,
pode exercitar-se de muitas maneiras: pela ação, pela palavra, pela imprensa, pelo exemplo, ele.
Contudo o primeiro meio insubsliluível é a Oração.
Existe j(t uma obra benemérita que se propõe
o emprego deste meio e se chama "Apostolado da
Oração". Muitos de vós estareis inscritos nele e outros desejais fazê-lo.
Indiscullvel é que lodos os católicos, e especialmente os militantes da Ação Católica, devem praticar de um ou outro modo este Apostolado, cuja
facilidade, .pode1· .e necessidade tencionamos esclarecer.
Necessidade
Digamo-lo sem receio: o Apostolado é impossível
sem a oração.
Por quê?
a) Porque nada é ·possível sem o a uxilio divino
que se obtém por meio da oração: "Sem mim nada
podeis fazer." E frisemos como o Salvador diz que
mesmo nada podemos fazer sem Ele. Portanto, nem
pouco nem muito.
b) Muito menos se poderão salvar as almas; pois
que a Ação Católica, com ser eminentemente sobrenatural, exige meios da mesma natureza. A conversão
de almas é obra da graça, pelo que nos diz o Salvador: "Ninguém pode vir a mim, se lhe meu Pai não
der a graça.
Um dia em que o grande conquistador de almas
que era S. Domingos se a ngustiava ao ver o reduzido número de suas conquistas, não obstante seus
grandes desvelos, ouviu estas palavras: Semeias mas
não em vão." Entendeu o Santo perfeitamente o sentido desta adv.e rtência vinda do céu, e incontinente
redobrou suas orações.
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De fato o Apóstolo é tal qual um lavrador: abre
o sulco e lança nele a boa semente ; mas, se não vier
a uxílio do céu, não co nseguirá o grão medrar. Orvalho celeste é a graça, todavia só a oração pode
abri r os céus e fazê-lo desce r.
Ensi nou Jesus Cristo a necessidade da oração não
apenas com palavras senão também pelo exemplo.
Antes de iniciar seu Apostolado, preparou-se para
ele com a oração durante quarenta dias. Durante os
três anos de sua vida pública vemo-Lo percorrer a
Palestina, pregando, operando milagres, mas também orando. Antes de escolh er os Doze passou a noite em or ação, e do mesmo modo procedia a ntes de
obrat· alguns de seus milagres, p. ex., a r.e ssurreição
de Lázaro.
Com isto nos ensina que todas as ressurreições,
seja da alma seja do corpo, são milagres de Deus e
que portanto exigem a oração.
Poder
A oração não é só necessária, mas também poderosa.
Quase diríamos que é onipoten te, porquanto põe
a onipo tên cia divina ao servi ço de nossa debil idade.
E' J esus quem nos diz: "Tudo o que ao meu Pai
pedirdes pela Oração, E le conceder-vos-á."
Se a oração, pois, é tão poderosa, quan to mais o
não será quando pede o que é do sumo agrado do
Pai, a conversão dos pecadores? Não foi acaso para
isto que do céu desceu o Snlvador e morreu numa
cruz?
A oração é um meio do Apostolado mais poderoso
do que o heroísmo, a eloquência e os próprios milagr es. Estes podem, é verdade, causa t· ad mi ração;
mas, desacompanhados da graça do Senhor q ue penetra os corações, permanecem estéreis, não convencem, não convertem. Disto temos exemplos de
sobra no Evangelho e na História.
Ainda h á pouco lembrávamos a ressurreição de
Lázaro. Houve alguma vez milagre mais convincente? Nada obstan te os judeus não se converteram presenciando-o, antes enfut·ece ram-se ainda mais contra
o Salvador. E é de notar que tinham con hecimento
do milagre, pois diziam: "Que faremos, visto que
este homem faz muitos prodígios?" Ap esar de tu do,
Formação- 4
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desde aquele instante os preocupava um só pensamento: matar a J.e sus e a Lázaro: "Deliberaram dar
a morte a Lázaro, porque muitos pot· causa dele se
apartavam dos judeus e seguiam a Jesus."
Por ocasião da morte do Salvador a natureza se
comoveu, o sol se escureceu, a terra tremeu e os
mortos r essuscitaram. "E vendo o que havia sucedido, o centuri ão glorificou a Deus c disse : Certamente este homem era um justo. - E toda a multidão
que pt·esenciou o espetáculo e via o que estava sucedendo, voltou para a cidade, batendo no peito."
A que se devem estas conversões? Unicamente às
oconências milagrosas?
Em parte se a elas devem, porém an tes de mais
nada à oração de Cristo agonizante, que Ele fez por
seus verdugos.
Facilidade
Com ser tão necessano e poderoso o Apostolado
da Oração, é ao mesmo tempo fácil para todos. Realmente é fácil para todos e, por isso mesmo, obriga tório para todos. "Nem todos os demais Apostolados são pm·a todos - disse-o Pio XI - e onde não
há possibilidade tampouco há obrigações. Mas todos
podem exercer o Apostolado da Oração, pois todos
podem orar."
Podem orar os doutos e os ignorantes ; os ricos e
os pobres; adultos, bem como crianças que apenas
chegaram ao uso da razão.
Uma menina de sete anos ouve falar de um gra nde
pecador, condenado à morte e impenitente. Propõese a salvá-lo com suas orações e tem o pressentimento de que o alca nça rá. Pede ao Senh or um sinal que
obtém. As vésperas da execução lê nos diários que
o condenado beijou três vezes o Crucifixo.
Esta menina era Santa Teresinha do Menino Jesus.
Diz a lenda que um p regado r de quaresma gabava-se muito do grande êxito de seus sermões e Nosso
Senhor fez-lhe conhecer que o fruto se não devia
à sua pregação, mas às preces de humilde irmão leigo que o acompa nhava como servido r. Este, enquanto o Padre pregava, ficava a um canto rogando
ao Senhor abençoasse as palavras de seu irmão de
hábito.
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Quem não poderá fazer o que fez a religiosa do
e o leigo da lenda?
Por ou tra parte, à diterença dos oult:os apostolados, o da Oração é possível sempre e em todo lugar.
Uma alma apostólica nunca está desocupada; se
não pode trabalhar e fa lar, certamente ·pode orar.
Bastas vezes se torna impossível dar um bom conselho a uma alma, mais ignorante que perversa, que
se extraviou da senda da salvação. Pois bem, oremos por ela; se não podemos falar aos pecadores
sobre Deus, falemos com Deus sobre os pecadores.
E lucraremos muitíssimo, ainda que nos não seja
dado co nhecer o sucesso de nosso Apostolado de
Oração.
A quem devemos atribuir a conversão de S. Paulo?
À milagrosa aparição de Cristo no caminho de Damasco? Não; mas à or ação de Santo Estêvão, o qual,
ao ser lapidado, "dobrou os joelhos e bradou em
alta voz: Senhor, não lhes leveis em conta este pecado." E também orou pelo jovem Paulo, "que deu
consentimento à morte do mártir", e guardava as
vestes dos que o apedrejavam.
c~u·melo

Conclusão
Ante a realidade inegável destes fatos, devemos
confessar que não lemos usado bastantemente esta
arma poderosa da Oração; temos demasiada confiança no poder dos meios humanos, nos recur.s os
materiais. Dai nosso trabalho foi tão infrutuoso c
estéril. Havemos portanto de mudar de rumo, se
queremos conseguir a meta.
Para te1·minar, vou referir um episódio da vida de
Dom Bosco; dá-nos a chave de sua prodigiosa a tivi- ·
dade apostólica.
Aos 8 de Dezemb ro de 1841, sublimado já à dignidade sacerdo tal, na sacristia da igreja de S. Francisco ·d e Assis, em Turim, encontrou-se com um
menino enfermo que não sabia nem sequer fazer o
sinal da cruz. Cheio de compaixão se ofer-eceu para
o instruir, e o jovem aceitou a oferta satisfeito.
Antes de iniciar sua instrução, Dom Bosco põe-se de
joelhos e r.eza a Av e Maria, a fim de que o Senhor
lhe conceda salvar aquela alma. "Esta Av e Maria,
4•
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unida à boa intenção do !Janto, foi sobrema neira
fecunda", con ta-nos o biógrafo do Santo.
Ao terminar a instrução, presenteou o San to seu
aluno improvisado com uma medalha da SS. Virgem e fê-lo prometer que voltaria o domingo seguinte; enfim, o despediu com grande afabilidade.
Voltou o me nino, mas não já a sós senão com mais
cinco r apazinhos mal vestidinhos como ele. A frequência ainda aumentou no domingo seguinte.
Eis a origem do primeiro Oratório de Dom Bosco,
semente diminuta que se co nver·teu, como o grão
de mostarda do Evangelho, em á rvore frondosa. A
obra dos Oratórios <:omeço u, como todas as obras
do santo, com um a prece à SS. Virgem.
A •e xemplo de Dom Bosco, temos de principiar
toda obra de apostolado com a oração antes que .p ela ação. E' o único expedie nte p ar a se obter êxito
duradouro.
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O APOSTOLADO DO EXEMPLO
Introdução
Um senhor um tanto descnente acercou-se um dia
p ara escütar o Cura de Ars, que dava aula de ca tecismo. Mas com o a voz do mestre fosse débil, e ele, de
outro lado, se ach ava algo distante e rodeado de
muita gente, quase nada pôde ouvir. Não via senão
o rosto radi ante do pregador, seus gestos suaves, seu
porte devoto; contudo saiu da igreja enternecido e
transformado, exaltando a santidade do humilde Pároco: "Não o ouvi, mas vi-o - dizia - e isto me
basta."
Estas palavras nos patenteiam o poder e a e ficácia
do bom exemplo que, em verdade, é um dos prindpais meios do Apostolado. Para comprovar esta verdade, sirva-nos o modo d e proceder de Nossa Senhor e dos primeiros cristãos.

Eficácia deste apostolado
J á o disser am os antigos: "As palavras <!omovem,
os exemplos arrastam." E' inegável que as obras
têm mais força persuasiva do que as palavras.
Mais fácil é co nverter um pecador com a prática da virtude do que com a .pregação. E isto por
várias razões:
a) Antes de mais nada porque o exemplo fala aos
olhos, quer dizer, se faz mais sensível. E' nossa experiência <!otidiana: o que entra pelos olhos comove-nos mais profundamente do que tudo quanto
percebemos pelo ouvido. O exemplo é uma lição intuitiva.
b) O exemplo é como a linguagem muda de ·pessoa convencida; é coisa sabida que a convicção
gera ·Convicção, <!orno o pranto as lágrimas.
c) Porque o bom exemplo equivale a um suave
convite, a uma exortação sem palavras que se a outrem faz espontânearoente, não se arvorando o
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admoestador ,em mestre ou juiz, nem ofen dendo a
suscelibili dade alheia, mas deixando a lodos a liberdade qu e lhes tão cara é.
A par de eficaz, o Apostolado do exemplo é fâcil.
Nem todos sabem exercer o Apostolado da p alavra; mas lodos, mesmo os ignorantes e iletrados, p odem pregar com o bom exemplo.
De outro lado esta é uma p regação que todos compree ndem, tod os, ain da que surdos de co rpo ou de
espírito, ainda que não quei ram ou não possam ouvir e aos quais qualquer outra pregação seria ineficie nte.
Que é que mo tivou a conversão de S. Agostinh o?
Jnduh itàvelmenle influíram muito em seu espí r ito os sermões de S. Ambrósio que o fizeram conh ecer a verdade do cristianismo. Mas não fo r am
suficien tes. Era mister romper as cadeias de uma
u nião ilegilima, e Agosti nho não se sent ia capaz p ara isto. Admirava a castidade, desejava-a a r dentemente, mas não se r esolvia a praticá-la. Dizia ao
Senh or: "Dai-me a continência e a castidade, mas
não de repente." "Pois - diz-nos ele próprio temia ser a te n dido mui prestes e sarado de um momen to a outr o da enfer midade da concupiscência."
Olhan do en tretanto ao redor, via jovens, donzelas,
meninos e an ci ãos que gua rdavam perfeita observância da castidad e. De súbito p ergu ntou e ntre si : "O
q ue es tes e estas podem, por q ue o n ão hei de poder
ta mbém eu?" E com a graça de Deus superou os
ímpetos da carne.
Assim, pois, no espíri to deste orgulhoso pro fessor
de Retórica puderam mais os exemplos dos simples qu e a palavr a de exímio orador. Esta ilumi nou
a inteligên cia; aqu eles, po rém, dobraram a von tade.
Como Cristo exerceu este apostolado
J esus é o Mestre, e Ele mesmo compraz-se em se
assim chamar : Intitulais-me a mim Mestre e Senhor, e di zeis b em, pois realmente o sou."
Isto posto, como <ensinou Cristo? Primeiro com o
exemplo do q ue com a palavra. "Começou a fazer e
a en sinar." Trinta a nos a fio seu úni co Apostolado
foi o exemplo.
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Com muita justeza pô de dizer a seus discípulos :
"Dei-vos o exemplo, a fim de que também vós façais o mesmo."
Exemplo de h um ilda de, cari dade, virtudes que
formam a substância de sua doutrina.
Ordenou ai nda aos seus exercitassem o magistér io do .exemplo : "Que a vossa luz resplandeça diante
dos homens para que, co nsider ando as vossas boas
ob ras, glorifiquem ao Pai q ue está nos céus."
Devemos irradiar , portanto, a luz das boas obras,
não para gl.ória própria, senão para a honra de Deus.
Com efeito, ve ndo os h omens as ob ras que p raticamos, seu tir-se-ão estimulados a imitá-las e com
i sso dar ão glória a Deus.
Como o praticaram os primeiros Cristãos
Como discípulos de Cristo e instruídos por Ele, os
primeiros cri stãos com preen der am e imi taram o
exemp lo d e seu Divino Mestre. Que luz ab undant.e de
verdade e de bondade di fund iram no mundo pagão,
mais com o exemplo do que pelas palavras!
O apologista T.er tuliano, que viveu no II século,
diz-nos q ue os pagãos ficavam como encantados ao
ver os exemplos de caridade q ue davam os cristãos,
vll·tude empolga nte e d esco nh ecida dos pagãos, e
exclamavam admi rados: "Vede com o os cristãos se
amam uns aos ou tros!"
Ao lado da caridade admi ravam neles também a
fortaleza ao enfrentar os perigos e até a própria
morte an tes de trair a fé. O filósofo S. Justino
ch egou ao cristi anismo mov ido p elo exemplo que
davam os seus adeptos. Num dos seus escritos, endereçado ao imper ador An tonino P io para defen der
os cristãos das incriminações q ue lh es faziam os p agãos, con fessa o seguinte: "Eu mesmo, quando ainda
me alimentava com as máximas de Platão, ao ver
acusar os cristãos e ao vê-los afro ntar com destemor
a morte e toda sorte de suplícios, r aciocinava qu.e
era impossível que tal gente vivesse na i niqui dade e
no amor dos sentidos."
E até h oje em dia - p erdoem-me - não existem
acaso descon fianças con tra a Igreja e a religião de
Cristo? A isso, qu e respost a mai s convincente do
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que a nossa conduta -cristã, nossa fé inqueb ra n tável
e nossa fidelidade às promessas do ba tismo ?
Hoje como ontem, as melh ores conquistas são as
do -exem plo. Qua ntas almas atormentadas pela desve ntura ou escravizadas ao respeito hum ano, não
voltaram ao bom caminho graças ao exemplo de um
cristão verdadeiro I
Frederico Ozanam, o grande fu ndador das Conferências de S. Vicente de Paul o, qua n do estu da nte
da Universidade de P aris, sen tiu-se assaltado pelas
dúvidas co ntra a fé, parecendo-lhe ela não concordar com os resultados da ciência. Sua alma de ·c atólico vacila. Fortalecido fica, porém, com o exemplo
de um bom cris tão e notável .homem eLe ciência:
Amp ere. "Um dia - refere o mesmo Ozanam cheio -de tristeza e a ba tim ento entrei na igreja de
S. Estêvão do Monte, para alegrar o espirito. Estava a igreja qu ase vazia e silenciosa, só aqui e ali aJgumas pessoas ora vam diant.e das relíquias de S.
Gen oveva. A um ca nto estava um homem m ergulhado em profunda me ditação; acerquei-m e dele e
r eco nheci Ampcr.e humilhado diante da divina prese nça. Passado algum tempo, retirei-me intimamente
comovido e mais unido a Deus."

