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Parecer do Revrno. P. João
Baptista de Siqueira, da Curia
Metropolitana, Rio de Janeiro.

A obra " Ltlz e V ida" ou Curso §up erior cle
Religião, em tres uolltrrtes, dos doutores J . P.
Jwrylas e Frederico Tíllmunn, cathedraticos da
Uniuersídade de Bonn, na Allernanha, é, incontestauelmente, um liuro de actualídade, clestinado a esclarecer as almas sequio.§os cle uerdade,
e a destruír os preconcerÍos contra a lgre ja Catholicq e seus dogmas.
Li a traducçã"o qlte, do prirneiro uolume,
com prouada competencia, fizera o Reumo. P.
f ,ri Leopoldo Pires Martins o. f . m.
Irl ada encontrei que merecesse censurt no
que diz respeito a doutt"ine.
Senclo, alias, Ltnte obru upl)rouuclu ( recorlTrnendada pelo Cardial-Arcebispo de Colonía,
tem, a seu f auor, nozes autorizaclissrrnns que
Ihe dã,o subido ualor.
Destinada a ser litla tantbem pelo uulgo, alguns pontos, a rneu uêr, cleuiam ser etpli.cados,
pora se remouer quulqlter possiuel duuidu em
pessoas menos esclarccidas enL tnateria cle clogma e tle historia ecclesiasticu.
De esperar é que - protluzu todos os f ructos
gue póde e deue produzir,
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E' obra recommendauel, sobretudo, aos in'

tellectuais, uictimas, quasi sempre, de leituras
inf ensas a lgre ja Catholica. N ella encontrarão
uma respostá súccínta e saÍfs/ actoria ds princi'
puis cluuiclas que lhes atormentam o espirito.
A apresentaçã.o que, desta f amosa obra, dü
o Reumo. P. Leonel Franca s. i., dispensa qualquer outra. Mais do que ninguem, podia elle diier do ualor do magistral e opportuno trctbalho
dos cathedraticos da U níuersidade de Bonn.
Rio de Janeiro, 4 de seternbro de 1934.

P. JoÃo BeprtsrA

DE SleuuRA
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PREFACIO

Luz e uida! Difficilmente se poderia resu'
mir com mais concisã.o e energia a razã"o de ser
do christiamsmo e o segredo da efficacia do seu
ensinamento. O euangüno de ,S..Joã"o e toda o.
Inensagem da Bôa No ua, enceruam-se, condensados, fla breuidade destas duas palauras: ego
sum lux mundi; ego veni ut vitam habeant. Luz
é o Euangelho, luz sobre Deus, luz sobre o horrtem, Iuz sobre as cottsos e o. harmonia das reIações que CIs ligarn. Ilida, uida profunda que
de.sce d, raiz do nosso ser, a f onte primeira das
nossos actiuidades para orientd-las todas no rumo seguro dos nossos destinos sobrenaturaes.
Luz e uida é a religiã.o no. plenitude de sua
naturezr,; como luz e uida deue apresentar-se o
seu ensinamento se nã.o quizer ser f astidioso e
inoperante. A pedagogia modernu tem posto em
merecido releuo o caracter actiuo, organico, integral de todo o trabalho educati.uo. .lüa educação religioso,, maís do que em nenhunua outra,
deue applicar-se a justeza de muitas dus suos
conclusões.

A simples memorizaçã.o quasi

meca-

rúca de f ormulas f eitas, a abstração esqltalida

tle ideas f rias que se concatenam no r"egião puramente especulatiua, ü desarticulação corn as
realidades uiuas e prof undas das almas nouas,
síto perígos que podem o,meo.çar o interesse e o.

http://www.obrascatolicas.com

a
12

J. P.

JUNGLAS

r:fficiencia do e/lsino religioso. Dahi o grancle esf orço tk, renouuç:ã.o qu(, em toclos os paizes, uüe
penetrttrtdo u peclaqogitr t:atechetíca e corrigi,ndo-lhe o.§ senões tle ume psgchologitt menos e,r:perimentacla. Il[ultiplicam-se os pro(:esso.s dirlacticos, sltqgere.m-se applicações praticas rnais
I elizes, artículem-sc orgenicamente os methodos
rle ensino corn rr.§ dif f erentes actiuidades inf anÍf,s nCI,§ uarias f ases de suCI euolução, renoua-se,
pura alunutos e mestres, a indispensauel literaturct peclagogica.
^Na riqueza dos liuros recentes uem occttpet

unt posto cle merecido releuo o

subsÍa ncio,so

compendio que o leitor tern entre mã.os e que,
desde o titulo, dese ja accentuar a stro f idelidade uo progr(tntma: luz e uida. Não .se tratct
uqui de un7 terto pera crianças. O circulo de
I eitores a que sí.f rliriqe é o de ropazes maís
amachtr(;ciclos e., ent cleral, de pessoas cultas,
que, nunt lottuuuel eslorço de autodidaria, deseie* um conhecintento mais amplo e prof undo
tlo ccttholicísrno. Iim uez do methodo descendenle, que na clemortstração apologetica segue a
orclem, por assÍm clízer, ontologiccr e chronologicu D eus, Clr"risto e lgre j a, o autor pref erüt
o Inethoclo ascenclente que jd hauia attrahido
cs preclílecções de Lucordaire. A lgre ja, como
institttição uiucr e contemporanea, objecto de obseruação ctctual, f ira perq logo q" attençã.o do leitor. E' ella çluem nos leua a Christo e Christo
quem nos leua a DeLLs.
Á autorid ctde doutrinal do autor, lente na
U rtiuersí.dcrde tle l)ortn, a adaptaçã,o aos nouos
progr'untmu:; tle ertsíno superior ne illlemanha,
u epprouaç[io clo episcopado e a rupídez cont
qlte se ergottctram os 4 primeiras edições sã"o
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outros tantos indices clo ualor e cla opportunidade do nouo liuro. A sua leitura attenta e o
seu estudo minucioso accrescentarã.o a quem o
entprehentler a proua decisiua tle urna conuicção

pessoal.

l{ enhunta ntarauilha, portanto, que (to se.r
informacl.o da sua adaptaçã.o uernaàula pelos
benenteritos padres franci.scat?os,
tjminent:itt o Carcleal L,eme tiuesse CIs mais^Sua
caloro,sa.s ex.pressões de opprouação e recontmentlação e bençüry qlte f os-sern um penltor cle slta tliif usão rapicla e arnpla.
' .Que po.ro, muitas intetligencias sejam estas
pagina,s portadoras de luz qrc orienia e tranqttil.liza /?as peypleridades da eristencia; que a
muitcts almas inspirem o desejo desta vida interior e prof unda que só cLd ualor de eternid,ad.e
eos breues annos que a tempo precipita no possudo irreuogauel, são oi nosso.s uotos mat.s
.sín ceros e ardentes.

P. LEoxEr

Fn.q.Nc.l s,

j.
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da quotidíana, surgem contra a f é, seia por leituras e conl)ersils, se ja pelo radio e o cittema..
O progremlna é uasto, mos o prof essoi" terá o
criterio cle lintita-lo, conf orme a.s r:ircunstanc.ia,s. (Conuem'lentbror aqui que o terto impre,sso
em corpo oito serue pera elucidar e aprof un'
dur o em corpo dez). MuiÍos pontos seruírão optimamente, para, circulos de estudos entre os ropa.:e.s. ilpresentam-se A.§ dif ficuld,ades, paru que o
jouent tenha opirtiíto propria, quando a Reliç1ião é atacada d,e qualquer moneira, mórmente.
em terreno cloçlmatico ou historico.
As liç.ões cleuerão sêr bem asstm ilatlas pe/os e.studantes. fnsÍs timos em que se tome a terminologia no seu selTtido obuio e inequiuoco. il'
nossCI gente moça. I alta, í.nf elizmente, LLmo. pe-

Puclemos,

ainda em tempo,

sAÍÍ.sf

azer o de-

p
e

(l
e

"Elucid,ctrio" rlas principaes pessoas e f actos ci'
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tados no corpo da obre. I'{ elle incluímos algumas
erplicações sobre tarmos que pod"iam sêr impugno.dos pelos "ínf alliueis" pontif ices da gro.m-

matica.
Lembrados de que o mo.nual é para a nossa
juuentude e para a nossCI gente, procurdmos
dar-lhe umo. f eiçã.o tocla nosso , de sorte que o
epresentamos numa uerdadeira " adaptaçã.o"
uernacula. I{ão é mero. traducçã.o.
Graue injustiça seria silenciar, aqui, o nome do prestimoso conf rade P. f rei Odoríco Durieur o. f . m., que rtos f ,, o primeiro jacto da
traducçã.o. Sem o selt ualioso aurilio, não pocleriamos, taluez, f azer o. pttblicação de toda ü
obra. Frei Odorico Durieut o. f . m. nã-o qttiz,
por modestia, assignar comnosco.
Conf essamo-nos prof ttndamente gratos üo
Reumo. P. Leonel lrranca s. j ,, o i.nf atigauel
apostolo dos nossos í"ntellectuaes, pelo luminoso
pref acio com que honra A,§ nossas paginas.
F.inalmente peditno,s, respeitosumente, t)enia para dedicai todo este Curso Sap erior de
Religiã,o a Sua Eminencia, nosso Carcleal-rlrcebispo, D. Sebastião Leme, eue se dignou acompanhar o nosso humilcle trabalho cont o nraÍs
uiuo interesse. Sendo Sua Eminencict toda a alma da Acção Catholica no Brasil, sabe rnelhor
que nós todos qual a intenção do Santo PaCre,
Pio XI, ao f risar, recentemente (conf orme o "Osseruqtore Romano" de 24 de julho de 1934),
que a Acção Catholica requer, essencialmente,
q comprehensã.o, mais e mais prof unda, dos dogmes, da moral e da liturgia da Igre ja.

Rio de J aneiro, setembro de

1934,

frei LnopolDo PInEs MenuNs o. f.

m.

Lrtz e Vida
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"Amernos ao Senhor, nosso Deus; amernos a sua Igrej a : a Deus como nosso
Pae, a Igrej a como nossa Mãe".
S. t\,gostinho

"A Igrej a Catholica é a grande vinha
plantada pela mão de Jesus Christo.
Todo ramo qLle della fôr separado, murclrará, definhará e morr rá,. O' Mãe,
qLrem tiver a Deus por pâe, será tambem teu filho".
Fénelon
"Christão é o meu nome. Catholico é o
meu sobrenome".
Sdo Paciano

I
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CAPITULO I

A fundação divina e a organ izaçáo
da Igreja

§ 1. Igreja e igreias
1. O scisma da

chrisüandade

Por Igrej a designa-se, no sentido mais lato,
a reunião de todos os que creem em Jesus Christo como Filho de Deus. Até o seculo onze existia

ainda um elo exterior que ligava a todos os
crentes, porquanto todos reconheciam o Pontifice Romano como chefe visivel da Igrej a. Em
1054, por machinações do patriarcha Miguel Cerulario, o Oriente em peso apostatou da Igrej a
Catholica Romana. Dahi nasceu a Igrej a Scismatica Oriental. Outra apostasia de maior vulto
.deu-se com a chamada Reforma do seculo XVI.
Ainda que separadas de Roma, essas christandades conservaram, por algum tempo, muitos artigos da fé. Mas, desde o principio, formavam
uma idéa essencialmente diversa a respeito da
Igrej a.
Antes da grande apostasia em 1054, já varias sei,
tas se tinham separado da Igreja, como a dos nestorianos e a dos monophysitas, que ainda hoje subsistem
em minguadas parcellas.
A Igreja oriental ufana-se de sêr a orthodoxá (a
que possue a fé verdadeira). Ella, todavia, não missiona os pagãos, nem constitue uma unidade eccle-

sias_tiea,

como a Igreja Catholica Romana, mas

está

esphacelada em treze igrejas naeionaes ( s 1. B). pelo
e-rnpenho dos Pap?s, recônciliaram-se corrr a Igreja Ca-

thslica centenas de milhares de orientaes ( as Ijrejas-
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l]nidas do Oriente). A Igreja condescendeu em deixar-lhes as particularidades da lingua liturgica, do ritual, e da administração ecclesiastiea.
As tres principaes ramificações do protestantismo
são: o lutheranisrno, o calvinismo (a Igreja Reformacla), o anglicanismo (High-Church, a "Alta-Igreja").
A Igreja Lutherana propagoll-se principahnente na Allemanha e nos paizes nordicos (Dinamarca, Suecia,
Noruega). O calvinismo é que teve a maior força de
penetração. Arraigou-se na Suissa, effi França (os huguenottes ) , nos Paizes-Baixos ( os "gueux" ) , na Escoeia, na Inglaterra e colonias (Ameriea do Norte), em
algurnas provincias da Allemanha. Até a "Alta-Igrej a",
da Inglaterra, adoptou os seus principios d e fé.
Em todos os tempos, procuraram os hereges justificar a sua apostasia com a accusação de que a Igreja adulterára o verdadeiro christianismo. Themas (escola nova ) : Quaes .são as principaes accusações da
Igreja Oriental ? as clo protestantismo ? E quaes, na
realidade, as ultimas causas da apostasia ?
2, A lgreja como monarchia

E' doutrina catholica que Jesus Christo deu
â sua Igrej a uma organizaçáo monarchico-aristocratica. Por instituição clivina, o Papa Romano
preside â Igrej a universal, na qualidade de successor de São Pedro. Os Apostolos coadi uvaram
a São Pedro na administração da Igrej a. Da
mesma forma devem os seus successores, os bispos catholicos, governar a Igrej a em união com
o Papâ, € debaix-o de stta j urisdicção. Isto fazem,
em pbediencia ao preceito de Christo.
O monarchismo da Igreia rlesdobra-Se ell1 aristo-

ram instituidos por Christo .(instituição divina). A a!rtoridade, ecclesiàstiea . creou muitos, t1o decorrer da
historia.
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De instituição divina são apenas o episcopado e
o primado do Papa. Hodiernamente, tomam parte no
governo papal os cardeaes eü€, por meio de Congregações pontificias

ou em Consistorio ( Congresso cardinalicio), collaboram no governo da Igreja universal.
Alêm dos eardeaes, são orgams do governo da Igreja
universal os nnncios, os legados ( a látere ), os arcebispos. Os auxiliares do bispo são: o vigario geral,
eom seu rluadro de aclministração; o tribunal diocesano; o bispo coadjutor e o cabido; os deães (vigarios da vara ) , os parochos e seus coadjutores.
3. A lgreja como aristocracia

A Igrej a Oriental e a "Alta-Ig1ej a". anglicana ensinam que Christo deu á, sua Igrej a uma
constituição aristocratica (systema episcopal).
O_Papa.teria só direitos honorarios, útribuições
não mais altas que as dos bispos.
Segundo esta theoria, o supremo goyerno da Igreja competiria aos bispo,s, tom,ados collectivamente, As
Igrejas Catholica, Scismatica-oriental e Anglicana seriam christandades parciaes da Igreja una universal.
l{ão possuindo bispos, o protestantismo não entra aqui
em consideração. Segundo a cloutrina catholica, só a
Igreja Oriental-orthodoxa é que conservou a jerarchia
por meio de válidas sagrações episcopaes. Na "AltaIgreja" anglicana, desde muito que as sagrações episcopaes são nullas, conforme declarou Leão XIII em
1896, depois das investigações de D. Aidan Gasquet
o. :-i. b.
os factos historicos comprovam eue, na realidade,
tagto a Igreja oriental, como a "Alta-rgreja" anglicana
cahiram sob o proteecionisrno do Estado. Jâ, Hehrique
VIII exigia o juramento de supremacia. A Igreja oriénlnl fragmentou-se eln treze igrejas naeionaes ( p. ex.
igrej a russa, serbia, hulgara, gl.ega, ete. ) . l{a maiõr oppressão vivia a igreja russa sob o dominio do Czár
que a Bovernava por intermedio clo Santo Synodo,
corporaçíro por elle eleita, e que lhe era muito subserviente. O Patriarcha de Constantinopla conserva o
titulo de Patriarcha Ecumenico ( universal ) , mas j á
não gosa dos antigos direitos inherçntes ag carge.

http://www.obrascatolicas.com
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4, A lgreja como democracia
Segundo os calvinistas, confiou Christo 'o regimen ecclesiastico ao povo christão. A communa elege os seus funccionarios: os pastores para
a pregação e a administração dos santos sacramentos, os presbyteros (anciãos) para a manutenção da disciplina ecclesiastica, os diaconos
para o serviço dos pobres. Todos elles, em conj unto, formam o Conselho Ecclesiastico (Presbyterio). Dos presbyteros são eleitos os representantes para os synodos municipaes e proünciaes, e para o Synodo Nacional que representa
a suprema e ultima autoridade no governo da
Igrej a (systema presbyterial ou s-vnodal) .
Sua rija organizaçáo tnuito contribttitt para a propagação
do calvinismo. Só o calvinismo é que conseguiu fundar comlnunas independentes do Estado. A
colligação de diversas communas em synodos é obra

dos huguenottes. No Conselho Ecclesiastico e nos synodos, ha igual representação de ecclesiasticos e leigos.