Conclusão
O bom exemplo co nquista as almas não só p ar a a
prática da religião, se não para o Apos tolado.
Conquistar novos sócios para a Ação Católica são
as diretriz.es traçadas pelo supremo Jerarca, tal é o
desejo do Papa. Contudo qualquer esforço ser á b aldado se es tiver separado do exemplo de uma vida
c1·istã in tegra.
P a ra justifi car a inércia e a indolên cia costuma m alguns di ze r : "Os militantes da Ação Católica são como os demais."
Dos sacer do tes e de to dos os que exercem o Apostolado exige-se uma conduta superior à comum.
Com toda razão: ser melhor do que os outros não
é pa ra nós ambição, mas dever, pois é a condiç:ão de conq uistar almas para Cristo e soldados para
a Ação Católica.
Também nós outros, como Cristo e os primeiros
cris tãos, hav emos de começar pela ação para ensinar
depois.
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Introdução
Nos capítulos a nteriores vimos como o Apostolado da oração e ·do exemplo são eficazes e necessários ; ao ·a lcance de todos e p ar a todos obrigatóri os.
Além destes ainda exisLe outro Apostolado acessível a lodos e não menos eficaz : falamos do Apostolado do Sacrifício e do Sofrim en to.
O sacrifí cio é a grande lei que, depois do pecado original, Deus promulgou para toda a humanidade. Nada de grande se faz, depois da Sexta-feira
do Calvário, que não seja assinalado com o so frimento.
Desta lei não es tá isenta a obra mais sublime que
o homem pode levar a cabo em cooperação com
Deus: a salvação das almas. O Apostolado, portanto,
t·equer sacrifício, ou melhor é ele mesmo um constante sacrifício.
E vice-versa: o sacrifício é apostolado, isto é, um
meio de salvar almas, e mesmo podemos acrescentar que é o meio sober ano.
Esta é a verdade que agora queremos deslindar:
a eficácia superior do Apostolado do Sacrifício e sua
pos.s ibilidade universal.
Eficácia do apostolado do Sacrifício
Escrevia S. Teresinha do Menino Jesus a um Mission ário estas palavras cheias de sabedoria eva ngélica: "Desde que o Rei Divino hasteou o pendão
da Cruz, todos devemos combater e ganha t· vitó rias
à sombra des te lábaro glorioso. Alegrai-vos, pois, de
que o principio do vosso Apostolado se ca racteriza
pelo sin al da Cruz, pelo sofrimen to e pela perseguição, m ais do que por brilhantes pregações, porque
é com aqueles que o Senhor quer consolidar seu
reino nas almas."
Donde, porém, bro ta esta prodigiosa fecundidade apostólica ·do sacrifício?
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Das fontes que vamos enumerar.
1.• - O qu e vale custa: e o sacrifício vale mais
que lodos os outros a postolados, porque custa mais e
porque exige maiores esforços à vontade.
Orar, escrever, falar - não são coisas que repugnem à natureza, bem que exijam algum esforço.
Mas sacrificar-se significa ir con lra a correnteza,
porquanto o homem criado para a felicidade sente
repugnân cia natural p ela dor.
Desta forma, quando o homem vence a natureza
e afronta o sacri fício, oferece a Deus o mais precioso e agr adável holocausto.
2.• - O que afasta o h omem de Deus é o pecado
e o pecado é o gozo ilí cito, o p razer abusivo.
A r epar ação que satisfaz a justiça divina e restabelece o equilíbrio destruído pelo peca do será o que
há de mais oposto ao prazer: a dor que se transforma em penitência.
O padecimento é a moeda com que se resgatam as
almas escravizadas sob o jugo do pecado, e todo
homem, por benigna concessão do Senhor, pode resgatar com esta moeda não só a própria alma, senão ainda a dos outros.
3.• - Todo alo de Apostolado é uma cooperação
à obra redentora de Cristo. Todavia esta r edenção
culminou na cruz. "Qua ndo eu for levan tado da terr a, atrairei tudo a mim", disse o Redentor, falando
do sacrificio da Cruz. E assim se cumpriu. E assim
canta a Igreja: com a sua morte Ele devolveu a vida
a todos os homens.
Por consegui n te mais unidos estaremos à obra
reden tora de Cristo, qua ndo nos sacrificarmos pela
salvação das almas.
Maria SS., Co-redentora do gênero humano, estava junto de Cristo ao ·pé da Cruz : "Estava junto
à Cruz de Jesus, Maria, sua Mãe." Também nós outros ser emos co-redentores quando, a exemplo de
Maria, permanecermos ao pé da Cruz de Jesus, compartilhando suas dores >para salvar as almas.
Possibilidade universal do sacrifício
Visto que a l ei do sofrim ento é universal, o Apostolado do sofrime nto h á de ser possiv.el a todos.
Quem não padece algo? E quem não pode oferecer
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algum sacrifício em expiação de seus pecados e ·pela
salvação dos outros?
Quando algum dos outros apostolados se nos torna
impossível, sempre nos será possí vel o Apostolado
da dor. O q ue está e nfermo não pode trabalhar nem
falar, até a mesma oração se lhe torna penosa ; contudo sofre e na dor tem uma fonte inexaurivel de
merecimen tos para si e para os demais; fonte tanto
mais copiosa, quanto maiores os so frimentos. O ·poder espiritual do sofrimento aumenta à medida que
minguam as forças materiais, de modo que o paciente pode apropriar-se das palavras de S. Paulo Apóstolo : "Então é -que sou mais for te, quando estou
mais fraco."
Eva Lavalliêre, célebre estrela do teatro parisiense, converteu-se para se fazer missionária enfermeira na Africa; teve contudo que aba ndonar o .campo
de seu apostolado, ·por se ver acome tida de uma
doença incur ável. Ao despedir-se do Mo ns. Lemaitre,
Arcebispo de Cartago, disse: "Vim à Africa p ar a servir os outros; agora sou -eu quem necessito o auxílio deles. Tornei-me um ser inútil para as Missões."
"Não diga tal - respondeu com gravidade o Sr.
Arcebispo; - muito ao invés, sua ob ra missionária
não term inou, apenas vai começar. Sua vida será
uma dor continuada, mas n ão desanime; assim a
Sra. realizará da maneira mais sublim e o ideal missionário. Será uma hóstia viva e poder á do leito,
Lransfoi,mado em altar, oferecer-se como vítima pela
conversão do mundo muçulmano."
Inspirando-se no conceito da f.e cundidade apostólica da dor, a União Missionária do Clero estabeleceu para cada ano, por ocasião da festa d e P entecostes, a Campanha do Sofrimento em ·p rol das
Missões. Os .promotores desta prática deveriam de
Ler pensado n as palavras de S. Bernadete Soubirous,
a vidente de Lourdes; acome tida de grave doença
que a inabilitou para todo trabalho, respondia aos
que lhe pergu ntavam o que fazia no convento : "Faço de en ferma."
Nobilíssimo ofi cio, alta missão de Apostolado!
Pois a enfermidade oferecida a Deus transforma-se
em poderoso instrumento de salvação.
Só no Paraíso poderemos compreender quanto
bem fizeram nossos missionários. e qQantas almas
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salvaram em virtude dos padecimentos dos enfermos, os quais são os mais eficazes colaboradores de
Cristo, .porque estão m ais perto da Cruz.
4.• - Escr.eveu a lguém que a dor é a maior força
moral do mundo, sentença que perfilhamos plenamente; todavia temos de lamentar que para muitos
esta força seja completamente desconhecida e estéril.
As nossas montanhas são regadas de águas limpíssimas que correm das alturas para os vales. Conduzidas por canais, mercê da indústria do homem, estas águas movem poderosas turbinas que geram
enorme quantidade de força elétrica; esta, transportada às cidades e centros industriais, presta serviços incontáveis à humanidade.
Ora, toda a terra está banhada e irrigada de torrentes de lágrimas. Quanta força não poderia brotar
destas fontes! Quantos ·beneficios para o mundo espiritual!
Mas, talqualmente a maior parte das águas da
montanha descem até às planícies sem ser utilizadas,
t ambém l ágrimas sem .conta derramam-se debalde.
Quantas energias p.erdidas .para a eternidade!
Conclusão
Antes de terminar, volvamos os peasamentos a Lisieux, à cela de Santa Teresinha, cuja vida foi toda
um Apostolado de oração e de sofrimentos.
Sua irmã Celina comunicara-lhe a dolorosa noticia da grave e nfermidade do pai. Com o coração
transido de dor, mas com os olhos serenos de quem
tudo contempla à luz da fé, r esponde a Santa: "Celina, longe de lamentar-nos por ·e sta cruz que o Senhor nos envi a, não posso compreender o amor infinito que o levou a tratar-nos assim. Muito há de
amar o Senhor a nosso bom pai, visto que o sujeita a tal provação. E que delicias ser humilhado com
Ele! A nossa provação é uma mina de ouro que temos de explorar."
Desses min érios, quantos não já o Senhor nos
preparou! Nossa vida de cada dia está juncada de
dor, de mortificação, de sacriflcio, e podemos oferecê-los não só com resignação, mas até .com alegria,
como a humilde carmelita de Lisieux. Não deixe-
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mos cair em terra os p r eciosíssimos gr ãozinhos des·
te ouro que o Senhor r eceb e em suas mãos como satisfação de nossas dívi das.
Contudo não ape nas para satisfazer as n ossas dívidas pessoais, se não também as de nossos irmãos.
Devemos torn ar-nos apóstolos do Sacrifício, de modo esp ecial como sócios da Ação Católica.
Sa nta T er.esinha e nsin a-nos ta~b ém es te dever,
quan do ter mina a carta a sua irmã com es ta r ecomen dação : "Ofereçamos nossos sacrifícios a J esus
pela salvação das almas."
O convi te dir ige-se a nós. Aceitemo-lo como lema
d e nossa vida.
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O APOSTOLADO DA FAMíLIA
No ap ostolado da Ação Ca tólica ocupa lugar de relevo o da Familia, o Apostol.ldo pela rec ristianização dos lar es.
Devemos todos tra balha r por que Cristo rein e n a
Fam!lia, e é na tural que esta obra comece pela nossa
própria família ; a isto esta mos obrigados p el~ Caridad e.
E' em S. Paulo que encontramos a seguinte fra se
que nos muito faz r efl etir: "Se alguém não c uida dos
seus, e p articularmente dos de s ua casa, re negou a
fé e é .pior do que um infiel." E aqui não fala o
ap óstolo só do c uidado material, mas também do espiritual.
Portanto devemos interessar-nos por aqueles de
nossos próximos que mais perto estão de nós : que
vi vem debaixo de um mesmo teto conosco, se sentam à mesma mesa e estão unidos a nós p elos vínculos do sangue e a quem chamamos nossos p a rentes.
Disto todos estão convencidos. Como, porém,
exer cer o apostolado familiar em favor de nossa Familia?
Pela p alavra e pela ação: por meio das orações
feitas em favor dos que nos são chegados, por meio
de caridosas exortações e, finalmente, p elo exemplo
das virtudes c ri stãs.
Oração
Quem não ter á em casa, ou entre os seus pa rentes, algum enfermo de alma, algum que vive no a bandono, ou descuidando dos seus deveres r eligiosos ?
E' mister .curá-lo, busca r-lhe um médico que o
atenda em su a enfermidade. E que outro médico
mais sábio e poderoso senão J esus?
Talvez .em nossa casa, ou seja entr e os m embros d e
nossa família, contamos com algum que p erdeu a
vida sobrena tural, que não .pratica a religião. Felizmente Cristo é um Médico singular que não apenas
sab e cura r os enfermos, mas também r essuscitar os
mortos. In voquemo-Lo como a Irmã de Lázaro e su-
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pliquemos-Lhe que devolva a vida àquele a quem
amamos.
E' certo que ressuscitar uma alma é mais difícil
do que ressuscitar um corpo, pqis a alma que é livre pode opor resistência à obra divina. Por isso as
ressu rreiçõ es espirituais quase nunca são repentinas,
instantâneas, como a ressurreição dos corpos. E por
isso é indispensável que a nossa oração seja perseverante; uma vez que perseverarmos, obteremos a
vitória, porquanto nada é impossível a Deus.
Quantas lágrimas e preces não custou a Mônica a
conversão de S. Agostinho! "Chorava ela - assim
nos conta o pró·p rio filho - mais do que as outras
mães choram a morte corporal de seus filhos, e suas
lágrimas corriam até a terra; depois orava." Um dia
a Santa apresentou-se ao Sr. Bispo, homem douto
e santo, para lhe rogar que chamasse Agostinho e
procurasse apartá-lo dos caminhos maus que andava. Mas ele respondeu-lhe: "Deixe-o e encomende-o
a Deus, pois não pode acontecer que pereça um filho
de tantas lágrimas."
Palavras ·proféticas. As lágrimas e orações de Mônica deram à Igreja um Santo e um Mestre universal.
A exortação
l\las não basta falar a Deus na oração; é preciso
falar também com aquele por quem oramos. E esta
é a segunda pod.erosa arma do Apostolado familiar:
a exortação. Em se tratando dos membros da família, o emprego deste meio é mais fácil e eficaz.
Mais fácil; pois quantos ensejos não se apresentam na vida familiar para diz·e r uma boa palavra,
em tempo propicio, quando os corações estão mais
dispostos para receber a boa semente!
Mais eficaz; porquanto fala a voz do coração e do
sangue. Como resistir a ela? Como suspeitar intuitos interesseiros na voz do coração?
Não contava ainda S. Tomás de Aquino vinte
anos de idade, quando seus irmãos e parentes
o encarceraram no castelo de Rocasseca por ter vestido o hábito de S. Domingos. O pai tencionava
fazer dele um glorioso cavaleiro de império e um
poderoso .abade de Montecassino, jamais, porém, um
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frade mendicante. Para o demover de seu propósito, lançaram mão de violências e até das mais vergonhosas tramas contra a castidade do jovem. Tudo
em vão. Recorrem en tão à lei do sangue. O que não
puderam lograr a violência e a sedução, conseguiria o amor das irmãs, que se puseram a dissuadir seu
irmão com argumentos humanos. Mas, por fim, foram elas vencidas, pois Tomãs falou-lhes com tal
convicção da vaidade do mundo, da beleza da vida
religiosa, das r ecompensas eternas, que uma das
irmãs se fez monja beneditina, e a segun da viveu
piedosamente no século, acompanhando com suas
orações ao irmão em sua ascensão às alturas da ciência e da santidade.
Eis o fruto do Apostolado familiar.
Tais frutos encontramos no próprio Evangelho.
Pedro, o .primeiro Papa, .por quem foi conquistado
para Jesus? Por seu irmão André.
Exemplo
Entretanto, neste Apostolado familiar, como em
qualquer outro, convém sempre ·pôr de acordo as
palavras com as obras; quer isto dizer que a exortação irã acompanhada do exemplo da virtude, especialmente daquel as que são o adorno da vida familiar: a (}ar idade generosa, o espírito de sacrifício, a
paciência.
"Toda árvore boa produz frutos bons." Se, pois, a
religião de Cristo é uma árvore boa, como andamos
a .p r.egar, mostremo-lo pelos frutos das boas obras;
esta demonstração de fato, esta apologia, esta ·l ição
continua do exemplo, operará maravilhosas conversões no santuário doméstico.
Célebre tornou-se a conversão de Clodoveu, Rei
de França, pagão casado com uma nobre cristã, S.
Clotilde. Uniu-se esta àquele pagão com o único
desejo de fazer cristão o marido e com ele a nação
gaulesa. Como -concretizar este plano tão audaz? Fala ndo a Deus sobre o marido e dando a -conhecer a
este, nos colóquios íntimos, a beleza da r·e ligião de
Cristo. O Rei, todavia, não parecia admirar-se nem
comover-se. E depois que Clotilde lhe narrou a Paixão e morte do Hedentor, o Rei, que só acreditava
no domínio da força bruta, empinou-se qual cavalo
de e ncontro a um obstáculo no caminho: um Deus
preso, morto e vencido, jamais seria · seu Deus.

http://www.obrascatolicas.com

O APOSTOLADO DA FAMíLIA

65

Nada obstante, no ânimo rude e conquistador do
Soberano vai operando uma mudança silenciosa a
virtude da esposa, ·particularmente sua terna brandura e inalterável paciência. Deve ser um Deus extraordinário o que produz semelhantes prodígios de
virtude; um Deus maior do que os que adoram os
pagãos, pois qual das damas de palácio é igual a
sua esposa? Aos poucos se vai insinuando no coração do Monarca uma certa simpatia pelo Deus de
Clotilde; num belo dia de r enhida batalha, Clodoveu
orou assim: "O' Deus de Clotilde, se me deres a vitória, eu me darei a ti." Venceu e deu-se a Cristo.
Na festa do Natal de 496, an tes de derramar S.
Remígio a água batismal sobre a cabeça do feroz
Monarca, lhe disse: "Inclina a cabeça ; queima o que
adoraste e adora o que queimaste." A nação dos gauleses segui u o exemplo do rei e tornou-se a filh a .p rimogênita da Igreja.
Exemplo maravilhoso do Apostolado familiar,
exercido pelo exemplo, pela oração e admoestação.

Conclusão
Mandaram um d ia Marta e Maria dizer ao Senhor
que o irmão delas, Lázaro, a quem Ele amava, estava
doen te. Jesus, contudo, chegou a Betânia, quando
Láza ro já estava morto. Ao ver o Salvador, Marta
disse chorando: "Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não morrera." Respondeu-lhe o Senhor simplesmente: "Teu irmão ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida." E no mesmo dia o comprovou pelos
fatos: à ordem do Salvador, o morto saiu da sepultura.
No caso de cair enfermo al gum membro de nossa
família, imitamos o exemplo das i rmãs de Betânia,
oramos, chamamos a J esus em nosso auxí lio. Fazemos, porém, outro tanto, quando se trata de enfermidade espiritual?
· Jesus é a r essurreição e a vida não só do corpo,
mas também da alma. Já o invocamos alguma vez
como Médico dos que padecem em espírito?
Que fizemos até hoje nós outros, dedicados ao
Apostolado, ·pela salvação dos q ue nos estão unidos
pelos vínculos do sangue?
Impõe-se um sério exame de consciência, uma retificação em nosso .p rocedimen lo.
Formação -

5

O APOSTOLADO DO MEIO AMBIENTE
Introdução
Quando se diz aos leigos que hão de p raticar o
Apostolado, alguns assustam-se porque dele formam
um conceito exagerado. Imaginam que para ser
apóstolo se reque r a .atividade prodigiosa de um S.
Paulo, a eloquência de um Crisóstomo, a sabedoria
de um Agostinho, o amor abrasado de um S. Francisco de Assis, a graça milagrosa de um Dom Bosco.
E daí inferem logicamente a seguinte conclusão:
coisa nobre e sublime é o Apostolado, mas não para
nós que carecemos de capacidade e de tempo.
Esta conclusão é um erro perigosíssimo, visto
como o Apostolado é um dever que a todos incumbe
e igualmen te está ao alcance de todos. Existem, é
verdade, formas de Apostolado que não são possíveis
a todos ; mas outras h á que todos podem exercer e
desenvolver, como o Apostolado no seio da familia
do qual acabamos de falar, bem como o Apostolado
do meio ambi ente, do qual vamos tratar, conside rando:
a) em que ele consiste,
b) como é fácil e eficiente,
c) por que meios se pode exercitar.
Em que consiste
Vivemos em contato não apenas <:om os nossos
parentes, senão também com muitas outras pessoas,
com as quais estamos r elacionados em razão de nossa profissão, ocupações, interesses, etc.
Nisso, o Apostolado do meio ambiente consiste em
fazer bem àquelas almas com que temos de <:onviver e que se e nco ntram nas mesmas condições de
vida ou de ocupação.
E' o Apostolado do operá rio pelo operário, do profissional pelo colega, do estudante pelo condiscípulo,
da mãe de famflia em favor de outras mães.