5.

Christianismo sem lgreia

Pela doutrina lutherana, Christo não fundou uma Igrej a visivel. A' Igrej a invisivel pertencem todos os que creem QUe, por amor de
Jesus Christo, lhes são perdoados todos os peccados. Encorporando-sê em Igrej as, f azem-no
por motivos de piedade, espontaneamente, sem
õbrigação. Todas as formações e organizações
ecclãsiásticas baseiam-se em direitos humanos,
que não divinos.
Luthero deu uln passo ás tontas, quando a 10 de
a e, com
dezembro de
eieitando
isso, se desm
ram sem
o episcopado
um Predirecção eccl
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gador independente, For ella eleito e instituido. Na
primeira Dieta de Spira, em 7526, tomou-se uma providencia que salvava o lutheranismo, mas que ao mesmo tempo o privava de toda a liberdade: o regimerr
ecclesiastico foi posto nas mãos dos principes reinantes. Dahi em deante, o zelo pela religião fazia parte da
missão politica dos governos, como se fazia no paganismo (cesaropapismo).
Os theologos protestantes procuraram conciliar o
"igrejismo" nacional com o sentimento religioso, allegando que os principes governavam â Igreja so como
lugar-tenentes dos antigos bispos, ou como representantes dos "paes de familia", isto é, da communa que
possue toda a jurisdicção ecclesiastiea. Muitos theoloBos, porém, declararam que governar a Igreja é direito
primacial dos principes governantes, de aceordo com
o principio : "Cuius regio, _eius et religig :- gu.em domina o paiz, domina tambem a religião". Até soberanos catholicos (como na Baviera) e mulheres (rainha Isabel, da Inglaterra) poderiam sêr bispos supremos (o surnmo-episcopado).
Desde a revolução de 1918, na Allemanha, come,
çaram as Igrejas nacionaes lutheranas a remodelar-se
por uma constituição democratica, semelhante que
vigora no systema calvinista. Preside á Igreja^ uma
junta composta de ecclesiasticos e Ieigos ( ( Supremo
Conselho Ecclesiastico), a qual rege a Igreja em nome
dos crentes representados no Synoclo Geral. Sobre a
novissima reforma do nacional-socialismo vêr o § 24,
no

4.

6. Nosso tito
Passaremos a demonstrar: a) Christo organizou a sua Igrej a, constituindo superiores e
suhalternos (pastor e rebanho). Os superiores
recebem suas attribuições, não pela graça do
povo, mas pela graça de Christo.
b) Christo instituiu não sómente o episcopado, mas tambem o Papado (j erarchia ecclesiastica):

http://www.obrascatolicas.com
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Christo fundou a Igreja, escolhendo dentre os seus
discipulos doze apostolos, conferindo-lhes o seu proprio poder, e instituindo-lhes a São Pedro como chefe

visivel.

A primeira demonstração refuta a doutrina dos
calvinistas e lutheranos. A segunda, a doutrina dos anglicanos e dos orientaes.
Existem, hoje em dia, pessoas que querem sêr
religiosas, mas não ecclesiasticas, isto é, não querem
ligação pessoal com a Igreia (subjectivismo religioso).
Praticam seus actos de religião no segredo da camara,
em florestas e rincões silenciosos, ao marulhar das onclas, debaixo de um céo nostalgico e estrellado. Não o
querem fazer dentro da igreja, nem conforme as pre-

scripções ecclesiasticas. E' uma funesta aberração, pois
Christo nos submetteu á Igreja: "Quem não attender
Igreja, seja para ti um pagão e publicano" (Matth. 18,^
77). Desses erros se deduz a opportunidade do apostoIado liturgico que tambem no Brasil se vae propagando

em nrnitas parochias (Missal dos fieis).
7. Leitura

Leitura concomitante para os eap. I até III deste
volurne: Karl Adam, Le vrai visage du catholicisme.
Paris. Frei A. - D. Sertillanges o. F., Le miracle de
l'Eglise. Paris. Dom \ronier, The New and Eternal
Covenant. London. (Edição vernacula destas tres obras
na Ilditora "\Iozes", a ultima coln o titulo "Catholicismo
Classico" ). P. Leonel Franca s. j., A Igreja, a Reforma
e a Civilizaçi-ro. Rio.

§ 2. Instituição do

episcopado

1. O Collegio dos Apostolos

A' testa da Igrej a Primitiva estão os Apostolos, sob a chefia de São Pedro. Os Apostolos
recebem j trrisdicção, não da commtlrla, mas do
proprio Christo. Representantes que são de
Christo, devem proseguir corn a obra de Chris-
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to: "Assim como o meu Pae me enviou, eu vos
envio a vós" (Joh. 20, 2l). Christo envia-os com
a incumbencia de continuar a sua ,obra: "A mim
foi clado todo o poder, ro céo e na terra. Porisso,
ide e ensinae a todos os povos" (Matth. 28, 18.
ss.). E Christo, por slla yez) toma como sua a
missão clos Apostolos: "Quern \ros ou\re, a mim
me orlve. Quem vos repelle, a mim é que repelle" (Ltrc. 10, 16).
Apostolo quer dizer mensageiro. Nas antigas conlmulras cristãs existiam, tamheffi, rnensageiros eu€, com
a devida legitimação, f.aziam o serviço de estafetas entre as varias igrejas. Os ApostoLos, porém, são mensageiros de Christo. Não dos homens, ntas de Jesus Christo e de Deus Padre é que São Paulo diz ter recebido
il sua missão (Gal. 7,72;2 Cor. 5, 20).Põe-se, toclavia,
em eornrnunicação corn Cepha,s, e com elle, conl São
João e São Thiago, confere a sua doutrina (Gal. 7, 18;

2, 6, ss.).

2, Uma

deducção

A Igrej a Primitiva não conhecia igual«lade
clemocratica de todos os crentes, rnas categorias
de superiores e subordinados. Os superiores não
eram plenipotenciarios da christandade. Recebiam, de Deus e de Christo, aÍi suas attribuições (no 1). Toda a christancladc, sern exclusão
dos "charismaticos", estava sob a direcção clos
superiores ecclesiasticos.
Incredulos modernos affirmam que a Igreja Prinritiva não reconhecia autoridade jerarchica. A dire-

cção da Igreja, tê-la-iam os "glossolálos", os thaurnaturBos, os prophetas e outros charismaticos. Isto, porém,
é errado. a) O primeiro requisito para a rnissão apostolica não eram os "charislnas", mas a rnissão recebida
em norne de Christo. b) A incumbencia dos jerarchas
não era, táo pouco, dar ngvas revelações, mas zelar a
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doutrina que lhes fôra confiacla pela Tradição (1. Cor.

15, 3, ss.), e guardar religiosamente o sagrado deposito

da fé (1. Th. 6, 14). c) São Paulo tolerou, a principio,
os phenornenos de apparencia milagrosa, que se realizayàm em Corintho, desses portentos que tambern occorrianr nas religiões pagãs. Exigia, entretanto, que se
fizesse tudo legalmente, de maneira edificante (1. Cor.
12; 13; 14). Esses clons sobrenaturaes, São Paulo
os qualifica muito abaixo clos valores intrinsecos clo
ehristianismo: as rrirtucles da fé, esperança e cariclade
(1. Cor. 13).
Algumas seitas modernas pretendem renovar os
charismas da Igreja Primitiva. Dentre ellas, os "frmãos
de Pentecostes". Gemendo, ganindo, soluçando e desmaiando, procuram pôr-se em estado cle f alar varias
linguas (milagre de Pentecostes). Quando alguem começa a tartamudear : ta, tá, tâ,, tá
todos os presentes extasiam-,se venturosos: "GraÇâS, por terdes vindo, Senhor Jesus !" Haja vista os quahers que ficam
agachados, horas e horas, em profundo sileneio, até
que um dos presentes seja illuminado. Por yezes, o illuminado não pode f alar, senão debaixo de tretnores,
gemidos e espasmos.

3. A continuidade do

Apostolado

Os Apostolos instituirtrm quem lhes succedesse, eul sagrando bispos pelã imposição das
mãos e pela oração, exhortando-os: "Attendei
p9I vós e por todg o rebanho, sobre o qual o Espirito Santo vos instituiu bispos, para governardes a Igrej a de Deus" (Act. Ap. 20, 28). São
Clemente de Roma, terceiro successor de São
Pedro, relata no anno de 96: "Os Apostolos foram advertidos por Nosso Senhor qlre, após a
rnorte delles, surgiriarn rivalidades em torno dcl
episcopado. Porisso é que elles mesmos escolheram os seus successores, aos quaes recommenda-
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ram, ctticlrtssem que, em caso cle filortc, seus
cal'gos fossem occupados por varões competentes".
A continuidade do apostolado tambem se
deduz, necessariamente, da missão que cahe á
Igrej a, de transmittir á humanitlade- inteira as
graças cla Redempção. Portanto, até a consllmTaç-ão tlos seculos deve haver "mensageiros de

Christo" que perpetúem a sua obra e ãdministrem os seus mysterios: "Eu estarei comvosco,
todos os dias, até a consummação dos secnlos"
(Matth. 28, 20).
A principio, o povo christão tinha clecisiva influencia na eleição dos bispos. Não era coustituido
bispo,_ qugm não tivesse boas referencias do povo
c_hristão (suffrasium_plebi;). seja lembracla a etôição
de Santo Arnbrosio. Mas a eleiçiro erâ urn acto preámbular, ao qual seguia sempre a sagração
pela- San ta
"

Igreja ( imposição das mãoi e oraçãó ) .
Hoje, ha varias maneiras cle se escolher o dignatario para o e]riscopado: a nomeação directa pelo"pape , como no Brasil
i ? eleição pelo callido; a designaÇão pelo governo civil, mÍrs ambas devem'sêr coãfirmaclas pelo Papa. Existem ainda outras modalidacles
que variam, eonforme As coneordatas dos diversos
paizes com a Santa

Sé.

4, Os auxiliares do bispo

.Na Igrej a _Primitiva, os bispos tinham por
atrxiliares os diaconos e os presbyteros. E§tes
eram substitutos do bispo, mas não lhes assistia
o direito ou o poder dê ordenar sacerdotes. Os
diaconos serviam na assistencia aos pobres, e
aj udavam nas funcções liturgicas.
Nos livros do Novo Testamento apparece aincla
unra exacta di f f eren-ça en tre as designações de bispo

e de sacerdote. Ambos eram, nruitas veies, chamados
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"pl'eSb]/ter", isto é, varão respeitavel pela idade. Isto,
pol'ém, é facil tle explicat'. Os Apostolos resel'YavailI
para si a suprelna direcção cla chrislattdltcle. Assitrt o
fazia São Pattlo nas igrejas por clle I'ecclll-fttndadas, e
São João não deixava de fazer o rnesrlo lla Asia Menor (Apocalypse). Com a morte dos Apostolos é que os
bispos entraram mais em relevo, colno chefes das diver,sas christandades. Ainda assim, iá em vida de São
Paulo, Timotheu e Tito tinharn sua influencia como
bispos.
Descle

o principio, pois, a Igreja apresenta-se organizada como rebanho coln seus pastores. Clemente
áe Rotna emprega a figura da disciplintr militar: "De
maneira alguma são todos generaes, coroneis, capitães
ou decuriões, InaS cada qual cleve, em seu posto, executar o que lhe fôr ordenaClo". O bispo-martl'r Ignacio
de Antioõhia, rliscipulo de Síro .Ioão, elnprega tanr}em
a comparação com a disciplina rnilitar: "Ninguern deverá tleser[ar". O cht'istianismo, pare elle, ttão Se cifrava apenâs na relaçíro para com Deus e seu tlngido,
mas nas relações para coln oS bispos' sacertlotes e diaeonos, aos guaes se deve respeito e obediencitt.
Que Christo instituitt o episcopaclo, é tlm artigo

de fé que as Igrejas Oriental e Anglicenc tnanteem

colnnosco. Reieitalflo

o

episcopado,

o

protestantismo

propriamente dito (lutheranistno) rotnlrett os laços que
ô pódiam ainda ligar â Igreia Apostolica. Da ordenação
pelo bispo é que depencte o valor da absoh'ição saôerdotal e cla consagração eucharistica.
Onde está o bispo, ahi está a Igrej a ( Ignac. &d

Trall. 3). Abstrahinclo clos bispos, presbyteros e cliaconos, não ha Igreja (loc. cit. 7 , 1). Deveis, todos, obeflecer ao bispo, como Christo ao Eterno Pae; tamberl
'
presbyteros, colno aos Apostolos; e aos diaconos

Aos

,'etei"nciae como instituição divina. Ninguem faça
couse alguma na igreja, sem cousultar o bispo (Ignac.
ad Srnyrn.). Atende-vos ao bispo, para que Deus tambem yos acolha e favoreça. Dou tlrinha altna por aquel'
les que rivem suieitos â atttoriclade do -bispo, dos presbyteros e dos diaconos ( ad Polycarp. 6 ) .
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§ 3. O primado de São Pedro
Christo não se limi tou, a-penas, a instituir. os tloze
Apo-stolos corno superiol'e.s cla sua Igreja. Deu-lh-es,
qinda, um chefe suprerno na pessoi dô são pedro.
Como um écho Ionginquo da anfiguidade, antolh"*-r..
no§_ as__palavras com que Christo prometteu o primado
a são Pedro e, mais tarde, lho conleriu. occorr-ern ellas
los evangelhos de São Nlatheus ( 16, 18, ss.) , de São

l.

do primado, em cesaréa de Felippe
Quando Pedro, em cesaréa de Felippe, confesson que Jesus era o "Christo, Filho ^d. Deus
vivo", disse-lhe Nosso senhor: "E tambem eu
te digoi Tu és Pedro (Cepha),
e sobre esta pedra
.
lcephg) edificarei a minha Igrej a. E as portas
do inferno não prevalecerão õontra ella. il a ti
darei a
o dos céos. Tuclo o qlle
ligares
erir ligado tamhem ,on
c_éos; e
tares Jobr.e a terra, será
desatad
)éos', (f,{atth. 16, tb-tO;.
ctrristo. qTornette a são Pedro o primadó,
sob uma triplice imager :
a) Pedro será o funclarnento granitico, sobre
o qual se consolida a inde^structibi-lidade dâ communa christã.
s.gra o mordom,o no reino divino cla Igre. q!) molho
j-a.
de chaves symholiza a plena ju:risdicção sobre as almas.
9) Receberá o ii-uirldato cle ligar e clesligar,
isto e, o _poder de impôr obrigações aos fieis,'ou
de tirar-lhas, em nome de Deu§.
christo conferiu tambem aos demais Apostolos as
attribuições de ligar e desligar (Matth. 1g, j8l. Elles
possuem, po-rtanto, a investidura legislativa e juclicial.
Vrr,_ de nenhum delles l3mais se afTirmou que eram o
fundamento ou o porta-õhaves cla lgreja.
Promessa
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cle Jesus, qtl^e Pedro seria o funda Igrrej 1, i á e{a couhecicla
granitictl
tlameuüo
não só .rltt. os j tr«Ieus-christãos da Palestina,
como tambem en[re os gentios-christãos; e isto,
muito antes que São lVlatheus tivesse escripto o
seu Evangelhô. Tanto São lVlarcos (?. 16), como
são Luca"s (6, t4) e são João (1, 42), referem
que Peclro se chamava, antes, Simão e sómente
Nosso Senhor é que, mais tarde, lhe clera o nome
de. ,,çep^has" - Pedro = r.ochedo. Appellido que
velo a ser o seu nome proprio. Assim ê que l!t.
chama São Paulo. Assim é ([ue, em geral, lhe
chamam os primeiros christãós. O qqe mais admira é qtle, antes de Christo, nem Pedro, nep
Cephas ôta usatlo como nome proprio. Por ahi
*. .leclttz qLre só o nome j a bastava _par:a lembrar
aos christãos qtle Christo fizera de Simão um
Pedro, isto é, a pedra funtlamental cle sua lgreja,
Síro Paulo chama-lhe cephas ( Gal. 7, 18 ; 2, I ) '
2, 7).lr{os Actos do Apostofos;_o ap-pa1.ece
Peclro
-no*"(Gal. Pedro.
Aquella passagem de São l\'[atheus
a.
ó
(Petlro rochedo dá Igreia) encerra' portanto,.ttltUçOôr anteriores a São paüto. Não 9, -Pgit, admissi'
olui cónsiderá-la como adulterada, e rejeitá-la como interpóiaçao posterior, como o querem muitos racionaiirfàr. ô".ot.., demais a mais, em todos os codices

A l)alavrâr

manuscriptos do Evangelho.
Não inais felizes fõram as tentativas anteriores do
protestantismo ortho{o*g Por f
âador das palavras. Cogitou-se
Íavras : "Tti és Pedro" teria Ch
Ao dizer i "sobre esta Pedra"
mesmo.