O APOSTOLADO DO MEIO AMBIENTE

67

E' ainda o Apostolado que com maior insistência
recomendou o Papa aos membros da Ação Católka:
é o "·p onto vital", como ele o ch ama. Lemos com efeito na encíclica Quaàragesimo Anno: "Os primeiros
imedia tos apóstolos dos operários são os operários;
os apóstolos dos industriais e comerciários serão os
industriais e comerciários."
Todo membro da Ação Católica, homem, mulher,
os jovens e as senh orinhas, d evem, portanto, ser missionários conquistadores d,e almas; a conquista farse-á, antes de mais nada, no meio em que se desenrola nosso vive1·.
Como se explica a rápida difusão do cristianismo
no meio das nações pagãs? Fator importantíssimo
desta r ápida expansão foi incontestàvelmente o Apostolado do meio ambiente, exercido pelos primeiros
fiéis, animados ainda de zelo incontido d.e co nquista.
Onde quer que houvesse um cristão se formavam comunidades de cristãos, seja na palhoça do pobre,
seja no palácio de César, na loja do comerciante,
na residência do magistrado, sob a tenda do soldado.
Em vista disso já no segundo século .podia Tertuliano dizer: "Somos de on tem e já tudo tomamos:
cidades e aldeias, teatros e palácios, o senado e o
foro; apenas os templos dos deuses vos deixamos."
Toma ndo .em consideração que a Igreja, que estava, então, encarcerada, não tinha templos onde os
fiéis se pudessem reunir, melhor se compreenderá o
milagroso daquela difusão, pois convém não esquecer que os cristãos daquel es tempos eram todos
apóstolos.
Apostolado fácil e eficaz
Que requer? Grande amor a Deus e ao próximo. E'
quanto basta.
Um corpo cálido comunica seu calor a quanto se
põe em contato com ele; de igual maneira a alma
do apóstolo, abrasada pelo amor de Deus, irradia
espontãneamente luz e cal or em seu redor e ilumina a quantos estão a seu lado.
E se até agora não nos preocupamos com as almas que estão a nosso lado, deitemos a culpa · ao
nosso descuido e à nossa negligênda.
No dia seguinte de sua conver são S. Agostinho
deixou a cátedra de Retórica em Milão e retirou-se
5*
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à solidão de Casíaco .em companhia de alguns amigos não cristãos ainda. E ali, naquela solidão, se
deu ao estudo, à oração e ao apostolado. A chama
que abrasava o .coração de Agostinho queria inflamá-lo todo. Um dia chegará a ser tão poderosa que
inflame o mundo inteiro. Mas e1e, e ntretanto, quer
abrasar o coração de seus amigos que vivem .com
ele na solidão: Alípio, Nebrídio e Verecundo, os
quais, enfim, se fazem cristãos.
Exemplo admirável do apostolado de um simples
leigo no meio ambiente.
Em verdade, esta forma de apostolado é .p ossível
a Lodos, sempre e em toda .parte.
a) Possível a todos
Quem não pode dizer uma boa palavra ao amigo, ao companheiro? Quem não pode aconselhá-lo ou
apartá-lo de um caminho perigoso? Requerer-se-á
· para isto ter estudado muito ou ser mui eloquente?
b) E' possível sempre
O sacerdote prega, ordinàriamente, nos dias de
festa; nós outros podemos fazê-lo a todo momento e
com aqueles que não vão à igreja e que, por isto mesmo, têm mais necessidade de escutar a verdade.
c) Possível em toda parte
O sacerdote não pode entrar em .certos meios onde mais se requer sua ação benéfica. Os leigos, em
razão mesmo de sua profissão, encontram-se disseminados em lodos os lugares e ali podem irradiar a
luz de seu cristianismo: no campo, na oficina, na
universidade e no colégio, nas ruas e nas praças.
d) Eficaz

Muitos há que desconfiam do sacerdote .p or tê-lo
em conta de pessoa interesseira. Outros lhe têm antip ati a ou alimentam con tra ele preconceitos sem
fundamento.
O mesmo não se ·dá com o leigo, companheiro
de escola ou de trabalho. O apóstolo do próprio meio
é melhor compreendido, porque compreende melhor
as situações.
Desde criança e antes de en trar no seminário foi
Dom Bosco um apóstolo eficaz em seu meio infantil. Para poder fazer-lhes o bem, aproveitou suas
qualidades de saltimbanco, associava-se aos meninos,
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distraía-os e terminava a div.ersão com algum sermãozinha ou -com alguma oração. Nos dias festivos o
espetáculo terminava com convidá-los à igreja para assistir ao catecismo ou aos oficios religiosos. E
os espectadores seguiam-no em massa.
Haveria logrado ta n lo ·O sacerdote?
Meios de exercer este apostolado
Como para o apostolado familiar, também para
este a arma mais poderosa é a palavra: rezar a Deus
e logo exortar os interessados.
Pois a palavra há de ser precedida pelo exemplo
e acompanhada da caridade. Bom exemplo e caridade são como os dois braços de uma tenaz que
prende as almas e as eleva até Deus.
.
Antes de mais nada o bom exemplo. Sabido é de
todos que o Pe. Gemelli, fundador e reitor da Universidade do Sagrado Coração, foi em sua mocidade um decidido comunista. Quem o ganhou para ·
Deus foi o prof.essor Vico Necchi, hoje Servo de
Deus, e seu companheiro, primeiramente, na universidade de Medicina em Pavia, d epois no hospital milita r de S. Ambrósio em Milão, situado no próprio
lugar qu.e hoje ocupa a Universidade do Sagrado Coração.
A quem se deve a conversão do a tual Reitor
Magnífico? Por certo, que os primeiros germes se
deveram à vida edificante d,e seu amigo Necchi, pois
Gemelli duvidava da sinceridade dos sacerdotes. Vivendo em companhia de Necchi, católico militante e
fe rvoroso, quis dar-se -conta de toda a sua vida. Uma
tarde, ele disse: "Necchi, ama nhã ao levantar-te,
chama-me, quero saber o que é que fazes."
"Com muito gosto" , replicou-lhe Necchi.
E na manhã seguinte entravam ambos na capela
e Gemelli ficou à ·p orta observando a tentamente seu
companheiro. O sacerdote celebrava a santa missa;
à hora da Comunhão viu como se chegavam à mesa
eucarística as religiosas, os soldados e seu amigo
Neccbi.
Ao terminar a missa, Gemelli saiu com seu amigo afetando frieza e indiferença, embora, na realidade, estivesse profundamente comovido. Ao dia seguinte fez o mesmo e, pouco a pouco, as exortac;ões
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de Vico, fecundadas pela' graça de Deus, ·p enetravam no coração do conturbado -companheiro e o
ganharam para Deus.
Aqui um fruto notável do apostolado do meio, do
companheiro para o companheiro. E este apostolado
não começou com a palavra senão com o exemplo.
Outra arma e ficacíssima do apostolado é a caridade, exercida .para com aquele que quer converter-se
para Deus.
Volvamos a Dom Bosco. Quando ainda era leigo e estudava em Chi.eri, teve por companheiro um
hebreu e propôs-se a convertê-lo. Empresa difícil! O
companheiro tinha necessidade de quem o ajudasse
nos .estudos e Bosco, que era o -p rimeiro da classe,
prontificou-se a lhe ajudar. Assim o ganhou para
Deus, e, enfim, teve o consolo de vê-lo receber o batismo. Comecemos por ganhar os corações com a
caridade e mais fàcilm en te iluminaremos as inteligências para a verdade.
Conclusão
A primeira vez que S. Paulo pregou aos pagãos
em Cesareia, disse, falao do do Salvador : "Passou a
fazer o bem e curando a todos os que estavam possuídos do demônio."
Pois bem, quem são os possui dos do demônio?
Não somente os endemoninhados, senão os que
não têm a fé e não praticam a religião; pecadores
que, tendo perdido a filiação divina, caíram debaixo
da escravidão do demônio.
Também nós outros devemos -p assar pelo mundo,
curando a todos e fazendo-lhes o bem,-como Cristo,
ao menos a alguns dos muitos oprimidos pelo demônio que encontramos em nossa vida diária. Só
assim seremos imitadores de Cristo e verdadeiros
membros da Ação Católica, que é Apostolado e conquista de almas para Deus.
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O APOSTOLADO CATEQUÉTICO
Introdução
Em um r-ecente documento pontifício sobre o catecismo algo há que visa diretamente a Ação Católica e que nos importa conhecer. O decreto Provido
sane, de 12 de J aneiro de 1935, depois de convidar
os Bispos e os Párocos a preparar idôneos catequis- '
tas, acrescenta : "Entre os catequistas haverão de
distinguir-se os membros da Ação Católica, os ,q uais
já fizeram muito neste campo e nalgumas de suas
organizações com zelo que é muito de louvar; estabeleceram nos programas anuais aulas de ca tecismo,
em que todos devem ·participar."
Não é este o primeiro convite que a Cátedra de
Roma dirige aos membros da Ação Católica a participarem do apostolado do catecismo. Queremos demonstrar como se .p ode participar do apostolado
catequético com o exemplo e a palavra; e falaremos
logo de sua excelência e da recompensa que lhe está assinalada.
Apostolado catequético do exemplo
O apostolado catequético consiste em trabalhar ·p ara que o povo seja instruido nas verdades principais da r.eligião.
Pois bem, esta obra pode-se levar a efeito de muitos modos: com a palavra, com os auxilios materiais
e com o exemplo.
O exemplo é meio eficacíssimo segundo o conhecido adágio dos antigos: Os exemplos arrastam. E os
membros da Ação Católica têm de frequentar o catecismo paroquial por várias razões:
1.• Para instruir-se na r eligião, dever primordial
do c ristão. Fomos criados ·para conhecer,
amar e servir a Deus, e não podemos amá-Lo
nem servi-Lo, se O não conhecemos.
2.• Para preparar-nos a instruir os demais. O programa da Ação Católica é: Instruir-se para
instruir os outros, esclarecer-se para esclarecer os demais.
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3.•

Para dar bom exemplo. O apostolado do
exemplo, portanto, é o mais fácil, também o
mais eficaz e possível a todos; é um dever especial dos sócios da Ação Católica que se
consagram ao apostolado.
Falando o Papa Pio XI às associações católicas de
uma paróquia de Roma, dizia-lhes: "Recomendamos instantemente a todas as associações católicas,
masculinas e femininas, qu e assistam ao catecismo
na paróquia e ajudem ao Clero no cumprimento
deste ministério que a todo católico há de parecer
como o mais santo e necessário."
Es ta recome ndação do Ponlifice dirige-se a todas
as associações de Ação Ca tólica.
Apostolado catequético da palavra
Dissemos que os membros da Ação Católica devem instruir-se p ara instruir. De que modo se instruirão?
Há um modo simpl es ao alcance de todos: a conversação que oferece mil ocasiões para expor alguma verdade da rel igião, desfazer alguns er ros, responder às objeções mais comuns contra a religião.
E es te é um apostolado magnífico, individual, ocasional.
Os leigos têm mais oportunidade que os sacerdotes
para exercê-lo.
Além disto, como quer o Papa, os membros das
associações da Ação Católica h ão de ajudar o Clero
no en sino do catecismo e a razão é evidente : A Ação
Ca tóHca é a participação no apostolado da Jerarquia,
ou seja a. colaboração com o Clero em todas as obras
do ministério sacerdotal; e es te da instrução catequética ocupa um lugar importante na labtlta do
sacerdote. Nosso Senhor deu aos apóstolos o mandato especial : "Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do P adre, e do Filho, e do Espírito Santo." O primeiro é, pois, a instrução, logo
vem a distribuição da graça san lificante.
Por isso, a principal preocupação da Igreja em
todos os tempos foi a instrução religiosa dos fiéis.
E nesta excelsa missão a Igreja sempre se h á
servido da cola boração dos l eigos; serviram-se dela
os Apóstolos, os quais, apenas chegados a uma ci-
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dade, já encontravam um bom núcl eo de judeus e de
pagãos instruídos nas verdades da fé pelos cristãos
l-eigos.
E este fato r epete-se ai nda hoje em dia nas terras
de missões. A Agência Fides refere co mo um vendedor a mbulante de tortas de arroz n a China, convertido ao cristianismo, se fez fervoroso catequista, pregador n ômade da verdade r eligiosa. Como não sabia
ler, pediu a um catequista que lhe ensinasse todo
o catecismo, apr endeu-o de cor, e logo, em razão
de seu ministério, ia às cidades p a ra onde não podia ir o missioná rio, e começava a fazer conhecer
a r eligião, explicando as fórmulas do catecismo à
sua cli en tela, pois era muito popula r e simpático
por causa de seu caráter jovial e decidido. Deste
modo aquele vendedor ambulante chegou a ser um
grande apóstolo da religião na Chi na e converteu
às -centenas pagãos que foram depois batizados p elo
missionário.
Exemplo admirável de apostolado catequético,
exer cido por um l eigo.
Excelência do apostolado catequético
O catequista é um perfeito imitador de J esus Cristo e dos Apóstolos, os quais foram os primeiros catequistas. Ensinando as mesmas verdades que Cristo, o catequista coopera diretamente na obra da red en ção.
Ensina o ca tequista a ciência mais sublime qu e
tem por objeto a Deus mesmo; n enhuma ciência
pode comparar-se -com a da religião, e essa está
condensada nas breves ·p áginas do catecismo.
Exalta ndo Pio XI o livri nho do catecismo, diz que
é um compênd io admirável de todas as verdades
teológicas contidas na Suma de S. Tomás, ·de forma
que se pode d izer que o ca tecismo é o livro m ais
notável de todos os escritos no mundo.
O catequista ensina a ciência mais necessári a, q ue
dá solução a todos os problemas da vida, forma as
almas n a virtude e ensina o caminho do céu.
Bem con h ecida é a obra de Diderot, célebre filósofo incrédulo, que ensi nava o catecismo a seu filhinh o. Surpreendido, um dia, nesse oficio por um
amigo que se mostrou mar avilhado disso, respondeu-
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lhe: "Que quereis? A mim i mporta sobremaneira
educar bem meu filho e para isso n ão se .pode encontrar livro melhor do que este, o catecismo."
Não há, pois, por que maravilhar-se, se homens
notáveis na ciência não se desdenhavam de ensinar
o catecismo aos meninos. Por exemplo, Alexandre
Volta, inven tor da pilha elétrica, que aos domingos
se retirava ã igreja paroquial de Pavia a e nsinar o
catecismo ils crianças; S. Francisco de Sal es, grande doutor da Igreja, que nos domingos ia à sua ig:·cja catedral a ensinar aos meninos as verdades da
religião.
Conclusão
Mas sobre todas estas razões está a da recompensa que espera aos que e nsinam aos demais o caminho da justiça. "Aquele que ensinar será tido como
grande no reino dos céus", diz-nos o Salvador. E estas palavras dirigem-se também ao humilde catequista; ele ta mbém terá parte na mais esplêndi da r-ecompensa que o Senhor tem aparelhado para todos
os mensageiros do Evangelho: para os Apóstolos, os
Douto res, os Missionários e os pregadores. Oxal á
muitos de vós outros sejam coroados com esta auréola.
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O APOSTOLADO PASCOAL
Introdução
Recordemos a parábola do banquete nupcial que
ma.ndou preparar o filho do rei: "Mandou aos servos
que chamassem os convidados, pois muitos deles
escusavem-se porque tinham que ir uns a seus negócios, outros a suas fazendas."
Este banquete nupcial é o símbolo da Eucaristia.
O Rei divino convida todos os súditos, especialmente neste tempo em que urge o preceito da Comunhão pascal. Pois muitos declinam o -convite.
E quais são os servos que envia a chamar os convidados? Os sacerdotes assim como os leigos. A todos lhes diz: "Ide às encruzilhadas e convidai a
quantos encontrardes ao banquete das núpcias."
Os leigos hão de tornar-se arautos do rei, mas de
maneira especial os militantes da Ação Católica, que
são os colaboradores do Clero.
E Jesus Cristo mesmo é quem nos recomenda este
apostolado pascoal, ou seja a propaganda para trazer a todos eles o co nvite da Eucaristia.
Pretendo indicar agora a necessidade deste apostolado e os meios de exercê-lo.
Necessidade
Entre nós noventa e nove por cento são católicos,
mas quantos destes cumprem o preceito da Igreja?
E quantos que não cumprem este mandamento chamam-se ·católicos?
Costumava dizer o Cardeal Maffi : "Eu -conto os
católicos na igreja." E tinha razão, pois não basta o
batismo para entrar no céu, requer-se, além disto,
para os adultos a S. Comunhão.
E esta não é opinião dos teólogos, senão vontade
expressa de Cristo, que diz: "Se não comerdes a Carne do Filho do Homem e não beberdes o seu Sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que come a
minha Carne e bebe o meu Sangue, terá a vida eterna."
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Vemos hoj e que muitos <:atólicos ou ,p seudocatólicos, mormente nas grandes cidades, não cumprem
o preceito pascal, transgredindo assim um mandamento da Igreja e privando-se do necessário alimeu to da vida sobrenatural.
E' mister convidá-los; e o Rei divino, <:omo na
pa r ábola do Evangelho, manda até seus criados .p ara
qne ch amem estes convidados ao festim eucarístico.
Antes de tudo, envia seus sacerdotes; mas como estes mensageiros não gozam a confiança dos <:o nvidados e como não podem chegar a todos, e especialmente àqueles que, com o filho pródigo, foram para
r egiões estranhas, longe da casa paterna, toca aos
leigos que vivem em con tato com os enfermos do
espírito, l evá-los ao médico das almas e trazê-los
para que se nutram com o Pãn que dá a vida.
Havia em J erusalém, nos tempos do Salvador, a
Piscina das Ovelhas, que estava rodeada de cinco
pórticos: nel a, como nos conta S. João, "h avia uma
grande quantidade de enfermos, cegos, coxos, paralíticos que esperavam o movimento da água. Pois o
anj o do Senhor descia em certo dia à piscina e movia a água e o primeiro qne entrava nela ficava são
de qualquer enfermidade que tivesse. Havia ali um
hom em que fazia trinta anos estava e1'lfermo; vendoo, Jesus diz-lhe: Queres ficar são? - E o <enfermo
responde-lhe: Senhor, não tenho quem me leve à
piscina, quando a água se move, e quando trato de
descer ·ou tro já desceu pri meiro. - E Jesus diz-lhe:
Levanla-Le, Loma Lua cama e anda. - E de pronto
ficou são, tomou sua cama e foi andando."
Notemos as palavras do e nfermo: não h á um homem; pois, se tivesse havido, muito tempo antes teria sido curado.
Quantos enfermos .do espírito podem repetir a
mes ma queixa: não há um homem que os submerja
na mística piscina dos Sacramentos que dão a vida
e a salvação.
E não seremos nós esses homens chamados a devolver a salvação a Lautos e nfermos da alma?
Meios