Dizem outros protestantes que a Igreja se fundasu3 fé
*.rrt" ú na declaração de Peâro, §to é, !a crê
na
Oininclade de Chriito. E' exacto. Quem uão
"í
AivinOade At Cnristo, está excluido da Iglei?. I\'[as. aqui

se çJiz: A Igtuiu alicórça'se tambem em Pedro, não
mente em Christo.

http://www.obrascatolicas.com

só-

A

Igreja

A

Synagoga

http://www.obrascatolicas.com

J. P. JUNGI,AS

34

A metaphora é evidente. Pois na intuitiva lin-

guagem do Velho Testamento, bem como em muitos
óutros idiomas, reis e soberanos são chamados pastores
do povo. Pedro recebe, For conseguinte, uma supremacia. Não lhe cabe apenas uma primazia entre iguaes

(primus inter pares), como o primeiro na ordem,

mas é instituido guia e chefe de todos os Apostolos.

4. Exercicio do primado
O poder que a Pedro fora promettido e conferido, tornou-se concreta realidade, semanas
após a Paixão e a Ascensão de Nosso Senhor.
O Pastor (Christo) fôra ferido: dispersado, o
rebanho inteiro. Quando tornou a reunir-se,

é quem organiza e preside a eleição de Mathias
e, mais tarde, o Concilio Apostolico de Jerusalém. Elle é quem faz'o primeiro sermão, no dia
de Pentecostes. \Elle é quem admitte o pagão
Cornelio no gremio da Igrej a, e assim resolve,
praticamente, a questão, se os genti'os pqdem, ou
íão, sêr admittidos na Igrej a. Tambem São Paulo, que não pertencera, desde o principi'o, ao
Collegio Apostolico, viaj a até Jerusalém, "para
vêr a Cephas", e com elle pratica quinze dias
(Gal. 1, 18).
Em geral, interpretam-se, como provas contra o
primado de Pedro, as exprobações que São Paulo tez
à São Pedro em Antiochia, por têr este retornado ás

sia" ( Gal, 2, 12, ss. ) .
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5.

Resultado

Por reduzida que fosse em numero, a Igrej a
estava perfeitamente organizada, antes da
Ascensão de Nosso Senhor. Entre os discipulos
e os j udeus havia uma differenciação intrinsecâ, originada pela nova fé em Christo Redemptor. Os doze Apostolos estavam munidos de poderes que os capacitavam a proseguir com a
obr,a da Redempção. Pedro figurava como cabeça e chefe. A esse organismo faltava ainda a
alma. Eis eue , na festa j udaica de Pentecostes,
enviou Christo o Divino Espirito Santo eue, de
maneira invisivel, ensina, santifica e guia a
Igrej a, até a consummação dos seculos.
já

§ 4. O primado do Pontifice Romano
A Igreja Catholica apparece, desde a sua origem,
náo só como Igreja Episcopal, mas tambem como Igreja Papal. Sendo os bispos successores dos outros Apostolos, os Papas Romanos são os successores de São Pe-

dro. O Concilio do Vaticano (em 1870) definiu o primado do Papa como dogma da Igreja.

1. Razões de sêr para o primado do Papa
As raizes do primad'o papal firmam-se:
vontade de Christo que fundou a IgIe. a)enaportanto
ja
seu fundamento para todos
os povos e todos os tempos, com o fim de transmittir a todos os homens a graça da Redempção
(Matth. 28, 18 ss.) ;
b) no facto historico de que os bispos tle
Roma são os successores do primeino Papa.
a) As pa
primado de São
Pedro são os
do Papado. Por
essa razáo é
avar, com grandes letras de
Pedro: "fu es
Petrus, ete..

.
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Recentemente forjou-se a opinião de que Christo
não podia cogitar da fundação de uma Igreja. Pois vivia absorto na illusão judaica de que estava imminente
o fim do mundo. O reino de Deus, por elle prégado,
seria o céo. Isto, porém, é um sophisma. O reino do
céo, conforme Christo prégava, cresce lentamente, como o grão de mostarda e a massa de fermento. O fim
do mundo, entretanto, virá repentinamente. No céo só

entram os bons; no reino prégado por Christo existe
trigo e cizania, etc.
b ) A presença de São Pedro em Roma, a funclação da Igreja Romana por elle, sua morte de martyr
em Roma, eram tidos como factos historicos, durante
toda a antiguidade christã. Foram contestados apenas
por alguns adversarios dos Papas na Idade Media, e
por muitos protestantes, inspirados em preconceitos
anti-papaes.

A presença de São Pedro em Roma está acima de
toda a duvida : 1) Nenhuma outra cidade do mundo
Ihe f.az competição. 2) Testemunhos do II" seculo: O
presbytero romano Caio (pelo anno de 200) diz numa
disputa: "Eu posso mostrar as sepulturas (tropaea)
dos Apostolos que fundaram estas igrejas, uma sepultura no Vaticano, outra na estrada real que vae para
Ostia". -- Segundo o que relata Tertulliano, São Pedro
baptizava no Tibre, e seu martyrio ern Roma tornou-se
Santo
uma semelhança da Paixão de Nosso Senhor.
- e São
Irineu affirma, repetidas vezes, que São Pedro
Paulo prégaram em Roma, e fundaram a christandade

lá existente. 3) Testemunhos contemporaneos: Ignacio de Antiochia escreye aos romanos: "Eu não vos
ordeno, como Pedro e Paulo; elles eram Apostolos, eu
Sua primeira epistola, São
sou um sentenciado"e
(I Petr. 5, 13). NaPedro a escreve de "Babylonia"

quella época, com tal designação só podia sêr indicada
a "Babylonia" â margem do Tibre. Por causa das perseguições, São Pedro tinha todo o interesse de occultar o seu paradeiro habitual.
Pode-se considerar um especial designio da Providencia, que Roma se tornasse o foco central da Igreja. Mas, isto não era estrictamente necessario' Se São
Pedro morresse bispo de Jerusalém ou Alexandria, ali
estaria o centro da Igreja. Se os Papas hoje escolhessem outra cidade para residencia, ainda assim conti:
nuariam a sêr successores de São Pedro,
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2. Os dlreltos do prlmado papat
O primad,o confere o poder e o direito de retoda
a Igrej a de Deus. O Papa é o supremo
-ger
legisl_ador, juiz e administrador da Igrejâ universal. Os limites desses poderes resúltám dos
fins espirituaes da Igrej a. o primado como tal
não pode conferir poderes estrictamente temporaes. A escolha da pessoa do Papa é feita cónsoante as determinações do Direito Canonico. O
Papa recem-eleito recebe directamente de Deus,
jurisdicção e poderes.
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3. Exercicio do p,rimado

papa!

Os Papas exercer,am, não de maneira identica em todos ,os tempos, o direito divino de governar a Igrej a universal. Nota-se, n'o decorrer
da historia, uma centralização cada vez mais
crescente do governo ecclesiastico. Ainda hoj e
não está terminada essa evolução. Quaes direitos o Papa, de facto, possa ou deva exercer, como

bispo da Igrej a universal, depende afinal da
vantagem que dahi pr,ovier para a Igrej a.
Mas duas cousas ficam de pé, através de todos os tempos: a) a communhão com a Sé
Apostolica é um postulado essencial da fé catholica; b) Roma tem consciencia de sua hegemonia espiritual.