Quais foram os meios empr.egados pelos servos da
parábola? A palavra, para exortar, aconselhar, responder às vãs escusas: c assim lograr am o seu in-
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tento porque, .pondo-se por todos os caminhos, encontraram muitos que atenderam ao convite, e a sala do banquete en cheu-se.
De igual maneira temos de .proceder.
Antes de tudo, o convite, o conselho, a exortação,
feita a tempo e de maneira mais oportuna; e se é
necessário, repeti-la -com prudência e caridade.
Importa fazer conhecer bem a gr avidade do preceito: para entrar no paraíso não basta a certidão
do Batismo, senão que se requer, ademais, o cumprimento do preceito pascoal, que custa às vezes,
porque tem como recompensa a vida eterna.
E as mais das vezes será necessário r emover as
dificuldades.
Quais?
Muitos 'há que tião se avizinham da mesa festiva,
pol'que têm cadeias nos pés que lhes impedem a
chegada a ela: os maus costumes, as ocasiões de pecado. E' difícil de conquistá-los e é preciso recomendá-los a Deus para que Ele lhes dê força de romper
com aqueles maus hábitos e desvencilhar-se dessas
cadeias que os impedem.
Outros h á que se acham detidos por obstáculos
mais fáceis de superar.
Outros há que não cumprem o ·p receito da Páscoa
por negligência, por descuido; esqueceram o caminho do confessionário e só por si não podem encontrá-lo. A es tes devemos ajudar, sobretudo com o
conselho, levando-os a um confessor compreensivo
que lhes facilite o cumprimento do preceito.
Outros há que o não cumprem por vão temor; sentem na consciência o .p eso de antigas culpas e desconfiam .da misericórdia de Deus. A estes havemos
de esclarecer, ·p ersuadir que nenhum pecado, por
grave ·que seja, supera a misericórdia do Senhor.
Outros, como o fariseu da parábola, têm demasiada confiança em si mesmos, consideram-se justos e
dizem: para salvar-se basta ser hom em honrado. A
estes é mister dar a entender que a verdadeira
honradez consiste em c umprir tudo o que o Senhor
nos pede, e J esus não só instituiu os sacramentos da
Penitência e da Eucaristia, senão que, ademais, nos
ordenou recebê-los.
Finalme nte há uma categoria de pessoas que se
abstêm por orgulho ou por vão r espeito; não querem
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passar pela humilhação de manifestar ~uas culpas a
um homem ou temem ser tidos por beatos. A estes
convirã fazer-lhes ver que não é humilhação senão
verdadeira gt·andeza reconhecer seus erros e corrigir-se .deles.
Aos 88 anos Manzoni, depois de haver cumprido
o preceito da Confissão e da Comunhão pascal, rel{ressa à sua casa inundado de gozo e diz aos seus
ele casa: "Alegrai-vos comigo, pois hoje esta indigníssima cri atura cumpriu a desobriga pascal."
A propaganda oral convém acrescentar a escrita
por meio de folhetos e opúsculos que hão de ser distribuídos en tre os interessados.
Enfim, o meio mais eficaz é o da oração : rogar a
Jesus que renove o milagre de dar a vista nos cegos
e a vida aos mortos.
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O APOSTOLADO MISSION.ARIO
Introdução
O apostolado missionário tem sua origem no ma ndato de Cristo aos Apóstolos: "Ide e ensinai a todas
as nações."
E, enquanto não forem evangelizadas todas as nações, este mandato do Senhor co nserva seu vigor. E
como as duas terças partes da humanidade ainda
não conhecem o Salvador, ressoa vibrante de atualid ade o mandato d e Cristo: "Ide e ensinai."
Os sacerdotes, religiosos e leigos sentem o imperioso dever de contribuir para a difusão do Reino e
n ós, membros da Ação Católica, permaneceremos indiferentes neste movimento? Não; o ma ndato divino
dirige-se a todos os que r eceberam o dom da fé e,
por conseguinte, a nós. E embora pertençamos a este
exército da Ação Católica, as palavras de Cristo
hão de ler para nós especial ressonância.
Se não somos chamados para a ação m issionária
nas terras es trangeiras, temos o dever de cooperar
nela com nosso trabalho. Se não podemos cumprir
o apostolado nas missões, não obstante podemos
cumpri-lo em favor das missões. Partt isto convém
conhecermos:
Que é a cooperação missionária;
Suas prerrogativas;
Sua forma de organização;
Suas relações com a Ação Católica.
Cooperação missionária
Em tempo de guerra existem duas classes de mobilização: a militar e a civil. A primeira prepara os
combatentes das primeiras linhas, a segunda organiza e prepara em todas as cidades, também nas
mais afastadas da frente de combate, os auxflios
necessários para os combatentes. Toda a nação está
mobilizada.
A cooperação missionária representa a mobiliza-
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ção civil de todos os católicos encaminhada a auxiliar a santa batalha da fé nas mais avançadas trincheiras, contribuindo com a ajuda prestada aos
-combatentes das primeiras linhas. Ainda que o fim
das missões é inteiramente espiritual, co ntudo não
se pode alcançar sem o auxílio material. E a cooper ação missio ná ria tende a ajudar nestas necessidades com o óbolo pelas missões.
A cooperação não é, ·p orém, tão-somente material ;
existe, além disso, a espiritual: cooperação de orações, para suscitar vocações missionárias. E nesta
obra hão d e colaborar não somente os sacerdotes,
mas também os leigos.
E esta cooperação é sumamente n ecessária.
Os primeiros missioná rios foram os Apóstolos que
tiveram, como sabemos, grande e considerável ·colaboração da .p arte dos leigos. O mesmo auxilio têm,
h oje em dia, ainda os missionários que trabalham no
vasto campo das missões.
Necessidade
A cooperação missionária é obriga tóri a, excele nte
e benéfica.
1." Obrigatória.
Na r ealidade é um deve•· de caridade para com
o próximo e um dever dos mais urgentes. "Os infiéis
- disse Pio XI - são os mais pobres entre os ·PObres." E isto é assim, porque carecem do dom da
fé, .dom prime'Iro de Deus e raiz da justificação, germe da vida e terna.
E', ademais, um dever de caridade para com Deus
que quer que todos se salvem; e para com o Redentor divino que morreu por todos.
E é, outrossim, deve r de gratidão para com Deus.
"Pela fé d'Ele recebida - con tinua o Papa - dá-se
a fé aos que não a receberam. E' um a r estituição que
fazemos a Deus, porque quem dá ao pobre, dá a
Deus."
2.• Excelente.
A ação missionária foi definida pelo Papa: "A
obra maior do cristia nismo, o apostolado por -excelência."
E ·bem se compreende a r azão destas afirmações :
a ação missionária é a continuação mais perfeita dos
Apóstolos e a mais integral execução do manda to
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de Cristo: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangellio a toda criatura."
3.• Benéfica.
A cooperação missionária vale tanto quanto a ação
prática, não só pelo prêmio eterno que lhe está assinalado, senão pelas vantagens educativas que traz
consigo. Realmente, a cooper ação missionária é um
meio de form ação religiosa e apostólica. Trabalhando ·pelas missões se enobrece o coração, a alma curase deste egoísmo religioso, deste individualismo espiritual qu e é um dos males de nossos tempos.
Organização da ação missionária
A cooperação missionária tem hoje uma organização acabada.
Há três obras pontificias que se estendem por
todo o mundo.
1. A obra da propagaç.ão da fé
A fundadora desta obra maravilhosa foi uma humilde operária de Lião, Paulina Jaricot. Ajudada por
uma boa companheira, fundou em 1820 uma associação de orações a favor das missões.
Imitando o exemplo de uma seita protestante,
prescreveu que os associados pagassem uma pequena
contribuição, semanalmente, em favor das missões.
Em breve a obra se estendeu e fundiu-se com outras iniciativas similares; em 1823 foi aprovada e
enriquecida com numerosas indulgências.
Em 1922 o Papa Pio XI dispôs que a sede da obra,
que, até então, fora em Lião, se mudasse para Roma.
Esta obra é que cada ano promove a Jornada Missionária de orações, propaganda e recursos em dinheiro para as missões.
2. A obra de São Pedro apóstolo
Tem um fim determinado: a formação do Clero
indígena para as missões.
Fim importa ntíssimo porque os pagãos, por evidentes razões psicológicas, seguem melhor a seus
compatriotas.
Nasceu esta obra em 1889 e foi fundada também
por uma mulher francesa: Estefânia Bigard e Joana,
sua filha. Tendo recebido uma carta do Bispo de
Nagasaki, no Japão, na qual lhes pedia auxílio paFormação- 6
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r a seu seminário, as duas piedosas mulheres resolver am instituir uma fundação permanente com tal
finalidade e consagraram-se a ela com tal fervor que,
ao cabo de cinco anos, a mãe podia dizer: Esta
obra chegou a ser a única p r eocupação de nossa
vida."
Aprovada pela Santa Sé, a obra tem um <:onselho
superior em Roma.
3. A obra da Santa Infância
Fundada por um bispo francês, Monsenhor Forbin
Janson, em 1843, foi aprovada três anos mais tarde.
E' a obra das crianças e para as crianças. Os que
n ela es tão inscritos oferecem cada dia suas orações
pelos men inos pagãos e dão uma contribuição ·para
ajudar ao batismo dos mesmos. No principio foi
instituída em favor dos meninos da China, mas
hoje se estendeu a todos os meninos infiéis. A sede
centrai acha-se em Roma.
Relações com a Ação Católica
Na encíclica 11 { ermo propósito escreve Pio X:
"Enquanto a Igreja difunde o Reino de Deus ali onde ainda não se pregou, trabalha de todos os modos
para reparar as perdas sentidas nas nações já conquistadas."
Pois bem, para espalhar o Reino de Deus ali onde
não existe, a Igreja serve-se da ação e da cooperação missionária; e para remediar as perdas sentidas
nas nações já <:onquistadas, serve-se da Ação Catól ica, a qual, na opin ião do Papa, é uma " reevangelização."
A Ação Mission ária p rega a Cristo ali onde não
é conhecido; a Ação Católica prega-0 onde não é
reconhecido.
Por isso, Pio XI pôde ch amar as obr as que constituem a Ação Católica "nossas missões internas", em
oposição às missões estrangeiras.
A cooperação missionária forma parte <los programas da Ação Católica.
Esta é uma disposição ex,plfcita da suprema autoridade eclesiástica, como se depreende dos documentos q ue vamos citar. Na carta do Cardeal Secretário de Estado ao Congresso Nacional de Missões,
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reunido em Pádua, lêem-se entre outras palavras pr~
cisas: "Aquele que trabalha na defesa e na difusão
do Reino de Cristo em meio das n ações cristãs deve, por isto mesmo, ser amigo e sustentador dos que,
com o mesmo fim, trabalham nas nações estranhas,
onde ainda não alvoreceu a luz do Evangelho."
A Ação Católica h á de ·c olaborar nas missões pelas
seguintes razões especiais:
1.• Trabalho essencial da Ação Católica é ajudar à
Jera rquia em tudo o que ela reclama : pois bem, ela
pede-nos que ajudemos aos missionários.
2.• A Ação Católica h á de formar e i mpor a seus
membros o exercicio de todos os deve r~s de cristãos,
e já vimos que a cooperação para as missões é um
dever de caridade para com Deus e para com o próximo.
3.• A Ação Católica deve procura r, por todos os
meios possíveis, a formação religiosa e apostólica de
seus membros; e a cooperação missionária, como
vimos, é um dos melhores meios para conseguir este
fim.
C<lnclusão

Num periódico missionário vimos, faz pouco, uma
fotografia e m que se podia contemplar um missionário que levava o Viático, de avião, a um moribundo. Onde se fabricou aquele aeroplano? Em países
católicos. Com que meios? Com os recursos dados
pelos católicos.
Exemplo prático do auxílio q ue podemos prestar
aos missionários: com a nossa cooperação o missionário poder á levar o dom da fé aos infiéis.

e•
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APOSTOLADO
EM FAVOR DA MORALIDADE
Introdução
Quando ameaça uma grande epidemia, as autoridades tomam precauções para evitá-Ias: isolamento dos atacados nos hospitais, ordem de ·denunciar
os casos que se apresentem, desinfecção dos lugares
e h abitações, e outras .p rovidências higiênicas.
Os cidadãos, por outra parte, deverão evitar os
contatos inúteis e perigosos, o expor-se aos perigos; deverão vigiar para que os atacados do (!Ontágio não o comuniquem aos que estão sãos e colaborar com as autoridades para que o mal se não
propague.
Hoje nos ameaça um mal gravíssimo: a epidemia
das almas, a imoralidade e a ceorrupção. As autoridades civis tomaram providências e deram leis de defesa e os agentes públicos estão encarregados de vigiar para que se cumpram. Nisso estaremos nós de
mãos cruzadas? 1ão faremos sequer o que fadamos
no caso de epidemia corporal? vigiar, auxiliar, denunciar à au toridade os atacados do mal.
Cooperar na defesa da moralidade pública é um
dos devere s dos citadinos, tão urgente eomo o de
cooperar na saúde pública.
E visto que a moralidade é não somente um bem
civil senão, além disto, r eligioso, a defesa da moralid ade é um dever não só do cidadão, mas também
do (!atólico.
E que diremos do católico militante? Acaso não
tem a Ação Católica como um dos pontos de seu
programa a defesa da moralidade?
Por isso queremos considerar este dever estudando:
1.• A imoralidade contemporânea.
2.• Suas características e suas -causas.
3.• Como havemos de combatê-la.
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Imoralidade Contemporânea
Convém, antes de tudo, entender-nos acerca do
sentido da palavra imoralidade. Chama-se moral tudo quanto se acomoda à lei d ivina e às justas ·l eis
humanas. Imoral é tudo o que a elas se opõe. Neste
sentido a injúria, o roubo são imorais.
Em sentido mais estrito chama-se imoral tudo o
que vai contra as leis da castidade, ·POrque a palavra
imoralidade designa o vicio da luxúria, considerado
não só em seus efeitos, mas também em suas causas, particulares e públicas, individuais e sociais. Neste sentido tomamos aqui a palavra imoralidade, que se -ch ama também desonestidade e corrupção.
A realidade dolorosa de nossos dias é esta : a imoralidade é como um rio saido do leito que ameaça
arrasar tudo. O mundo está atacado não só pela crise
econômica, mas principalmente pela crise da imor alidade mais poderosa que a primeira. Crise moral
da qual sofrem todas as nações segundo seja maior
ou menor o freio da religião.
A imoralidade não é um simples resultado de nossa época. Desde o ·pecado de Adão a natureza humana ficou viciada; pois hoje vemos nações inteiras
que se degradam e paganizam. Deus pode repetir a
palavra que, em outro tempo, disse a Noé: "O h omem tornou-se carnal", porque vive como se dentro
do invólucro do corpo não alentasse um espirito
imortal.
Por isso, a imoralidade apresenta nos dias que
alcançamos uns caracteres de gravidade alarmantes.
Características e Causas
Três são as caracteristicas que apresenta a imoralidade de nossa época; a extensão, a precocidade
a insensibilidade.
1.• Extensão
Em outras épocas o mal, em mais graves manifestações, estava circunscrito nos centros mais populosos : hoje em dia vai mudando-se das cidades para
os campos e para as aldeias, onde, em outros tempos, a pureza dos costumes era igual à do sitio. Em
pu~r!l~ ~pocas a cqrrupção .al cançava as altas esferas
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da sociedade, hoje penetra em todas as camadas sociais e vai-se fazendo uma nivelação na imoralidade.
2.• Precocidade

Outrora esta epidemia resp eitava, em parte, a primeira infâneia, de tal forma que a infância .era sinônimo de inocência. l\fas nestes dias quantos meninos podem repetir .a palavra do Bispo de Hipona :
"Ainda criança e tão pecador."
3.• Insensibilidade
Em outros tempos houve home ns corrompidos,
mas não tinham a consciência insensível; o pecado
ia acompanhado do remorso c seguido da penitência. Divertiam-se no Carnaval, mas arrependiamse na Quaresma.
Hoje muitos perderam o sentido moral e por
causa desta perda muitas almas estão sepultas nas
sombras da morte, sem probabilidade de delas sair.
Estão enfermos e recusam o médico; por isso, a
corrupção de hoje não dá esperanças de correção.
Impera um paganismo redivivo.

Causas deste mal
As principais parecem-nos as seguintes:
1.• a diminuição do sentimento religioso causado pela obra laicizante. A torrente impetuosa da
imoralidade encontrou muito fracas as margens do
sentimento religioso e passou por cima delas.
2.• As novas invenções da ciência c do progresso,
postas no serviço das paixões humanas. Daí são elementos de corrupção a imprensa, o cinema, o rádio,
a facilidade de comunicações, e até o aumento da
instrução. O progresso material é causa de regresso
moral. Os beneficios de Deus converteram-se em
meios de depravação.
Como combatê-la?
Três são as armas de que principalmente hão de
servir-se os sócios da Ação Católica para combater a imoralidade do ambiente.

http://www.obrascatolicas.com

APOSTOLADO EM FAVOR DA MORALIDADE 87

1.• A oração
No deserto o povo de Israel se viu atacado pelos
amalecitas. O perigo era gravíssimo, porque os a malecitas eram guerr~i ro s corajosos. Israel lança-se
contra eles, conduzido por Josué. Entretanto, Moisés orava em cima do monte. "E quando Moisés
levantav a os braços, Israel vencia; mas, se os deixava cair, Amalech l evava a melhor parte."
Nossa luta é com um exército poderoso como
o dos amalecitas': a luxúria e avareza: a luxúria
fomentada pela avareza, e esta que é o alimento
daquela. E é impossíve l a vitória, se não rezarmos como Moisés.
2.• O exemplo
Ao apostolado da oração há de juntar o não menos eficaz e indispensável do exemplo. A nós nos
repete S. P aulo como a seu discipulo Timóteo:
"Em tudo mostrai o e xemplo de boas obras."
Os maus costumes corrigem-se <:oro os bons: os
santos purificavam o ambiente em que viv iam, com
a fascinação de seu exemplo. Tal era a pureza que
irradiava o ro·s to do jovem João Bosco que seus
colegas não se atreviam a proferir, em sua presença, uma palavra menos decente ou executar uma
ação menos correta; a companhia do jovem fazia-os melhores. -&o
3.• A ação
Todo membro da Ação Católica há de ser não só
um exemplar de moralidade, mas também um
apóstolo. Devemos fala r e agir no ambiente em que
vivemos e com as forças de que dispomos, a fim de
que esta enfermidade dos maus costumes perca sua
eficácia e haja menos vítimas. Nossa norma h á de
ser: manter-nos sãos, preservar aos demais do contágio e procurar q ue os já atacados alcancem a cura.
Para isto convém:
Dizer a tempo a palavra que ilumina, corrige e
melhora. . . Não permanecer indiferente an te a
afluência · dos males.
Defender o conceito cristão da vida, a qual é
dever e não prazer; conceito que se vai obscurecendo até nas mentes de muitos católicos.
Opor-se e nergicamen te a todo semeador de escândalos <:ontra o qual ·p ron\}nciou o Salvador mau-
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síssimo aquelas terríveis palavras: "Ai daquele por
quem vem o escân dalo." Pois bem, escandaliza-se
não só com as palavras e com a conduta depravada
e provocativa, mas tamb ém, dando aos demais ocasião de pecado com as diversões perigosas, os bailes
desonestos, as modas desavergonhadas.
Intervh·, quando a ocasião particular é ineficaz,
com as autoridades públicas para que impeçam os
escândalos, e acabem com os focos de infecção que
as mesmas leis proíbem.
Opor armas às armas: à revista licenciosa, a mor al; às divet·sões malsãs, as boas; à moda frivola,
a digna e correta.
Mas, porquanto a ação repressiva e preventiva
apresenta alguns inconvenientes, trataremos dela
no próximo capitulo.

Conclusão
Comovedor e significativo é o diálogo entre Deus
e Abraão antes da destruição de Sodoma. Deus ha''ia determinado destruir a cidade por causa dos
pecados de luxúria de seus habitantes e comunicou o desígnio a Abraão.
O qual, levado à compaixão, pediu ao Senhor, dizendo-lhe: "Farás perecer o justo com o ímpio? Se
houver na cidade cinquenta justos, perecerão também? e não perdoarás à cidade por amor aos cinquenta justos?" E o Senhor acedeu a perdoar o
povo prevaricador, se houvesse nela os cinquenta
justos. Mas não se encontravam. E logo Abraão
repeliu a súplica, diminuindo sempre o número dos
justos até chegar a dez. "Por amor a estes dez justos não a destruirei". Mas não foram encontrados.
Como o santo Patriarca, elevemos as nossas súplicas ao Senhor; mas não nos contentemos com
isso: façamos de maneira que, com nossa ação moralizadora, aumente o número dos justos que atraiam
sobre o mundo não o castigo senão o perdão.
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- SUAS FORMAS
Introdução
São Paulo escreveu estas palavras r eveladoras de
seu zelo apos tólico: "Quem es tá enfermo q ue eu
não esteja também?"
A imoralidade do ambiente, dissemos no capítulo anterior, é uma imensa epidemia moral. Todos
nós lemos de p rocurar precaver-nos do contágio.
Mas não basta: trata-se t.a mbém -de preservar os demais; tem-se q ue trabalhar_ pela cura dos atacados
pela doença da imoralidade. Cada um há de sentir-se enfermo com o irmão.
Quer emos agora estudar as principais causas
concretas da imoralidade e os fo cos mais comuns
de infecção, para ver que é o que convém fazer
par a destruir ou ao menos -p ara circunscrever a
á rea do contágio.
Estudaremos, pois, as principais fo rmas de nosso
apostolado con tra a imor alidade.
A revista
Uma das causas principais da corrupção reinante

é a revista imoral. Como combatê-la?
Não permitindo que tais revistas entrem em nossa casa, para q ue não venham a cair em mãos das
crianças ou empregados.
Convida ndo os livr eiros e periodistas que expõem
imagens pornográficas a retirá-las; e se isto não se
consegue, boicotar os vendedores destas imundícies.
Recorrendo à autoridade p ara que dite leis nas
quais se cas tigue os que ofendem a moralidade pública com a exibição de imagens que ferem o pudor.
Espetáculos e diversões
Entre os espetáculos que mais diretamente alentam contra a moralidade tem-se qu e co!oçar fi!m pri.meiro lu~ar o cinema e o t~atrq,
·
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Como remediar os males que causam?
Com o boicote. Não permitindo que nossos filhos
e empregados frequentem salões onde se representam peças ou se .exibem peliculas que ofendem
a moralidade e fazendo propaganda para que ninguém vá a tais lugar es. Tal coisa vêm fazendo os
católicos norte-americanos com a conhecida "Legião da Decência", a qual, além de ter f.eito fechar
numerosas salas de exibições imorais, conseguiu
influir sobre a mesma produção cinematográfica.
Recorrendo à autoridade para que aplique as leis
contra as representações que atentam contra a moralidade.
Opondo ao cinema imoral o cinema moral, como
ensina o Papa em sua encíclica Vig ilanti Cura.
Entre as ·d iversões mais perigosas contra a moralidade estão os bailes; convém, porta nto, empreender uma campanha contra os salões públicos de
bailes ( dancings).
Mas o meJ.hor meio para comb ater as diversões
malsãs será procurar que haja boas. Para isto servem providencialmente nossas associações juvenis,
os Oratórios Festivos, a instituição dos escoteiros
católicos, onde os moços podem divertir-se sãmente sem ofender a Deus.
As modas
Outro incentivo da imoralidade são as modas indecentes.
E' necessário que todos os membros da Ação Católica sejam apóstolos da moda d-ecente, e façam
guerra sem tréguas às imorais. Mas, antes de tudo,
está certo que a arma mais eficaz, e talvez a única,
é o exemplo. Que h aja em cada paróquia senhoras
e senhorinhas e meninas ·q ue se proponham vestir
com elegância, sim~ mas com dignidade.
Pois muitas, como anotava o Papa, se deixam
levar pela corrente invasora, "senhoras que não
queriam ser consideradas como mundanas e que pretendem ser e dizer-se cristãs. . . E é sobremaneira
doloroso ver como diante da corrente da vaidade
capitulam não só as jovens senão também muitas
esposas e mães que deveriam ser modelo da dignidade cristã."
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Importa muito atender à decê~cia no vestir desde
a primeira idade, por muitas razões:
1.• A modéstia é obrigatória para todos: grandes e pequenos.
2.• As crianças são capazes de pecado e, realmente, pecam por vaidade.
3.• Vêm a perder o sentido do pudor, custódio
da castidade, e se habituam às modas indecentes
nos anos futuros.
Que responsabilidade para os pais, que, em vez
de guardar com cuidado a castidade de suas filhas
como frágil tesouro, o expõem a todas as ciladas e
perigos destruindo, desde cedo, o véu do pudor!
E pelo que toca aos homens, também têm seus
deveres neste campo, porque a modéstia no vestir
obriga-os também. Em segundo lugar devem refrear com sua autoridade de pais, de esposos, de
irmãos, a intemperança de suas filhas, esposas e
irmãs, devida as mais das vezes à incompreensão
c natural inadvertência.
Pode-se afirmar que ao me nos a metade da responsabilidade desta praga das sociedades modernas recai sob re os homens. (Esta ideia deverá ser
explicada numa reunião de homens.).
Promiscuidade de sexos
A forma da vida moderna acentuou esta <:ausa de
imoralidade: a promiscuidade de sexos é quase
continua, os meninos e as meninas, os homens e
as mulheres andam quase sempre mesclados nas fábricas, nos negócios e também nas mesmas escolas.
Devemos, .portanto, opor resistência a este foco
de imoralidade, ou ao mcn9s a suas consequências,
mediante uma diligente vigilância. Recordemos que
nesta matéria é de evitar o pessimismo ou a presunção; a castidade é tesouro preciosíssimo que ao
menor descuido pode perder-se.
Convém não aproximar demasiado a palha ao
fogo, se queremos evitar o incêndio. Esta é a norma
do bom sentido, que vale também para o nosso caso.
A experiência demonstra, com efeito, que esta promiscuidade injustificada solta a primeira faisca
donde haverá de nascer o incêndio que tudo devore.
Estejam alerta os pais para não permitir as di-
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versões entre meninos e meninas, se n ão for na
primeira i dade; tratem de que se evitem as excursões entre jovens de ambos os sexos, e sobr etudo os banh os mistos. Que tempestade para a mor alidade a que se levanta dessa familiaridade indevi da e que se vai estendendo ràpidamente como
um contágio desde as grandes cidad es até às aldeias mais afastadas!
E que terrív.el responsabilidade para os pais que
se mostram complacentes quando não al entadores,
destes costumes que se vendem com o pomposo
nome de mod.er nosl Não está longe o dia em que
ch orem com lágrimas de sangue sua complacente
debilidade.
Palavras e ações contrárias à decência
A saliva é veículo de muitas infecções, por isso
vemos escrito nas pared.es dos quartos, nos vagões
dos bondes e dos trens : "E' proibido cuspir."
Pois da boca do homem pode sair algo mais i nfeccioso q ue a saliva : a palavra tor pe, veiculo de
micróbios contagiosos para a alma.
Porta n to, i mpeçam-se as (:Onversas imorais, s.empre e em toda parte, mas especialmente quando a tentam contra a inocência dos meninos, unindo à
prudência a cor agem. Por exemplo: um operário,
membro da Ação . Católica, que em sua companhia
tem outros que proferem palavras obscenas, não
h á de perman ecer in difer en te, senão que impedi r á
o escân dalo, pri meiro com meios per suasivos, dep ois dirigi ndo-se aos diretores da empresa. E assim em casos semelhan tes.
E o nosso sinal de protesto tem mais razão de
ser, quando não se trata já de palav ras inco nveni en tes senão de a tos desavergonhados e de cenas
escandal osas.
O código penal de todas as nações civilizadas
castiga com penas severas todo alen tado contra a
moralidade.
Conclusão
Hi ndemburgo passou à h istória como o ven cedor da batalha dos lagos Masurianos. De q ue modo
venceu o general alemão o poder oso exército r usso? Com \lrna r etirada estra tégica por meio da
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qual atraiu o inimigo a uma r egião pantanosa coberta aparentemente por grande extensão de verdura. Ali pereceram milhares de solrlados russos
afogados nos pântanos e devorados pelos reptis que
viviam nas águas.
Isto é a imoralidade pública: uma vasta lagoa
coberta de verdura engan adora. Indivíduos e povos se precipitam para l á e perecem miseràvelmente
no atoleiro, enquan to os imundos reptis os devoram.
A imoralidade é a ruína dos povos e nações,
sinal de decadência -civil e religiosa.
Combater a imoralida de é, pois, fazer obra de
fé, de civilização, de religião e de patriotismo .

•

http://www.obrascatolicas.com
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Introdução
Há em Jerusalém um grande muro, ruina do templo judaico, aonde os hebreus vão, em dias determinados, a c horar e orar; chama-se o muro das
Lamentações.
Lágrim as estéreis que não fizeram ressurgir o
templo magnifico destruído por Tito, nem o farão
r.e ssurgir no fut uro.
A este pranto assemelha-se o de muitos cristãos
que ch oram sobr e ruínas dos templos destruídos, ou
seja, das almas pervertidas pelo escândalo, multiplicado hoje pelos portentosos passos do progresso
moderno, como o cinema, o rádio, a imprensa, etc ...
Contudo não fazem nada para reparar as ruínas.
Nenhum membro da Ação Católica pode filiarse a esta confraria de p lanejadores, porque o nosso programa é a Ação.
Na recente en cí clica Vigilan.ti Cum, sobre o cinema, o Papa deplorou os males causados por esta invenção moderna, mas ao mesmo tempo convidou os
bons católicos a reparar os danos por ela causados
e a reagir. Seu convite é para nós uma ordem. Todos temos de colaborar na moralização do cinema.
Que faremos?
Indicaremos o que é que o Papa quer de todos
os bons, e em particular que é o que espera dos
membros da Ação Católica.
Uma promessa
Até há pouco, quase todas as películas que se
exibiam no mundo inteiro eram produzidas nos
Estados Unidos. J á começam a produzir-se também em outras nações, todavia ainda 80 por cento
nos vêm daquela nação.
De lá nos vem o mal, mas também a indicação
do que faremos no terreno da moralização dos espetáculos cinematográficos.
Impressionados pelas ruínas causadas pelo cinema, os católicos norte-americanos iniciar am em
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1930 enérgica campanha contra o cinema imoral.
Antes de tudo, intervieram com as casas ~tradu
toras, as quais concordaram em regular a produção segundo uma norma ou código moral apresentado pelos mesmos católicos.
E' certo que este código não se observou senão
por alguns anos, ·p orque os produtores não creram
na constância da reação católica. Mas enganaram-se.
Perdida esta batalha, iniciou-se outra com armas
distintas e mais eficazes; todo o Episcopado dos
Estados Unidos empreendeu uma campanha contra o dnema imoral por meio da "Legião da Decência", chamada assim porque seus fins eram os
d.e lograr a moralização do cinema. Os membros
desta Legião, legionários, comprometiam-se solenemente a não assistir a espetáculos indecentes e a
procurar que os d.emais fizessem o mesmo. Dita
promessa renova-se cada ano.
A Legião foi-se estendendo sob re todas as dioceses
e reunindo num erosos aderentes, até -entre os não
católicos: protestantes, judeus, conhecedores dos
males causados pelo cinema imoral, contribuíram
com os católicos a -esta cruzada em favor do bem.
Os resultados práticos não se fizeram esperar:
a promessa foi fi elmente cumprida por todos; os
espectadores diminulram, as entradas das casas sofreram fortes baixas. Feridos na bolsa, que para
muitos vale mais que a consciência, os produtoI'es reflexionara m e melhoraram a qualidade da
mercadoria. Data de então o termos hoje nos mercados p eliculas menos más.
O Papa quer que a promessa feita .pelos católicos norte-americanos seja imitada pelos d.e outras nações.
Trata-se de uma simples promessa, não de um
juramento, pelo qual aquel e que a pronuncia n ão
se faz réu de perjúrio, se a não cumpre. Mas falta
à fid.e lidade, virtude que obriga para com os homens e muito mais para com Deus.
A promessa obriga a não assistir aos espetáculos
indecentes, em qualquer sala d.e exibição. Pelo qual
não obriga a abster-se, por completo, de assistir às
representações em geral, senão àquel as que ferem a
moral. Mas nossa campanha será mais efetiva, se
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desertamos de um teatro em que se representam às
vezes filmes que ofe ndem a dignidade e a decência.
A isto me (\i r eis : "Pois como p od emos sab er
com antecipação o ca rá ter da película para nos
abstermos de assistir a ela?"
O P apa pensou tamb ém n esta dificuldade e daí
quer que em cada nação se estab eleça um Departamento Nacional do Cine, debaixo da fiscalização
da Ação Católica, a fi m d e que revise e classifique
todas as películas e a nu ncie aos fiéis, por meio da
imp r ensa, a class ifi c-ação de merece. Na Colômbia
esta missão vem cum p rin do com admiráveis resultados a "Legião Colom bi an a de Decência" por meio
da publicação sema nal na folhinha "Legião Colombiana da Decência." (Apa rtado 1476. Bogotá.)
Razões desta promessa
Várias são as razões que nos ·devem obrigar a
fazer esta promessa e a mantê-Ia.
1.• O bem de nossas próprias almas
O cinema imoral ou só indecente é um perigo
gravíssimo p ara a virtude em razão de seu poder
sugestivo : o cinema fala aos sentidos, vista e ouvido, por meio de quadros luminosos .e, muitas
vezes, fascinadores. Por isso, abre um sulco profundo em nossos â nimos: bom ou nocivo segundo
o argumento p1·ojetado n a tel a.
Muito mais pro fun do é o seu influxo que o da
leitura qu e não fala com imagens aos olhos nem
aos ouvidos.
Os diários falam-nos dos delitos cinematográficos ; delitos cometidos por consequê nci.1 da exibição de uma pelí cula. J ovens que, ao sair de um
teatro, p erpetrara m os crimes que ai vira m realizados e p erguntados pelo Juiz acerca dos motivos
que os induziram a isto r esp ond eram que o viram
realizar -se numa fila.
E' certo que este gr au de sugestão supõe indivíduos mui sensíveis; mas, em igualdade de circunstâ ncias, a sugestão opera-se até nos mais equilibra dos dos espectadores.
Eis aqui um fato que comprova a nossa asserção.
Ao voltar um senhor a casa encontra a empregada
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estendida na cama e fortemente atada. Os ladrões
haviam pen.etrado na casa levando quanto encontraram à mão. Denunciado o fato, a empregad a
é levada para os tribunais de investigação que
descobrem que ela era a cúmplice do furto e que
o havê-lo encontrado atada não era senão um truque pa ra despistar a polícia. Mas onde linha aprendido um modo tão genial para ·d espistar os investigadores? No cinema, onde havia visto a protagonis ta de um roubo fazer o mesmo.