As fontes das eras mais primitivas na historia da
Igreja são demasiado escassas, de sorte que de lá não
podemos haurir muitas datas.
Io seculo : A actuação do primado em éra postapostolica, verificamo-la no anno de 96. Apparec_eram
umas dissenções na christandade de Corintho. Clerigos menores haviam-se insurgido contra os presbyteros. Nesse comenos, interveio o bispo Clemente de Rornâ, não como irmão que procura conciliar partidos,
mas como juiz que exige submissão : "Se alguns não
obedecerem ás palavras que Christo pronunciou por
nossa bocca, saibarn que se tornam réus de culpa mortal, e incorrem em extremo perigo" ( 59, 1 ) . Não se
deprehende, de outro modo, a razá,o de tal ingerencia
numa christandade fundada por São Paulo. Quando
muito, poderia têr falado São João, o ultimo sobrevivente dos Apostolos. Mas, elle se mantém em silencio.
Fala o successor de São Pedro.
Pouco tempo depois, o bispo-martyr de Antiochia
(fall. em 107 ) recommendava a sua longinqua diocese
christandade de Roma. Elle sabia que apos a sua
morte
"o amor da christandade de Roma" seria, a par
^
do proprio Christo, o bispo de sua diocese orphanada
(ad-Rom.8). Com todo o respeito diz elle que a Igrpia
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de Roma ê a "modesta e digna dirigente do ágape"
( da Igreja universal) .
Durante o seculo lfo, os heresiarchas de todos os
paizes procuram o reconhecimento por parte de Roma.
Sabem que a ultima decisão é baixada pelo bispo de
Roma. Assim fizeram Marcião do Ponto, Cerdonio da
Syria, Valentim do Egypto, Theódoto de Byzancio,
Em Roma
Praxeas da Asia Menor, Sabellio da Lybia.
- Testamense fez a ultima redacção do canon do Novo
to e a do Symbolo dos Apostolos.
Santo Irineu escreve, antes de 189 : "Com esta
Igreja Romana, por causa de sua supremacia, deve harmonizar to,da Igreja" (Adv. haer. 3, 32).
No seculo III., São Cypriano qualificava a Igreia
de Roma como "a Igreja principal, donde se derivou
a unidade do sacerdocio" (Ep. 59, l4). A Igreja de
Roma é,, para São Cypriano, a raiz-mestra e o naseedouro da Igreja universal (ep. 48, 3). Isto, todavia, não
o impediu que se opuzesse ao Papa Estevam, na questão do baptismo dos hereges.
Ha, porém, quem negue a historicidade de tal
eontroversia. Mons. Tizzani, arcebispo de Nisibis, âttribue-a a fraudulencias dos donatistas. O mesmo affirmaram os franciscanos Raymundo Missori e Marcellino Molkenbuhr. Já na época de Santo Agostinho contestava-se o conflicto entre o Papa e São Cypriano (cfr.
Rivaux, Hist. Eecles., I vol., trad. port., la edição. Nota do censor P. Siqueira).
No seculo IV" depara-se-nos a decisão do Synodo
de Sárdica (hoje, Sofía) em 343, que um bispo, demittido pelos antistites provinciaes, póde appellar para
Roma. Ao Papa cabe suspender a sentença e abrir novo

inquerito.

E' falso attribuir essa evolução â tyrannia ou fraudulencia dos Papas. A decretaes do assim chamado
Pseudo-Isidoro uma collecção de decretos papaes,
muitos dos quaes falsificados foram redigidas, não
em Roma, mas em França, durante o seculo IX. Na
cathedra papal estava Nicolau Io eue, sem a indesejavel
intervenção de Pseudo-Isidoro, tinha plena consciencia de sua jurisdicção. Elle, Nicolau Io, nunca citou a
collectanea, nem sequer a conhecia. Os Papas do seculo IX" não precisavam de tal falsificação, como nós
tão pouco precisamos de quem, no seculo XX, invente
a polvora,
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4. Bençams do

Papado

A origem divina do Papado manifesta-se
nas incalculaveis bençams {ue, do Papado, advieram para a trgrej a e para o mundo inteiro"
cia, para fazer o bem:
a) Occupa-se, incansavelmente, na propagação do christianismo. Abençoados pelo Papa,
vão innumenos missionarios pelo mundo a prégar o Evangelho ás nações mais barbaras.
b) Salvou o christianismo de sêr exterminado pelo islamismo.
g) Salvou a integridade da fé nos ataques
das heresias.
d) Foi, em todos os tempos, o baluarte da
liberdade contra os excessos do absolutismo. Defendeu a liberdade da Igrej a e das consciencias
na j usta opposição aos cesares romanos, ao byzantinisrno, aos imperadores germanicos da Idade Media, âo absolutismo e ao gallicanismo e
ao josephinismo das eras modernas.
e) Os Papas sustentarn uma luta heroica
em defesa do matrimonio christão, a despeito
de todas as sollicitações, ameaças e perseguições
movidas pelos prepotentes do mundo. Todos os
opprimidos encontram, em Roma, um tribunal
de j ustiça.
Onde quer que uma parcella da Igreja se apartasse
de Roma, vinha a perecer, da mesma maneira que um
membro morre, uma yez separado do corpo. "Arrancae
uma réstea luminosa do globo solar a unidade da
luz n {o póde sêr dividida. Quebrae um ramo da arquebrado, o ramo não mais brotará. fnterceptae
vore
- da fonte interrompido, o regato ha-de seco regato
Çar" ( São Cypriano ) .
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A missão divina da Igreja
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5. A Igreja perenniza Christo no mundo
(A lgreja, uma perpetuação de Christo)

'

1. O corpo da lgreia

A Igrej a é a communhão visivel de todos

os

fieis christãos do mundo inteiro, sob a chefia
comrnum do Papa, com a participação de todos
os bisp,os em união com elle.

Christo fundou a Igrej a, afim de por ella
zir todos os homens á, bem-aventurança
eterna. A Igrej a está destinada a continuar a
obra do Redemptor, que vei,o pr,ocurar e salvar
o que estava perdido (Luc. 19, 10). Para esse fim
foi-lhe confiado o triplice ministerio: doutrinal
(de ensinar), sacerdotal (de santificar) e pastoral (de governar).
Com a morte de Christo na crúz e com sua Recondu

surreição, estava terminada a obra da Redempção. No
emtanto, restava ainda applic érla a cada individuo em

A organ izaçáo externa da Igreja chama-se tam"corpo da rgreja", em oppoiição vida interna
!u*
da mesma.
^

Todo inÊividuo pode tornar-se membro da Igreja
por meio do baptismo de agua. Quem recebe o baptisnio
de agua, fica pertencendo ao corpo da Igreja, eriquan-

http://www.obrascatolicas.com

J. P.

JUNGLAS

to professarem a sua doutrina. Não pertencem, pois, á'
Igreja visivel ( corpo da Igreia) : 1 ) Os que não são
baptizados : portanto, os judeus e pagãos, 2) Os que
não admittem o magisterio infallivel: os hereges materiaes (de bôa fé) e os formaes (de má fé), ao menos os que o são publicamente. 3) Os que não reconhecem o ministerio pastoral da Igreja: os scismaticos.
2. A alma da lgreia

A alma da Igrej a é o Espirito Santo, enviado
por Christo á, sua Igrej a, para nella permane_cer
Íoda a eternidade. Toda a actuação do triplice
ministerio ecclesiastico e toda a vida ethico-religiosa dos fieis é operada pelo Espirito Santo.
Em ultima instancia, toda a vida religiosa provém
de Deus-Trino. E' uma participação da vida divina.

Mas, a exemplo da Sagrada Escriptura, costumamos at-

tribuir ao Divino Espirito Santo à obra da santificação. Elle é mestre, consolador, santificador. Isto não
óbstante, attribue-se, da mesma maneira, a Christo glorificado a vida nova da christandade, nomeadamente

Nos
'. Ou tamb
rito Santo
s" (portad

nas
e "n
vive
mos

Christo"

Paulo.

e "cristóphoros"

(

portadores-de-Christo

: Christo

Nós so-

to-Santo)
).

Os superiores ecclesiasticos são instrumentos pos-

tos a serviço da RedemPÇão, animados pelo F',spirito

de Deus. Porisso, a efficacia do seu agir depende, não
cle santidade pessoal, mas da acção de Deus que opera

por meio delles. Que possa haver

dignos, explica-se pelo facto de que
dotaes, de per si, não importam em
para o seu detentor. São dadivas d
antes de tudo, para a santificação
dade, o sacerdote a deve adquirir, com
meios que o christão leigo.
Ha

Igreja i
ma. São
(

que não
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da sua vontade), mas que seguem a propria consciencia e de boamente se sujeitariam ás leis positivas da
Igreja, se dellas conseguissem noção segura. Pois, o Espirito Santo opera em todos os que peregrinam neste
mundo. Como achariâffi, aliás, todos os homens o caminho da salvação ? Pertencem á alma da Igreja, de
modo particular, todos aquelles a quem Deus concedeu o dom precioso da filiação divina, For meio da
contrição perfeita e pelo desejo positivo de sêr baptizado.