2.• Pelo bem dos demais
Abstendo-se de assistir a espetáculos imorais, damos um bom exemplo, que vale persuadir mais
que um longo discurso.
Todavia, enqua nto pudermos, havemos de achar
meio também de persuasão, fa z.endo uma verdadeira propaganda contra os espetáculos imorais.
A isto nos obriga a promessa qu e fizemos.
Como poderá permanecer insensível um católico
e um membro da Ação Católica ante os estragos que
causa o cinema imoral, chamado p elo Papa n a citada encíclica: " escola de co rrupção", e "intoxicação das inteligências e das almas"? Estas diversões são a perversão dos ânimos juvenis. No
cinema se r.epete todos os dias o crime de Herodes, quando fez degolar os inocentes, e delito mais
gr ave a té, porque se trata da morte da consciência.
E', pois, dever urgente de apostolado e d e caridade impedir ou ao m enos limitar este assassínio das almas.
3.• Para obter o melhoramento moral do cinema
Isto nos prova o resultado obtido pelos ca tólicos
dos Estados Unidos. E esse .efeito tornar-se-á m ais
vasto e sen sível quando o exército dos ab stencionistas, dos apóstolos do cinema moral aumentarem
em todo o mundo.
Est.e nobre exército da salvação h á de ter a sua
bandeira em nossa p aróquia.
Conclusão
Os governos d eram providências para resolver o
problema demográfi co e econômico .q ue a meaça a
vida das nações ; mas hoje esta vida está sériaFormação- 7
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mente ameaçada pela perversão dos costumes e
pela relaxação da família. J á dissemos, o cinema
é um dos principais fa tores da quebra da moral e
da família. O qual implica um falso conceito da
vida da mesma, que é conside rada por muitos, não
como um dever senão como um prazer. E isto enfraquece o sentimento familiar porque a miúdo
contribui a dar ao matrimônio e aos deveres que
impõe um caráter a nti páti co.
Nossa campanha con tra o cinema imoral há de
apoiar-se, pois, na consciência de cristãos e de
cidadãos, e deve t.er como fim o bem da Religião
e da Pátria.
Como os legion ários de Roma, combatemos pelo
"altar e pelo lar"; pro aris et {ocis.
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APOSTOLADO DA UMPRENSA
Escreve o fogoso apologista Tertulia no: "Dia virá
para a Igreja em que o testemunho de seus escritores terá o valor do sa ngue e do martírio."
A comparação visa únicamente o testemunho apologético, porque encerra uma grande verdade: a
do inegável poder moral da imprensa.
Vejamos, pois, qual é esse poder, donde deduziremos para nós o dever do apostolado da impren sa, dever que muitos d esconhecem. Ve remos finalmente como se tem de compreendê-lo e praticá-lo.
Poder da imprensa
Na casa de Gutenberg, inventor da impre nsa,
inscreveu-se esta legenda: "Ninguém me resiste."
Com ela nos é indicado o poder ma ravilhoso da
imprensa, assim como a importância da invenção.
Pio XI diz: "A imprens:t é, em nossos t.empos,
uma força poderosíssima que pode converter-se na
mais proveitosa ou na mais danosa para a vida
do mundo e da Igreja."
E em verdade, em nossos tempos, o povo regula
a sua opinião .e dirige a sua vida segu ndo o senti r do periódico.
Poderia parodiar-se o refrão castelhano que diz:
"Diga-me que diário tu lês e dir-te-ei como pensas."
Outro refrão diz: "Mais mortos fez a língua que
a espada"; e hoje poderiamos acrescentar : "Hoje
a imprensa não faz menos mortos do que a lingua." O diário é ar ma d e largo al cance ; a má lingua pode-se compa rar com um punhal homicida;
a má imprensa tem um nlcance muito maior.
Qu em podet·á contar os males causados pela má
imprensa? O profeta Ezeq ui el viu em visão um
camp o coberto de ossos humanos; se tivéramos a
visão das almas, que cemitério vasto se ofereceria
aos nossos olhos ! Quantas almas mortas para a
vida sob re natural ! E se vamos buscando as causas
e ncon traremos quase sempre as más leituras.
Dante achou no inferno a Francisca de Rímini,
culpada de adultério por ter lido, e ouviu que se

,.
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lamentava dizendo: "Maldito seja o livro e quem
o escreveu."
Quantos li vros, jomais, folhetos mald itos! E quantas almas no inferno por causa da má leitura!
E se é grande a influência da imprensa sobre a
vida individual, não o é menos sobre a social ; por
isso se disse que a imprensa vence -canhões. E não
é exagero. Vimos, durante a guerra, quanto o poder
de certa imprensa anulava os efeitos dos canhões.
E tão certo é que muitos governos se viram obrigados a impor a censura aos jornais. Esta }Jública
censura é a mais clara demonstração do poder da
imprensa e, em especial, da imprensa periódica.
Dever grave
Se a imprensa é arma tão poderosa, e se é causa
de tantas ruínas, que faremos nós? A que remédio nos socor•·eremos?
O rem édio é um só : a boa imprensa. Opor armas a armas. Inúteis são as lamentações e o pranto
pela ruína das almas causada pela má imprensa.
Daí o grave dever do apostolado da boa imprensa.
E dai o mandamento do Pontifice Pio XI. Em o
notável discurso aos membros da Sociedade da Boa
Imprensa de Milão, dizia: "Concebestes o desígnio
de preparar, difundir e multiplicar a boa imprensa
no serviço do bem. Vosso labor é o mais eficaz e
insubstiluivel porque o semelha nte se cura com o
semelhante."
Esta é a necessidade imperiosa dos nossos dias.
Espontâneamente nos vem à memória a recordação
do sorriso daquele bom frade que não cria que a
invenção da imprensa acabasse na terra a tradicional diligência dos copistas; ou a de Maquiavel
que n ão cria n a aplicação prática das armas de
fogo; ou a de Napoleão que não acreditava no uso
do vapor como força motriz. A imprensa, como a
pólvora e o vapor, impuseram-se ao mundo.
Para que há de ser a boa imprensa?
O Papa responde-nos na carta ao Cardeal Patriarca de Lisboa: "Por boa imprensa entendemos
não só a que não contém nada contra os princípios
da fé e as regras da moral, mas também a que se
faz defenso•·a de tais princípios."
Portanto, não basta não falar mal de Cristo: é
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n ecessano falar b em. Em presença de Cristo não
podemos fica r neutros. O mesmo disse : "Quem n ão
está comigo está co ntra mim." E estamos com
Cristo quando cremos e defen demos tudo o que
Ele ensinou, quando obser vamos todos os seus mandamentos, quando respeitamos os direitos e as
prescrições de sua Igrej a.
Isto vale para a im prensa: ser á boa e católica,
quando, sem causar a ruína das a lmas, as melhora, as eleva e lhes infunde um sopro de espiritualidade; é resolução, quando é instrumen to de educação cristã.
Dever desconhecido
Agora se compreende muito bem por que o apostolado da imprensa é um dos mais graves e urgentes para os ca tóli cos. Como descuidar um meio
tão poderoso e tão ap to par a a difusão da verdade
e do bem? E, contudo, este é um dos deveres mais
desconhecidos e m al compr·eendidos.
Ao ver alguém os estragos que causa a má imprensa, disse q ue é invenção diabólica. Nada mais
falso : to das as in venções são em si mesmas obra
de Deus, enqu a nto são revelação e aplicação das
forças da natureza, feita de Deus.
Mas tamb ém é verdade que desta como de todas
as outras invenções dos últimos tempos se apoderaram os filhos das trevas, enquanto os filhos da
luz se contentavam com chorar e l amentar-se, com
isso cumprindo-se a p alavra divina: "Mai s prude ntes são os filhos das trevas que os da luz."
O cardeal Lavigerie, apóstolo dos negros, exclamara em um de seus discursos : "Uma coisa nota-se,
nestes momentos, nos ca tólicos : a caridade em prol
das obr as de beneficê nc ia é i nesgotável, t êm dinheiro
para construir igrejas, hospitais e capelas, para aliviar os pobres, para desenvolver as instituições
piedosas. Mas a luta destinada a defender a Igreja
.e a sociedade divina não parece preocupá-los e não
h á dúvida que esta luta é, na h ora presente, importante sobr e toda ponderação. Fundar e destinar um
diário, encaminhado a defender a boa causa, é
quase tão n ecessário como construir uma igreja."
Precisa, pois, sacudir a inércia, fo rmar uma nova
consciência.
Todos os católicos hão de empenhar-se n esta obra
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e, de maneira particular, os agregados à Ação Católica, estes que estão consagrados ao apostolado.
O .exemplo vem de cima e de longe: do mesmo S.
Paulo, modelo dos apóstolos. E' célebre a frase de
Monsenhor Ketteler: "Se S. Paulo tornasse ao mundo, far-se-ia jornalista." Frase que Pio XI comentou
em um discurso deste modo: "Disse um que, se o
apóstolo S. Paulo vivesse em nossos dias, seria jornalista. Não h á dúvida que S. Paulo, não obstante
as dificulda des materiais, com suas cartas e seus escritos tão maravilhosamente multiplicados e que, ao
fim de seus dias, levou a tantas partes a luz do seu
Evangelho, não há dúvida que aquele homem de alma tão ardente na propagação da doutrina de Cristo,
se tivesse servido da mais poderosa arma para propagar a ideia e o pensamento que é a imprensa."
Como cumprir este Apostolado
Este dever há de se cumprir, especialmen te, de
três maneiras: com a leitura, com a difusão, com a
ajuda material e moral para a boa impr.ensa.
1.• Com a l eitura
Todos os católicos, mas de maneira especial os
inscritos na Ação Católica, considerarão como um
de seus principais dev.eres o ler os diários católicos, instrum entos eficazes de form ação religiosa,
moral e social.
Alguns se escusam deste dever diz.endo que os
outros diários es tão melhor redigidos. Pois "se
nossas publicações são até deficientes e necessitam melhorar, o modo mais e ficiente para alcan çar
isto é apoiá-Ias; de outro modo cairemos no círculo Yicioso: não se a poia a imprensa ca tólica porque é deteituosa e imperfeita, e as publicações são
imperfeitas e defeituosas porque I)ão são apoiadas." (Mons. G. B. Gira1·di, Bispo de Pavia.)
A imprensa sustém-se com a leitura e com as
assinaturas.
2.• Com a difusão e com a pl'opaganda
Não b asta ler um bom periódico, é preciso fazer lê-lo e este é um dever particular da Ação Católica como ensina Pio XI: "Uma atividade a que
a Ação Católica tem de atender com preferência
é a de procurar a difusão da boa imprensa, e particularmente de imprensa diária, a qual, por ser mais
difundida, é também a que exerce maior influxo."
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A Ação Católi ca é a colaboradora da J.erarquia e
em nenhum campo pode colaborar mais efi cazmente que n es te da imprensa, pois, como o diz
o já citado Pontífice : "Os diários católicos são os
porta-vozes da Jera rqui a e de seus ensi namentos."
Ademais, a voz do periódico sempre se ouve até
quando cale a do sacerdote. Dizia um católico alemão num congresso : " O diário é o melhor coadjutor do Pároco." O Pároco n ão prega senão uma vez
por sema na e tem-se de ir escu tá-lo; o diário prega
todos os dias e vem procurar-nos em casa."
3.• Com a ajuda e a colabomção
Ajuda moral, mormente da oração. Ajuda material, porque a impren sa, e em especial o diário,
não pode sustentar-se sem uma poderosa organização fi na ncei ra.
Os católicos hão de habituar -se a consid erar como obra de beneficência o ajuda•· pecuniàriamente
a imprensa. Não só de pão vive o homem, disse
o Salvador; e a boa impre nsa quer nutrir as almas
com o pão da verdade e da virtude. Não será esta
acaso obra d e beneficência?
Conclusão
O célebre Windthorst, fundador do partido do
Centro, na Alemanha, d izia: "Temos n·ecessidade de
um sex to man dame nto da Igreja: ajudar à boa imprensa."
Bem compreen der am a necessidade deste pre ceito os membros de certa organização juvenil de
Ação Católica, que na sede de suas reuniões instalaram um cofre com esta legenda: "Para o diário
católico", e ali cada um podia depositar quanto
quisera, em favor da boa impren sa. No fim do ano
e ao abrir o cofre en co ntra ram-se cinquenta liras
com as quais se tomaram assina turas do di ário católico, pm·a os habitantes da região. Ao ano seguinte
os que tinham desfrutado d o benefício do diál'io católico q ued am paga r a metade da assina tura, e assim o diário católico foi pene trando nos a rredores.
Este é u m exemplo adm iJ·áv-el de apostolado em
favor da boa im prensa. Quando estarão a nimados
de semelhan te espirito todos os membros de Ação
Católica?
Quando isto se alca nçar, esta rá resolvido o problema do diário ca tólico e da boa impre nsa.
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Introdução
Elogiando o falecido Pontífice Pio XI as a tividades da Sociedade da Boa Imprensa de Milão, dizia
um dia estas palavr as cheias de verdade: "Vosso
trabalho é verdadeira obra de caridade, cumprida
sapientissimamen tc como que1· o Espírito Santo."
Qua ndo pr onun ciou estas palavras, linha o Papa
consigo "Os Noivos" de Manzoni, de quem era admirador. Naquela novela se fala da fundação da
Biblioteca Ambr osiana, obra do Cardeal Fredel"ico
Borromeu, da qu al se diz que "se fez lutando contra a ignorância, a inércia e a apa ti a" e o agudo
novelista chama-a de "a melho1· e mais útil esmola."
Somos do parecer de Manzoni, do Cardeal Borromeu e do mesmo Augusto Pontífice Pio XI, e,
por isso, vamos expo-r as razões do nosso modo de
pensar.
Dever de caridade
Reza um provérbio italiano: "Aquele que l ê, come" e assim é na realidade: a leilu1·a engendra
as ideias, as ideias são o alimento da in teligência.
A leitura, pois, nutre e fortalece a mente.
E assim como temos cuidado p ara que os alimentos que nutrem o corpo sejam sãos, de outro
modo se converteriam em causa de intoxicação:
de igual maneira lemos de velar por que os livros
qu e são o ali men to da inteligência sejam sãos.
O bom livro é o sustento do espírito.
Sendo assim, será obra de caridade o procurar
que nossos irmãos tenham semp r e alimento intelectual são. Dar um pedaço de pão ao esfomeado
é obra de caridade muito excelente; mas será maior
o procurar o sustento de tantas almas ex tenu adas
por falla de sãs leituras.
1\Ias quem cogita das necessidades da alma?
Quantos são os que compreendem esta obra de caridade?
Ao menos nós, membros da Ação Católica, consagrados ao apostolado, devemos te r cuidado de
nossas própr ias e das almas dos próximos, como
quer o Papa, quando nos diz que a "Ação Católica
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tem de preparar, difundir, multiplicar a boa imprensa no serviço do bem."
Eficácia do livro
Alguns, quando se lhes fala da boa imprensa,
pensam logo na imprensa periódica: diário ou revista. E é natural que estas publicações, que são as
mais lidas, atraiam a nossa atenção. Mas convém não
olvidar as outras publicações e, sobretudo, o livro.
Na realidade, se o periódico vence ao livro em
difusão, porque é mais lido, p e rde muito em
profundidade. Com efeito, o livro, com penetrar
mais na alma, deixa impressões mais duradouras,
diz mais coisas do espírito e permanece conosco
por mais tempo, até depois da leitura, como bom
amigo a quem nunca se aba ndona.
Por isso, diz o refrão que "um bom livro é um
bom amigo" e o Espírito Santo assegura-nos que
"quem achou um bom amigo encontrou o maior
dos tesouros." Ao invés, quem topa com um mau
livro, dá com sua ruina, como confirma a experiência de todos os dias.
A leitura de bons livros deu muitos santos à
Igreja, ao passo que a de maus livros foi a causa
da ruína de muitos, especialmente dos jove ns.
Vamos provando estas asserções com alguns dados históricos.
Efeitos do bom livro
Inácio de Loiola, oficial do exército esp a nhol é
gravemente ferido no sítio de Pamplona e v{sc
obrigado a se retirar a um castelo em ·b usca da
cura. Para distrair os ócios da enfermidade pede
uma novela. Na escassa biblioLeca do castelo não
há mais que a vida de Cristo e algumas vidas de
Santos. Pede lhe tragam a de S. Francisco de Assis e de S. Domingos. Logo se sente transformndo
e· daquela leitura data a sua conversão em soldado
de Cristo.
Outro falo mais recente.
Bem conhecida é a biografia de Pedro Jorge
Frassati, escrita pelo salesiano Padre Antônio
Coiazzi.
Um dia recebe o autor a seguinte carta muito
significativa:
"Ontem de tarde tomei o trem. Para matar o
tempo de longa jornada que ia fazer tinha comigo
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uma novela, mas de repente meus olhos toparam
com um em brulho que me chamou a atenção e,
l evado pela c uriosidad e, o ab ri. Ao ver que linha
a vida de Pedro Jorge Frassati, disse entre mim:
Estas são coisas de Padres e agora não estou para
ler beatices. Aprofundei-me, pois, na leitura do
periódico; mas, como a travessia era longa, bem
depressa acabei de o ler. Tomei, então, sem interesse, a vida do jovem e li ao acaso algumas páginas, mas, aos poucos, fui-me sentindo a traí do,
e não a deixei senão com a última linha.
Não saberia dizer-lhe o que experimentei, pois,
apenas chegado ao lermo da viagem, dirigi-me
imediatamente à igreja, pus-m-e de joelhos e sup liquei ao sacerdote que me ouvisse de confissão.
Escu tou-me com paciência e com carinho e conduziu-me depois ao banquete eucarís tico.
Naqueles mome ntos senti em mim um estremecimento de bondade e supliquei a Pedro Jorge que
me conser vasse sempre religioso."
Efeito da leitura de um bom livro.
E quem nos d irá os •b ens que produziu a leitura da vida de S. Teresinha do Menino J esus?
Efeitos do mau livro
Mas, em outro sen tido, quanto é o mal que pode
causar um livro prejudicial! Vejamos alguns ex~m
plos.
Faz apenas alguns anos, ventilava-se nos tribunais de Paris a causa de um menino de quinze
anos, acusado do assassínio de um menino de seis.
Qual era a causa do delito? Explica-nos assim o
mesmo criminoso: "Li numa novela a história do
assassínio de um men i no e isto me surpreendeu
profundamente. A casualidade pôs-me fren te a este
menino de cujo assassínio sou acusado e quis reproduzir e gozar a cena que tinha lido."
Quem é o mais cul pado? O menino assassino
ou o escritor do con to?
Não faz muito que a imprensa nos deu notícia
de um jovem encon trado morto em seu quarto.
Ao revistar a casa a au toridade achou sobr e a
mesa de cabeceira aberto um livro de Ortiz, no
qual se narra com cores sedutoras o suicídio de
um jovem. A leitura foi fatal.
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E mesmo que a leitUI·a de maus livms não conduza sempre a •estes excessos, deixa na alma o
horror e a tristeza.
Conta-nos S. Teresa de Jesus, no livro de sua
vida escrita por ela mesma, que esteve ao ponto
de perder-se pela leitura dos livros de cavalaria.
"Habituei-me a ler, escreve, e parecia-me que não
era pecado perder tanto tempo naquele vão exercício. A paixão apoderou-se de tal modo de mim
que não podia estar conten le se não tinha algum
livro novo. Comecei a vestir-me com elegância e a
querer fazer boa figura, pam o que cuidava muito
do cabelo e de todas as outras vaidades deste gênero." Por sorte o pai, cuidadoso da educação
da jovem, encome ndou-a a bons educadores e junto
deles acabou-se o perigo das más leituras.
Normas práticas
Como cristãos
Amar o bom livro, grande meio de formação espiritual. Afeiçoar-se às vidas dos Santos, sobretudo dos que oem nossos dias se distinguiram por
uma vida exemplar.
Recusar de maneira absoluta todo livro frívolo,
mesmo que não seja imoral, e pedir sempre o parecer de um Confoessor ilustrado.
·
Como apóstolos
Propagar o bom livro: fazê-lo conhecer, aconselhá-lo, d á-lo empr estado. Este é um dos principais deveres dos membros da Ação Católica.
Destmir os livros maus: este é um dos meios
de acabar com os focos de corrupção espiritual.
Depois da pregação de S. Paulo em Éfeso, os
cristãos trouxeram-lhe os livros que continham
fórmulas mágicas e "os queimaram .em presença
de todos e, feito o cômputo, ach'aram q ue valiam
cinquen ta mil den ários".
O exemplo vem-nos de cima e de longe.
Conclusão
Um instrumento de apostolado do livro são as
bibliotecas paroquiais e diocesanas. Como memb ros da Ação Católica favoreçamos aos nossos Párocos na consecução de uma biblioteca paroquial,
onde, por preços módicos, nos será brindado são
alimento para a alma.
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Introdução
S. Inácio Mártir chama ao Papa "Presidente da
caridade", palavra que se h á de entender aqui
em seu sentido estrito de beneficência.
Todos aqueles a quem o Papa chama seus filhos h ão de imitá-lo na prática desta virtude e
hão de se r, portanto, ministros e instrumen tos da
beneficência.
A ~ar id a de ou a beneficência é um d ever de
cristão.
Mas é também um grande meio de apostolado e,
por esse aspecto, queremos considerá-la por ora,
porque interessa de modo especial aos associados
na Ação Católica. A qual abarca em seu programa
tod a forma de apostolado e, por isto mesmo, o
da caridade ott da beneficência que é um dos mais
eficazes.
Pio XI ensina que se tem de procurar o bem
do corpo pelo amor da alma: chegar à alma por
meio do corpo. Este foi o segredo da gra nde caridade de S. Vicente, de S. Benedito Cottolengo
e de S. João Bosco. Assim se explicam as grandes conquistas das almas que é o que tem de fazer a Ação Católica.
Vamos estud ar:
1.• Como e por que a beneficência é um meio
de apostolado.
2.• Como usavam dela Jesus Cristo, os Apóstolos e a Igreja.
A beneficência é um meio de apostolado
Por várias razões das quais a primeira é que
a beneficência é uma demonstração efetiva da divindade da religião.
A lei da caridade é como o distintivo e o lema
que distingue a nossa santa religião, a qual, como
seu a utor, é caridade. Quem senão Cristo podia dar
a seus seg uidor~s ~s te preceito: Amai-vos çomq