3. A essencia da lgre-ia

A rnais breve definição da essencia da Igrea expressão de São Paulo : A Igrej a é o
corpo de Christo (I Cor. 12, 12 ss.; Rom. 72, 4
ss.; Coloss., Ephes.) . Christo é a cabeça da lgrej a é,

j a. Este termo assignala, com j usteza, tanto a or-

ganização exteri,or, corno a vida interior da
Igrej a.
A' semelhança dos rnembros do eorpo, os membros da Igreja teem funcções diversas na vida da Igreja. Basta lembrar a multipla graduação do clero e as
varias attribuições de christãos .leigos em serviço da
Igreja. Tambem a vida interior da Igreja é bem ca-

racterizada pela metaphora do corpo mystico de Christo. De Christo como cabeça promana toda a verdade.
Por intermedio de seus representantes, Christo offerta
o sacrificio (missa) e dispensa os sacramentos. Por
intermedio do Espirito Santo, Christo opera em todos
os fieis a fé, a esperança e a caridade.
Resumindo tudo o que Christo é para a Igreja,

affirmar: 1) Elle é fundador da Igreja e das
suas instituições fundamentaes. 2) Elle é o defensor e assistente que lhe outorga a indestructibilidade
(rl,Íatth. 16, 19; 28, 19). 3) Elle é a vida da Igreja.
Sen,do uma perpetuação do Christo, a Igreja participa da mysteriosa essencia do proprio Christo : Ella
é humana, ê divina, é visivel, é invisivel. E' um mysterio de fé, eomo Christo. Porisso : "Creio na santa
Igreja Catholiea",
póde-se

r
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§ 6. A lgreia,

necessaria para

a

oalvação

1. A lgreia, unico meio de

salvação

Por vontade de Christo, a Igrej a é necessaria, para todos os homens, como meio de salvação. Todo acatholico adulto terá, por conseguinte, a obrigação de nella entrar, logo que reconhecer sua necessidade para a salvação. Só ella
recebeu de Christo o mandato e os mei,os de levar os homens â, felicidade eterna. "Fóra da
Igreja não ha salvação" (Conc. Later. IV; 7215).
"Quem crêr e fôr baptizado, será salvo" (Marc.
16, 16). t'Quem vos ouve, a mim ouve; e quem vos re-

jeita, a mim é, que rejeita; e quem me rejeita, rejeita
áquelle que me enviou" (Luc. 10, 16).
A Igreja não ensina que só os catholicos se salvam, ElIa nem sequer indaga, quem conseguirá salvaÇão, por sêr isso um mysterio de Deus. A Igreja cogita,
antes, dos meios que levam salvação. Com o principio: "Fóra da Igreja, não ha^salvaçáo", condemna ella
a falsa doutrina que apregôa .a indifferença religiosa
(indifferentismo). E' um erro affirmar que todas as
religiões são tão verdadeiras, como falsas, não importando qual religião o individuo abrace, comtanto que
seja bôa pessôa (Syllabo, Pio Xo, prop. 16-18).
2, Como se salvam, os que erram sem culpa

a) Só a culpa é que j ustifica a applicação
de penas. Perder-se-á, portanto, quem ficar fóra
glave-. Porque, asd.a Igrej a, por
,prop{ia- culpa
sim, se oppõe â verdade, que não desconhece.
b) Quem, sem grave culpa propria, estiver
fóra da Igrej a, poderá salvar-se, procurando a
salvaç.ão, comg melhor lhe ditarem as luzes da
propna consclencta.
c) Só Deus poderá j ulgar, se alguem se
acha fóra da Igrej a, por culpa grave, ou não.

A
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a) Tornando a fr§ar
: "Fóra da Igreja, não ha salvaçáo", Pio Lplop_osição
Dt deõIarõu em 1854 : .,cümpre-nos, entretanto, admittir com igual certeza: Todos
os-que,_ sem culpa propria, virrem na ignoraneia a respeito da verdadeira religião, não são - disso respollsaveis perante Deus". E dez annos mais tarde o
-"smo
pap?- declarou : "Quem não tiver culpa, proveniente
de
sua livre vontade, não pode sêr condemnado', (finchir.
_

Denz.-Bannwart, 1647, 1677) .
b) o heterodoxo que vive no temor de Deus e abraçaria a religião catholigu, se nella reconhecesse a Igreja verdadeira, conseguirá salvar-se, não devido ao -reu
erro, mas seu erro não obstante. Esse individuo, entre-

tanto, carece de

de

Eucharist
da
os saeramentaes,
riçã
-á
o não-baptizado f
cendo
alma da Igreja.
c ) Para se saber quem erra de bôa fé, é preciso
examinar cada consciencia, individualmenie. Pio IX"
exhortou-nos, €ffi 1854, a não generalizar as cousas e
sejam a

não condemnar, summariamente, um paiz, uma região,
uma classe de gente. Nesse particular, so a visão -beatifica nos poderá, um dia, esclarecer plenamente. Grandes autoridades theologicas admitt€ffi, que até num ambiente catholico póde haver pessôal que errem na
nraior bôa fé.

3. Os convertidos

cia. E' prova de um caracter firme e consciencio-
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Concilio do Vaticano (1870) declarou: Os catholicos j amais p'oderão têr uma tazáo j usta
(obj ectiva) de apostatar da Igrej a.
O Concilio refere-se, exclusivamente, a pessôas
que se instruiram na fé sob a vigilancia da Igreia,
por conseguinte a catholicos de sufficiente instru-cção
todavia, a possibilidade de catholicos
i'eligiosa. H",'reá
(error invinculpa grave
apoãtatarem,
§gbie-ctiva

erro que a pessôa, subiectivamente, não pode
como tal).
reconhecer
Por via de regra, os convertidos encontram, _na
Igreja Catholica, uma felicidade indescriptivel. "Muitãs íezes tenho ouvido como pessôas protestantes demonstram todo o interêsse em saber o que os convertidos pensam e sentem depois da admissão - qa IEgl,
Catholica. Estâs devéra§ contente e satisfeito ? Não
queres nunca mais voltar? Os convertidos, em sua
riraioria, estarão familiarizados com taes-perguntas.- Em
beneficío daquelles que ai nda não conhecem as bençams da fé Catholica, direi ap-enas algumas palavras:
Êspirito, coração e consciencia estão tranq-uillos.. Jí
nãô ludibriadoi pelas ondas revoltas das opiniões, ?bliminha
ivina v
gam-se seguro
ido, de
tivesse
farte não-pos
Pouco
minha
uma vez, a m
a a ora pouco ê que se descortinc a meu
deln e beileZa da Igreja. A sua origem e autoridade dintes de lhes têr amor. Devina
a minha vida se desdobrou
pois
descobrimentos. Sou quasi
num
eapaz de precisar o momento e_m que de mim - para
commigo exclamei: Isto ê mais do que e-q-poderia sonhar. fsta C a verdadeira Igneia, a nossa Mãe commum'
ã- Ciaua. santa, à nova Jeiusalém, a E-spgsa de Deus"
(Adeline Sergeant, Roads to Rome, 1901).
entre muitos: John
n; Jacques Maritain;
Dieu); Paul Claudel
audel); Vernon-John'
: Foi); Comtesse d'Adhémar (En
Quête d'une Eglise); Ronald'Knox (A spjritual Aeneid).
I ÉOição veráaculá destes livros nas "Vozes".
Ern sentido lato, chamam-se tambem eonvertidos
todos os QUê, baptizádos na religião catholiea, voltam

cibitis
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4. A verdadeira e a talsa tolerancia

o peccarlo da apathia contra' a Religião provém
- preguiça
9q
.de cumprir os deveres .eiGíosos,' o,, d"
falsa convicq1od. qgu tod.as as retiãio*;â"
iãir"iã*-(indifferentismo
te boas
religioso)."-
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ligião. Os acatholinem de baPtislro,
Podem tomar Par-

se tomar

cos não

te activa em cttlto acatholico ( como qtre approvando e
prestigiando a religião estranha ) . No entanto, ê licita
à participação em casamentos, funeraes e festas acatholióas, emquanto representam Llma mera obrigaçãg 9-"
vida-social. E' licito e aconselhavel rezar pelos acatholicos, até applicar missas, partiettlarmente, por stlas intenções.