http://www.obrascatolicas.com

O APOSTOLADO DA BENEFIC:I!JNCIA

109

irmãos. Nenhuma religião nem filosofia nunca deu
a seus ad eptos este man damento milagroso. A {:aridade é um a como irradiação da luz divina.
Mas que vale a caridade, se não for mais que
sonido de palavras ou puro sentimentalismo? Por
isso en sina-nos o apóstolo S. João: "Filhinhos
meus, amemo-nos n ão de palavras e de língua, senão com as obras e de verdade." Se de verdade
amamos a nossos irmãos, temos de desejar-lhes e
fazer-lhes o bem.
Por isso, a beneficência é manifestação da caridade e 'es ~a prova a divindade da religião.
Na realidade a beneficência foi sempre um argumento de propaganda ·e de defesa da r eligião
cristã e, portanto, um meio de conversão à fé.
O mundo pagão converteu-se ao cristianismo por
meio da pregação e dos milagres dos Apóstolos, mas,
sobretudo, pelo resplendor da caridade benéfica dos
primeiros cristãos. Os nobres e senhores consideravam seus escravos como irmãos; todos, ricos e pobres, participavam em dias determinados dos ágapes ou banquetes de caridade; cada um trazia os
alimentos segundo suas possibilidades, os ricos muito, pouco os pobres, mas todos comiam a um a mesma
mesa e n a mesma medida. A beneficência era praticada, n ão só em Jerusalém, senão em todas as
comunidades cristãs, de forma -q ue se podia dizer
que nenhuma delas padecia necessidade.
Os pagãos, diz-nos Tertuliano, ficavam atônitos
ante este espetáculo de fraternidad-e e de caridade
e exclamavam: "Vede como se amam." Este proceder atraia simpatias à r eligião, autora de semelhantes prodígios, e daí as nume rosas conversões.
Notável é a conversão de · S. Pacômio. Pagão,
aderente ao exército de Constantino, chegou um dia
em que as tropas morriam de fome; os cidadãos conhecedores da necessidade levaram -espontâ n eamente alimentos aos soldados em tal abundância que
Pacômio ficou maravilhado e exclamou: "Mas que
classe de g-ente é esta?" Soube que eram cristãos
e que sua religião lhes ordena socorrer e ajudar os
necessitados. Imediatamente decidiu abraçar esta
11eligião e nela chegou a ser um de seus Santos.
E não se dá o mesmo hoje em dia? As obras de
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caridade convertem mais ímpios que os livros de
apologética, como sucede com a Pequena Casa da
Providência de Turim, verdadeiro prodígio de caridade e asilo de todas as misérias humanas.
Jesus C•·isto mesmo predisse o valo•· probatório
da caridade, quando no Sermão da última Ceia
rogou ao Pai: "Pai, não rogo somente por eles,
s-enão também pelos que por sua palavra ch egarem
a c rer .em mim, para que sejam todos um e o mundo creia que tu me enviaste." Daí que a cari(lade
fraterna dos cristãos é um dos meios para o mundo
crer em Jesus Cristo, enviado do Padre.
Outra razão é que a beneficência toca o coração
do favorecido, e, ganhando o coração, é mais fácil
chegar à inteligência e à vontade.
Esta verdade apoia-se em a natureza psicológica
do homem e tem para si a prova da experiência,
ao mostrar-nos que, fazendo o bem aos corpos, é
mais fácil ganhar a alma.
Isto se dava com S. Francisco de Assis, de quem
se escreve no livro "Fioretti" que "a quantos curava o corpo, Deus lhes curava a alma." Certa vez,
numa hospedaria onde os filhos do Santo serviam a
um leproso tão impaciente e insuportável que parecia, e assim era, estar possesso, os frad.es quiseram despedi-lo, mas antes advertiram a S. Francisco que vivia ali perto. O qual foi incontinenti
aonde estava o leproso insuportável ,e o exortou à
paciência, mas sem resultado nenhum. Então o Santo lhe disse: "Posto que não estás contente com teus
servidores e u mesmo te servirei." O leproso respondeu-lhe: "Quero qu e me laves todo o pus que
sai de mim mesmo e que está tão fedorento que
nem eu posso aguentar o mau cheiro." Logo S.
Francisco, dizem-nos "Fioretti", fez esquentar água
com .ervas perfumosas e, por divino milagre, onde
o Santo tocava com suas mãos a lepra se retirava,
deixando são o enfermo. Começou a sarar a carne,
e começou a sarar a alma; vendo o leproso que
o corpo sarava, começou a sentir grande compunção e penitência de seus pecados e pôs-se a chorar amargamente. E enquanto o corpo lançava fora
a lepra que o afetava, a alma desprendia-se por
dentro da lepra do pecado, por meio das lágrimas
e do arrependimento.
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Este é o método do apostolado franciscano:
curar a alma, sarando o corpo; ou, como diz Pio
XI, "buscar a alma através do corpo". E quantos
fatos nos falam da eficácio deste método I
Exemplo de Cristo, dos Apóstolos e da Igreja
Exemplo de Cristo

Diz-nos S. Lucas que o Salvador passava fazendo
o bem, curando os corpos, mas, sobretudo, as almas.
Lembremo-nos da cura do paralítico que trouxeram para que o Senl10r o curasse; começou por lhe
curar a alma: "Confia, filho, teus pecados te são
perdoados." E como o acusassem de blasfêmia, respondeu : "A fim de que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados", disse ao
paralítico: "Levanta-te, toma teu leito e anda." E,
deste modo, enquanto o curava da paralisia corporal, cura-o da .enfermidade da alma.. . A beneficência corporal vai acompanhada da espiritual.
E não aconteceu o mesmo na milagrosa multiplicação dos pães? Dá às multidões o pão do corpo,
mas logo lhes dá o da alma: "Trabalhai não pelo
alimento que passa, senão pelo que dura até a vida
eterna. Eu sou o Pão vivo descido do céu. Quem
come a minha Carne e bebe o meu Sangue terá a
vida .eterna e eu o ressuscitarei no último dia."
A seus discípulos recomenda o mesmo método:
"Em qualquer cidade onde entrardes . .. curai os
enfermos que ali houver e dizei-lhes: - Aproximase o Reino de Deus." Primeiro cur ai e depois anunciai-lhes o Reino de Deus. À pregação há de preceder a beneficência, para que esta prepare os ânimos a receber o anú ncio salutar. Os Apóstolos dever ão evangelizar o mundo com a caridade e a palavra.
Exemplo dos Apóstolos

A história diz-nos que foram fiéi s seguidores do
preceito do Mestre, ex,e rcitavam o apostolado da
palavra e o da beneficência, curavam os corpos
para curar as almas. Basta recordar o fato da cura
do paralítico na porta do templo de Jerusalém, e
da qual se serve o apóstolo S. P.edro para fazer ao
povo um sermão: "O nome de Cristo curou a este
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que vedes e conheceis, e a fé que v.em d'Ele deu
a este a perfeita saúde." E pela palavra de S. Pedro se converteram cinco mil homens. Depois do
benefício, a exortação e a -conversão.
Exemplo da Igreja
À luz destes exemplos a Igreja sempre se tem
preocupado com socorr.er às necessidades materiais
dos povos, criando uma vasta rede de obras de
beneficência que sãõ o mais belo ornato de sua
história bimilenária: h ospitais, asilos, institutos de
correção, hospícios, .etc .. ..
E sempre, por meio destes benefícios, -chegou
à salvação de muitas almas.
Já antes dissemos como a Casa da Misericórdia
de Turim é um argumento em favor de nossa tese
e, por isso, pôde o diretor da obra assegurar ao
Papa Bento XV que nenhum dos asilados ali tinha
morrido sem receber os últimos Sacramentos.

Conclusão
Num discurso à Juventude Católica Italiana dizia
o Papa Pio XI: "O mundo não crê hoje nas palavras da fé, mas, sim, nas da caridade."
Esta verdade foi que sugeriu a Frederico Ozanam
a fundação das Conferências de S. Vicente de Paulo. Um dia, seus companheiros na Universidade de
Paris lhe disseram: "Tendes razão quando falais do
passado; o cristianismo fez verdadeiramente prodígios naquela época ; mas hoje .está morto. Portanto
vós que vos orgulhais do nome de -católico, que fazeis? Onde estão as obras que mostram vossa fé?"
"Têm razão", disse prontamente Ozanam, sem
embaraço. "Falta-nos pôr de acordo a fé com as
obras. Mas que fazer para mostrar-nos verdadeiramente católicos, senão o que agrada a Deus? Socorramos, pois, o próximo, como fazia o Salvador,
e ponhamos a fé sob as asas protetoras da caridade."
Esta é a resolução que temos de tomar os católicos de hoje e, em particular, nós católicos militantes. Vamos à alma do povo para ganhá-lo para
Cristo por meio da caridade.
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SACERDóCIO E AÇÃO CATóLICA
A vinte de Dezembro de 1935, Pio XI brindava
o mundo com a célebre encíclica sobre o sacerdócio, documento que teve grande acei tação em
lodo o universo e que não só interessa aos sacerdotes, mas também aos que com eles colaboram
nas fileiras da Ação Católica.
A encíclica divide-se em três partes: na primeira trata-se da dignidade do sacerdócio, na segunda da santidade e na terceira da preparação
para o mesmo.
Queremos demonstrar que, ·e m cada uma destas
partes, algo há que se relaciona com a Ação Católica.
Dignidade do sacerdócio
O Papa demonstra, antes de tudo, a altíssima
dignidade do sacerdócio, ministério que "tem por
objeto não as coisas humanas e transitórias, senão as divinas e eternas." O sacerdote, afirma o
Snnto Pad•·e, tem um ofício, em certo modo, superior ao dos espíritos puros que estão na presença
de Deus, "porque, qual dos anjos pode consagrar
o Corpo de Cris to, perdoar os pecados e abrir as
portas do céu?"
Tinha, pois, razão o santo cura de Ars ao dizer:
"Se me encontrasse com um sacerdote e um anjo,
cumprimentaria primeiro ao sacerdote e, depois,
no anjo."
Que estas palavras não são um exagero, demonstra
o fato extraordinádo que se lê na vida de S. Francisco de Sales. O Prelado acabava de ordenar um
sacerdote de Annecy: terminada a cerimônia, enquanto se retirava o cortejo da igreja, o novo sacerdote viu ao seu lado o Anjo da Guarda que o
acompanhava. Chegados a casa pôs-se a um lado
pm·a deixar passar o Anjo. Mas o Anjo não se moveu a té que o sacerdote lhe havia precedido.
Pois bem, a Ação Católica, participação no aposFormação -
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tolado da Jerarquia, participa também da dignidade da mesma.
Este é o ensinamento de Pio XI quando escr eve:
"Os que mililam n a Ação Catól ica, por uma graça
especial de Deus, são chamados a uma dignidade
mui to semelha nte à do sacerdote: porque a Ação
Católica não é outra coisa do que o apostolado
dos fiéis que, sob a direção dos Bispos, prestam
o seu auxilio à I greja e, em certo modo, integram
a sua missão pastoral. Pelo que se vê quão grande
é esta instituição!"
E na primeira encíclica Ub i arcano Dei escrevera o mesmo Pon tífice : "Quando os fiéis, un idos
aos sacerdotes e aos Bispos, par ticipam da obra
do apostolado e da redenção, en tão mais que nunca
são a raça escolhida, o sacerdócio real, o povo
santo de que fala o apóstolo S. Ped1·o."
Santidade
Mas quanto mais elevado é o oficio, maiores
serão os dotes que adornem a quem o desempenha.
Por isso, a dignidade do sacerdócio, como escreve
o Papa na segu nd a parte da encíclica, "exige de
quem· está investido dela uma elevação de espírito, um a pureza de co ra ção, uma santidade de
vida correspondente à sublimidade e santidade do
ofício sacerdotal.
Grave responsabilidade para os sacerdotes e para
os fiéis o dever de ajudar-lhes com a oração, a
fim de que possam chegar ao ideal de perfeição
sacerdotal."
Mas aos sócios da Ação Católica col'l'esponde-lhes
outro dever: embora participem da dignidade do
sacerdócio, também estão obrigados a maior perfeição. Hão de distinguir-se entre todos os fiéis
pelo .exercício de todas as virtudes e, em particular, da piedade, da pureza de costumes, da caridade par a com o próximo.
A san ti dade, como o apostolado, não é, pois, um
privilégio dos sacerdotes; todos os filhos da Igreja
são chamados a ela e especialmente, como já dissemos, os que se consagram a "uma obra tão semelhante à do sacerdote." E todos têm a possibilidade
disto, seja qual for o estado de vida que levem.
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Prova e exemplo do que acabamos de dizer é a
vida do servo de Deus, Luis Necchi. Ao contar
vinte e cinco a nos, j á médico afamado, deseja santificar-se, consagrando-se ao apostolado, pois ainda
não decidiu qual será a sua vida, se sacerdote ou
l eigo, se no convento ou no século, se celibatário
ou casado. Recolhe-se a uma casa de retiro e no
silêncio -e oração pede luzes do alto. Ao terminar
o r etir o escreve no livro de resoluções: "Quanto
ao meu estado de vida parece-me set· a vontade de
Deus que eu escolha o estado comum como meio
de san tificação."
E assim foi: para este grande apóstolo da Ação
Católica o esta do comum foi o do matrimônio no
qual se santificou. Por isso, dizíamos q ue a santidade não é privilégio de algumas almas senão
um dever para todos.
Preparação

•

A terceira parte da encíclica começa assim: "Se
tão alta é a dignidade do sacerdócio, e tão excelsos
os dotes que r equer, segue-se daí a necessidade
imprescindível de dar aos candidatos do Sa ntuário uma preparação conveniente."
E' evidente, pois, se todo ofício reclama preparação, também a exige o apostolado. Os Doze estiveram três anos na escola de Cristo, e hoje a
Igreja quer que os aspirantes ao sacerdócio permaneçam doze a nos nos seminários, para preparar-se à sua missão por meio da oração e do estudo.
E para .q ue esta preparação seja adequada, o Papa
dá, na encíclica que vamos comentando, normas
para os bispos, para os diretores de seminários,
para sacerdotes e até para os leigos.
Pelo que toca às vocações sacerdotais, o Papa
reclama de ma neir a especial o apoio da Ação Católica, como veremos no próximo estudo.
Co ntu do os sócios da Ação não só devem cooperar
na preparação dos sacerdotes, mas também pr-eparar-se a si mesmos para a obra do apostolado,
obra tão semelhante à do sacerdote, para usar a
expressão do Pontífice .
E também h ão de preparar-se como os aspirant.es ao sacerdócio, com a oração e o es tudo.

s•
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Com a oração, ou seja com as obras de ·piedade,
para formar a Cristo em nós. O Santo Pontífice
Pio X escrevia estas memoráveis palavras : "Só
quando tenhamos formado a Cristo em nós, poderemos fàcilm ente r estitui-lo à família e à sociedade." E mais notáveis são ainda as palavras
do Padre Mateus Crawley, arauto da devoção ao
Sagrado Coração: " O apóstolo é um câlice, cheio
até as bordas, da vida de J esus Cristo, e essa superabundância derrama-se sob r e as almas."
A oração há de preceder à ação. O célebre Pe.
1\'Ionsabré, pregador de Nossa Senhora de Paris, a ntes de subir ao púlpito, r ezava de joelhos o terço;
e como um amigo lhe perguntasse a razão deste
proceder, respondeu-lhe: "Tomo a última infusão."
Com o .estudo. Não é necessário que estudeis a
teologi a como os seminaristas, mas, sim, deveis
conhecer a doutrina cristã, o suficiente para poder defendê-la e difun..di-la no meio ambiente. Um
membro da Ação Católica h á de distinguir-se por
sua formação religiosa.
Conclusão

Em 1921 se ventilou, na sala de Audiências de
Milão, um processo contra um sacerdote que, a final, foi absolvido. Dura nte a leitura da sentença
um grupo de jovens da Ação Católica atira ao
Padre, em sinal de alegri a e de reparação, ramilhetes de flores brancas. Logo o acompanharam e
conduziram em triunfo até à casa.
Admirável este gesto dos jovens milaneses. Mas
há outras flores mais preciosas que todos os membros da Ação Católica devem oferecer aos sacerdote, as flores da oração, a fim de ·q ue, com a
graça de Deus, possam corresponder a todos os
deveres e santificar os demais.

•
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E AS VOCAÇõES SACERDOTAIS
Introdução
Assim como o Clero tem d ever-es para com a
Ação Católica, também os fiéis os têm para com
o Clero.
Antes de mais nada, a Ação Católica há de trabalhar com a Jerarquia para que o Clero seja suficien te e bem pr-eparado, para o qual h á de favorecer as vocações sacerdotais e ajudar os semin ários.
Este deve1· obriga todos, mas, de maneira esp ecial, os militantes da Ação Ca tólica.
Na encíclica sobre o sacerdócio católico de que
Antes fizemos men ção, diz o Papa: "A Ação Católica, como participação do laicato no apostolado
jerárquico da Igreja não pode desentender-se deste
problema vital das vocações sacerdotais." Veremos,
portanto:
1.• Por que a Ação Católica tem este dever.
2.• Alguns meios de cumpri-lo.
3.• As vantagens que dai derivam.
O dever
A Ação Católica tem o dever de colaborar, por
qu antos meios estejam ao seu alcance, para que
as vocações sacerdotais se cultivem e cheguem a
feliz coroamento.
A Ação Católica tem como fim supremo o advento do Reino de Deus; mas como poderá difundir este r einado suavíssimo sem sacerdotes e ministros de Cristo? E como teremos bons sacerdotes sem uma formação conveniente?
Pois bem, o meio de formar as vocações sacerdotais é o seminário, do qual depende, em grande
parte, o porvir das dioceses e das paróquias. Poderá a Ação Católica encarar com olhos indiferen,~~s est!l ~áximo prop~e~a?
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A Ação Católica está constituída para ajudar à
J erarquia; pois bem, a primeira e principal solicitude desta são os seminários.
A partir do Concílio de Trento, a Igr>eja ·q uer
que cada uma das dioceses tenha o seu próprio
seminário ; em Roma existe uma Congregação encarregada de vigiar o progresso d esta instituição.
S. Carlos Borromeu chamava aos seminários o
Coração do coração dos Bispos.
Como cumprir este dever
Exporei três meios ao alcance de todos.
1.• A oração
"Nada tão n ecessário, útil e oportuno - escreve
Pio XI - como a oração para ter bons e san tos
sacerdotes. Deus mesmo ensinou-nos este meio e
r evelou-o com palavras tão solenes que nenhum
outro argumento teve nos lábios do Mes tre expressão tão enfática, tão alta e tão absoluta."
"Depois da oração com que nos ensinou a r er.ar ao Pai nosso que está nos céus, vem aquela
outra em que nos ensina a rogar ao Pai para que
e nvie operá rios à sua roesse."
A Igreja faz rezar aos fiéis, nas quatro têmporas do ano, quando se conferem as Ordens Sacras, a fim de que o céu conceda bons sacerdotes.
Santa T eresi nha do Menino J esus declarava:
"Vim para o Carmelo para salvar as almas, mas
sobretudo para rezar pelos sacerdotes."
E' necessário, pois, r ezar a Deus para que envie
sacerdotes à sua I greja; ne nhuma petição pode ser
mais agradável a Deus, nenhuma mais meritória.
2.• Com a propaganda
Precisa fa zer compr eender a alta dignidade e
as sublim es recompensas do sacerdócio, fala ndo
aos meninos e aos adultos, aos filhos e aos pais.
Isto é o que vem fazendo a Ação Católica como
aponta, com singular complacência, o Papa da mencionada encí clica sobre o sacerdócio: "Com intimo
satisfação vemos que a Ação Católica se distingue
em todos os lugar es e em todos os campos,· mas
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de maneira especial neste ; certamente o melhor
p rêmio des tes labores é ver as vocações sacerdotais
c religiosas que vão florescendo nas associações juvenis. Sentir -se-á verdadeiramen te orgulhosa a Ação
Católica com esta honra que sobre ela recai e há
de persuadir-se que, de nenhuma outra maneira,
poderá colaborar melhor neste aumento das fileiras
do Clero secular e regular e participar no verdadeiro sentido daquele sacerdócio real que o Príncipe dos Apóstolos atribui ao povo dos remidos."
3.° Com a ajuda material
O Salvador escolheu seus apóstolos entre as
classes humildes e sem recursos. O mesmo proceder emprega ainda hoj e em dia : as vocações sacerdotais florescem, sobretudo, en tre as famílias pobres.
Daí a necessidade de ajudar aos meninos que
se sen tem chamados ao sacerdócio e aos institutos
onde se formam e para o qual os Bispos costumam prescr ever seman as especiais em favor dos
sem inários.
À frente desta empr esa hão de estar todos os
membros da Ação Católi ca.
Nisto a Ação Católica não faz mais que con tinuar uma gloriosa tradição, pois desde o seu nascimento se tem preocupado com esta necessidade
da Igreja.
Vantagens
Mas a nossa colaboração para a obra das vocações sacerdotais n ão só é um dever, como provamos, senão também uma vantagem individual
c social.
Antes de tudo, um a vantagem individ.ual. Dizia o Cura de Ars em um de seus notáveis catecismos ao povo: "S. Bernardo ensina-nos que todas as graças nos vêm por intermédio de Maria,
e podemos juntar que também nos vêm por intermédio do sacerdote, se não, ide confessar-vos
à SS. Virgem ou a algum dos anjos. Ela não poderá
absolver-vos, nem tão pom·o um dos anjos; mas
o mais humilde dos sacerdotes dir-vos-á: - Eu
te abso lvo, vai em paz. - Todo bem nos vem, pois,
por intermédio do sacerdote."
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E acrescentava o Santo : "Vede como tendes um
grande interesse em preparar sacerdotes para
Deus e quanto mais santos sejam maior.es graças
vos obterão."
Vanlagem social.

Que seria da sociedade sem a religião de Cristo?
E como seria possível a religião sem os sac-erdotes?
Olhemos ainda para o Cura de Ars neste ponto:
"Depois de Deus o sacerdote é tudo. Deixai uma
Paróquia sem sac.erdote por lapso de um ano e que
será dela? Contemplai as regiões pagãs onde não há
sacerdotes : ali se adoram os anima is e as plantas."
Em verdade, o sacerdote de Cristo é o distribuidor de todos os bens da redenção, o mensageiro da verdade evangélica, o arau to e guardião
da civilização.
Conclusão
Como a pobre Mamãe Margarida não tem com
que custear a educação de seu filho Bosco, este
diz-lhe: "Eu ir.ei de porta em porta p edindo uma
ajuda."
Obtido o -consentimento, o menino vai-se por
toda a aldeia de Chieri, pedindo esmola. Os habitantes de Murialdo, que conheciam os desejos do
filho de Margarida, mostram-se com ele generosos.
Quem houvera dito àqueles humildes moradores
que, socorrendo ao filho de Margarida, -cooperavam na grandiosa obra dos salesianos?
Aquele que reza e sustenta as vocações sacerdotais receberá um dia, no além, a recompensa de
suas liberalidades. E esta vantagem há de mover-nos
a ser liberais e generosos em nossa cooperação.
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Objetivos de nossa defesa

Introdução
Terminando, devemos fazer frente ao perigo que
ameaça as nações católicas da América da parte
das seitas protestantes, e lembrar os deveres que
incumbem aos membros da Ação Católica na Campanha de Defesa.
Mas quais são os objetivos de nossa defesa? E'
o que queremos dar a co nhecer neste estudo.
Quatro são os objetivos de nossa defesa: a religião de Cristo, a moral de Cristo, o Papado, a
unidade e a grandeza da Pátria.
Defender a religião de Cristo
O Protestantismo de hoje não é o mesmo que ensi naram Lutero e demais fundadores da Reforma.
Estes destruíram muitos dos dogmas do cristianismo e dividiram-se em numer áveis seitas: h oje contam-se além de 300 somente entre as mais recentes.
Pode-se dizer que quase não h á verdade revelada que não fosse negada pelos autores da reforma;
nem mesmo se r espei tou a divin dade de Cristo,
e algumas seitas pregam um cristianismo sem Cristo.
Sua religião é um puro sentimentalismo.
Isto é o que observava o P apa, em Julho de
1934, às dirigentes da Juventude Feminina, quando lhes dizia: "O Protestantismo intenta destruir
o tesouro da vida cr-istã. Que r esta ao protestantismo da vida cristã, dos sacramentos, da mesma
pessoa de Cristo? Uma len da, um a figura humana.
Até a obra mesma do Redentor, sua pessoa adorável, foram corroídas pelo protestantismo."
Não faz muito que no Parlamento da Noruega,
n ação protestante, se discutia ou melhor se submetia à votação a d ivi ndade do Salvador, a qual
se salvou por muito poucos votos. Mas para muitQs
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protestantes esta não foi válida e Cristo não é para
estes, como diz o Papa, mais que um ser l endário
ou, quando muito, mera pessoa humana.
Entre as glórias da Idade Média se contam as
Cruzadas. Cristãos de todas as nações armaram-se
e partiram para a ~erra Santa, a fim de defender
e libertar o Sepulcro do Senhor contra as profanações dos infiéis. Faz-se mister uma nova cruzada
em defesa da fé, que fonna o tesouro da Verdade
permanente da Igreja e a tradição da Pátria, porque hoje não se trata de defender o Sepulcro de
Cristo senão a sna mesma adorável Pessoa ameaçada de destruição nas almas de muitos cristãos.
A Ação Católica quer ser esta nova Cruzada,
feita não com armas sanguinolentas senão com a
propaganda da imprensa, com os sacrificios, com
as orações.
Defender a moral de Cristo
Falseados os principios da fé, o -protestantismo
vai minando os da moral. Provas? Ei-las:
Todas as seitas protestantes admitem o divórcio
e a limitação da natalidade, o que vale dizer limitação da prole.
A Conferência anglicana de Lambeth, depois de
ler indicado que, se al guém julga ter a obrigação
de limitar a natalidade, deve usar como meio principal a contin ência e a abstenção, admite, todavia, o uso de outros meios, com a condição de que
não vão de encontro aos princípios cristãos.
Outras seitas protestantes imitaram o exemplo
da confissão anglicana. Os metodistas episcopais,
na conferência de 1934, aprovaram a limitação
científica da familia e sugeriram a seus ministros
o estudo da questão.
Para escusar o divórcio os protestantes dizem
que a Igreja admite a an ulação do matrimônio,
mas andam errados sobre a significação da palavra, porque uma coisa é anular o matrimônio e outra
declarar a nulidade do mesmo. A diferença que
existe é a mesma que medeia entre dar morte a
uma pessoa e declarar a morte por causa do assassínio.
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Pois bem, a Igr,e ja não anula nenhum matrimônio, só se limita a declarar a nulidade, a qual preexiste a toda declaração, por causas que são discutidas e provadas em juízo.
Defender o Papa
O protestantismo, com todo o mosaico de suas
seitas inumeráveis, converteu-se numa Babel. O
que uma seita afirma, a outra nega; não se puderam pôr de acordo senão sobre uma coisa: a
negação do Primado de Pedro, a aversão ao Papa.
Esta negação, esta aversão é como o cimento
que une os vàrios fragmentos do protestantismo.
União negativa.
O protestantismo moderno repete a a ntiga frase
dos primeiros protestantes: "A Igreja romana é a
sinagoga de Satanás, o Papa é o Anticristo."
Por isso, sua divisa parece ser luta contra o Papado.
E, com efeito, muitas seitas protestantes, desde
há vários anos, vêm empregando as suas ·b aterias
contra Roma, centro do catolicismo e sede do Romano Pontífice.
Quer-se destruir o Papado. O que não puderam
fazer os primeiros luteranos, quando passaram os
Alpes e desceram sobre Roma, levando, segundo
diziam, a corda que devia estrangular o último
dos Papas, querem fazer lentamente os modernos
com sua propaganda an ticatólica e anti papal.
Mas equivocam-se, porque a Igreja, conforme a
promessa de seu Fundador, é eterna; assim mesmo são lógicos a taca ndo o fun damen to da mesma,
pois, destruído este, aquela cairá necessàriamente.
Falando na América um sacerdote apóstata em
favor da propaganda protestante, dizia: "Quando
se quer dar morte com segurança a um inimigo,
não se lhe fere no braço ou na mão, senão que se
lhe fere na cabeça ou no coração. Por isso, se
queremos acabar com a Igreja de Cristo, tem-se
que tirar-lhe a cabeça ou o coração."
O raciocínio é concludente, e assim como os
protestantes se unem em seu ódio contra a cabeça da Igreja, nós católicos havemos de unir-nos
em um esforço comum de defesa contra os inimigos
do Vigário de Cristo.

http://www.obrascatolicas.com

124

FORMAÇÃO PARA O APOSTOLADO

Defender a Unidade Nacional

Mas n ão é só o a mor à Igreja e ao Papa que
nos há de mover a lutar contra as seitas, senão
também o amor à Pátria, cuja unidade espiritual
se b aseia na vigorosa tradição cristã que fundamenta a históda de todas as nações americanas.
A fé católica é o mais poderoso aglutinante de
nossos povos e fator de grandeza nacional; por
isso as propagandas dissidentes, liberalistas, protestantes ou judias são um delito de lesa nacionalidade.
Combatendo-as, a Ação Católica está prestando
ser viço i n estimável à Pátria.
Conclusão
Estes são os objetivos e as razões de nossa luta
con tra as seitas: defender a religião de Cristo,
sua moral civilizadora, o Papado e a Pátria.
E posto que os propagandistas das seitas vêm
de fora, dependem de um poder estranho e são
susten tados com dinheiro ou recursos estrangeiros, e porque, combatendo a religião de Cristo,
a meaçam a c ultura e a unidade da Pátria, tomemos como lema de nossas campanhas esta dos soldados espanh óis con tra as hostes da barbárie vermelha: "Não passarão."
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Nossas armas de defesa

Introdução
Diz Nosso Senhor no Evangelho que, "enquanto
os guardas do campo dormiam, veio o inimigo e
semeou a cizânia no meio da boa semente."
A cizânia representa o mal, o erro semeado no
campo da Igreja, onde o bom Semeador Jesus
Cristo espalhará o bom grão da verdade e do bem.
Como na parábola do Evangelho, os inimigos
do bem semearam o mal enquanto os guardas da
verdade dormiam.
Quem são os custódios da verdade? Somente
os sacerdotes? Não somente eles senão também os
fiéis: Lodos temos o encargo de defender e vigiar o bom grão da verdade evangélica.
O liberalismo, o comunismo, o protestantismo,
que semeiam o erro na Igreja de Cristo, são os
modernos inimigos que semeiam a cizânia no meio
da boa semente.
E enquanto realizam sua obra de perdição, permaneceremos n ós dormindo? Quais são as armas
que nos servirão para a defesa de nossa Fé?
As principais são: a oração, a instrução, a benefi cência, a vigilância e a denún cia do inimigo.
Oração
Este inimigo derrotaremos com a oração, rogando
a Jesus, o bom Semeador, que nos ajude a guardar
sua Vinha, pois Ele disse: "Sem mim, nada podeis."
A oração é necessária para toda obra boa, porque nem mesmo um só pensamento ·b om podemos
ter sem a graça de Deus. Tanto mais necessária
será, pois, a oração para as obras do apostolado e
a defesa da religião. "Se o Senhor não defende a
cidade, em vão trabalh am aqueles q ue a defendem."
Dizia o Papa às dirigentes da Juventude Feminina : "Prestareis to do o vosso concurso a es ta 'Obra
de vitalidade sem igual da defesa da fé, e fareis
isso com a oração confiada, porque, como muito
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b em dizia Dom Bosco: "Deus está especialmente
obrigadG a nos ajudar, em se tratando de interesses não nossos, senão seus; e .estará sempre conosco
nesta batalha pela fé e pela vida cristã."
A oração valoriza todas as outras armas de que
vamos falar.
Instrução
Defesa preventiva n ecessária é a instrução do
povo. Quando ameaça alguma epidemia, os médicos costumam aplicar todas as injeções pr eventi-vas co ntra o mal. A propaganda protestante é como uma grande epidemia perniciosa. Devemos
usar das injeções preventivas antiprotestantes, inoculando nas almas a vida católica.
E deve saber-se que os protestantes fazem as
suas conquistas en tre os católicos ignorantes em
m atéria de religião.
O Exmo. Sr. Bispo d e Parma diz em sua carta
pastoral sobr.e o protestantismo : "Herdeiros dos
Mártires e soldados da Igreja militante, não tememos a h eresia, nem as perseguições que prepararam sempre os maior-es triunfos e reverdeceram a
árvore da fé. T ememos, às vezes, com S. Cipriano,
a enervante inércia, e mais ain da, com T ertuliano,
a ignorância orgulhosa.
As épocas mais tristes da Igreja foram sempre
car acterizadas pela ignorância religiosa.
Como as trevos se di ssip am vi ndo à luz, assim
os erros se dissipam com a verdade que n asce da
instrução."
Beneficência
Diz um provérbio popular italiano: "A quem
dá pão, chamarei pai." O que vem a ser : a quem
nos faz um benefício, conservamos-lhe gratidão.
Os protestantes que dispõem de ingentes meios
materiais, sobre tudo de recursos vin dos da I nglaterra e dos Estados Unidos, aproveitam a miséria
do nosso povo, mormente em te!T\POS de crises como a atual. Dão pão e gan ham adeptos, socorrem
ao corpo e cativam as alm as.
Importa, pois, tirar-lhes da mão esta arma prejudicial, ou melh or que impeçamos o emp•·ego dela,
tiran do-lhes as vítimas que são os pobres.
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De que modo? Indo nós ao pobre com a verdadeira caridade cristil, que socorre aos corpos e
às almas. Deveriamos imitar o exemplo de Ozanam, que, fundando as Conferências de S. Vicente
de Paulo, pretendia defend er a fé co m a arma da
caridade. E' de mister opor a caridade que edifica
à que destrói.
A vigilância e a Denúncia
1.• Contra a propaganda escrita

Os adversários fazem propaganda escrita e oral.
A propaganda escrita faz-se por meio da difusão
en tre o povo com folhas, folhetos e livros.
Tal gênero de p ropaganda se faz em quiosques,
livrarias e por meio de vendedores ambulantes.
Impor ta vivamente que os católicos difundam os
bons livros e cooperem na publicação de obras
baratas destinadas a contr abalançar a influência
dns protes tao tes.
2.• Contra a propaganda oral
Co nvém:
a) Avisar o Pároco da ch egada de confer encistas ou propaga ndistas de falsas doutrin as, a fim
de que ele, com sua prudência, ponha em resguardo o povo confiado a seu cuidado.
b) Precaver a nossos irmãos contra a propaganda dos h ereges e dissuadir-lhes de dar o seu
nome às seitas condenadas pela Santa Igreja.
c) Empreen der com "caridade e prudência" a
obr a da reconquista, quando algum católico deu
seu nome a alguma destas associações.
d) Não se deve entrar em discussões públicas:
não se proíb e, co ntudo, a co nversação p rivada,
com espirito de caridade.
Conclusão

Consideremos a ofensa que se faz à Verdade e à
Igreja como se fora uma ofensa feita à Pátria por
estes pregadores que vêm a "evangelizar", como
dizem, os povos, como se fôramos selvagens e não
tivéramos uma t radição cristã de séculos que forma o nosso tesouro e o segr·edo de nossa unidade
e da .espiritualidade das nações sul-americanas.
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