5. Dever de todos os catholicos trabalharem
pela conversão dos acatholicos, por meio de
oiaçóes e de uma vida verdadeiramente christã

Pela santa Chrisma, todo catholico se torna
um apostolo leigo, isto é, encorpora-Se na "Acção

CathóIica". Para todo catholico vale, pois,

a

comparação que Christo faz do apostolo com
o sa[ da terra é a luz do mundo. Conforme a doutrina de Christo, pelos fructos é que se deve conhecer a Religião verdadeira.
Em 1863 admoestava Pio IX. a todos os catholicos: "Longe esteja de todos os filhos da Igreia hostilizar a qo.ú não ÍOr ligado comnosco pelos laços da fé

e da cáridade. Com caridade de christãos soccorram os

em

suas

, façam o
econduzi-l
e Igreja"
n,art 1678 ) .
O Codigo do Direito C
narios do lugar (bispos' P
nham, como a si recommen
tholicos que residem em s
(eanon 1350, § 1.).
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B. O

MAGTsTERIo DA Ionpre.

§ 7. A intallibilidade da lgreja

l.

O officio do magisterio ecclesiastico

O magisterio ecclesiastico tem a missão de
conservar fielmente a verdade divina, e anunciá-la a todos os homens. A doutrina da Igrej a
não é sabedoria humanâ, mas uma revelação de
Deus: "Ninguem j amais viu a Deus. O Filho
Unigenit'o que está no seio do Pae, é quem o deu
a conhecer" (Joh. t, 18). Os Apostolos receberam as revelações divinas, ou pela palavra de
Jesus, ou pela inspiração do Divino Espirito Santo: "Muitas cousas teria ainda que dizer-vos,
mas vós não as podeis entender agora. Quando, porém, vier aquelle que é o Espirito da verdade, elle vos introduzirír na verdade toda"
(Joh. 16, 72 ss.).
A Revelação do Antigo Testamento foi aperfeiçoada por Jesus Christo (Matth. 5, 77). Porisso é que os
Apostolos, prégando sobre Deus Todo-Poderoso, cre&dor do céo e da terra, accrescentarn e prégação sobre
a Encarnação, a Paixão e IVIorte e Resurrêiçao
de
Christo, como factos relacionaclos corn â obra -da Re«lempção.

Sendo revelação de neus, o christianismo deve sêr
acceito pgr meio de um acto de fé. Christo exige fé
( Marc. 16, 1 5
; Joh. 3, 18 ) . Os Apostolos exigem fé
(Rory. 10, 10). Sem a fé é impossiiel agradar á Deus
( Hebr. 11, 6 ) . Os Apostolos nao prégaiam sabedoria
humana (I. Cor. 7, 22), rnas o Evangelho de Deus
(-Rom. l, 1). Elles sâo administradores-de um sagrado
thesouro da fe ( depositum fidei, f . Tirn. 6, l4D: ernbaixadores de Deus em nome de Christo (II. Cor. 5,
17 sf :), annunciadores de seus mysterios ( I. Cor. 4, l
ssl _11, 23). Elles não podem, tão pouco como um anio 4q qéo, mudar collsa alguma do Evangelho de Chris(Gal.
_

to

1,8).

Luz e Vida
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2, A fonte da intallibltidade

O magisterio ecclesiastico possue o dom de
inf,allibilidade, graças á, divina assistencia que
Christo prometteu â, sua Igrej a. Por isso é que a
Igrej a constitue uma "columna e baluarte da
verdade" (I. Tim. 3, 15). Pela infallibilidade da
Igrej a cabe-nos a mesma ventura que 'aos Apostolos: Nós recebemos as revelações de Deus que
nos são apresentadas, não por autoridade humana, mas em ultima instancia pelo prop.rio
Deus, que preserva de todo erro o magisterio ecclesiastico.
Aos Apostolos e seus successores f.az Christo partieipar de sua propria missão e do seu magisterio divino, e promette-lhes a sua continua assisteneia: "A
mim foi dado todo o poder no céo e na terra. Ide, pois,
e ensinae a todos os povos. . . Eis que estarei comvosco, todos os dias, até a consummação dos seculos". Esta assistencia, Christo a concede pela operação do Espirito Santo que Elle impetrou do Pae, e enviou à sua
Igreja no dia de Pentecostes (Joh. 14, 16, 26:' 16, 13).
O magisterio ecclesiastico não está sómente isento de erroi, como tambem nunca poderá errar, ao definir verdades que se refiram á fé ou á moral. As condições da natureza humana não comportam, em si, a infallibilidade, porque esta é uma graça, um charisma sobrenatural. O Espirito Santo só intervém directamente quando Sua intervenção Se torna necessaria para
evitar que seja proposta alguma falsa doutrina como
dogma de

fé

(

assistencia

)

.

3. Limites da

infallibilidade

Os limites da infallibilidade promanam da
sua propria finalidade. A Igrej a recebeu o dom
de sêr infallivel, afim de expôr fielmente (fidéliter expónere) e santamente guardar (sancte
custodire) a doutrina de Jesus. Fóra dessa moldura, a Igrej a não possue infallibilidade.

r
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A Igreja defende a Revelação, condemnando proposições que contradizem á Revelação ( p. ex., o pan-

a doutrina da "sola-fides", o
hereticas, se contradizem a um dogma defini,do; de
theismo, materialismo,

immanentismo, etc.). Essas proposições são taxadas de

falsas ou erradas, se contradizem a uma verdade que
necessafiamente resulta de algum dogma; de temerarias, se impugnam piedosas convicções que são mantidas, geralrnente, por toda a Igreja.
A interpretação da Revelação introduz na vida dogmatica uma nota de progressão (evolução do dogma).

A Igreja já concluiu que Maria é Mãe de Deus, pelo dogma de que Maria é Mãe de Jesus, e Jesus é Filho de
Deus, desde o primeiro momento de sua existencia. Do
dogma que sem a graça de Deus nada podemos f.azer
pela nossa salvação, deduziu a Igreja que o começo de
uma conversão tambem deve partir de Deus, etc.
A Igreja não recebeu infallibilidade para decidir
especulações do espirito humano na ordem meramente natural. As sciencias e as artes deverão seguir, em
suas pesquizas, os methodos que lhes fôrem mais apropriados. A Igreja só lhes prohibe ultrapassar a propria
competencia. O que é um erro dogmatico, não pode
sêr, ao mesmo tempo, uma verdade scientifica, (Denz.
1799).

v_el

No caso de Galileo (1610), não foi a Igreja infallique errou, mas um orgam subalterno ( a Sagrada

Congregação do

A
não con
graphia
dispunh
dade.

Indice) que se demasiou em aútorido Indice, no caso em apreço,
Biblia não é um manual de géoNaquella época, a exegese nao
de tantas sciencias auxiliares.

4. Valor da infallibilldade

só a infallibilidade nos dá segurança nos
problemas d,a eterna salvação. Para tan[o não
basta a luz da razáo, nem a simples leitura da
Bíblia. Por falta de tempo, de diligencia, de aptidão, ou por causa das paixões que os agitaú,
a mai,or palte dos homens não chegam, só por
meio da razáo, a conclusões certas e seguras nos
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problemas capitaes da religião e da moral. Doutro lado, o livre-exame da Biblia só veio diluir
os principios da fé christã.

5. Mutua compeÍrsação entre magisterio e
e liberdade individual)

consciencia (autoridade

E' sem razáo que accusam a Igrej a Catholica de destruir, com o seu autoritarismo, toda

noção .de verdadeira moralidade. Dizem os adversarios que a fé dos catholicos não se orienta
pela consciencia, mas pela submissão a uma autoriclade estranha â nossa consciencia. Isto, porém, não é exacto. O Papa j amais poderá substituir a consciencia individual. Tambem o catholico deve agir segundo a slla consciencia.
illtrs, a consciencia educa-se e firma-se pela

orientação do magisterio infallivel. A,lquire as
luzes da verdade. I{ão sil a sciencia, mas tarnbem a fé nos leva ao conhecimento de Deus.
A instrucção do professor níro faz violencia á cretira â consciencia, Inas euriquece-lhe as
faCuldades da alma. O Inesmo se dá conl os clrttrolicos a respeito das verdades eternas que lhes são apresentadas com o favor de Detls. O catholico qLle iá não
reconhecer a Igreja como detentora das verclades divinas, não lhe submette a. slra consciencia, Nesse caso, porém, já deixou de sêr catholico.

[rnça, nem lhe

"Hesitaremos em abrigar-nos no seio daquella trgrepapal, alcançou tanta autoridade

ja que
entre
minho
vemos

s

bispos

? Se não ha outro

ca-

sabedoria, senão a fé, porque hae resistir a essa autoridade? E se
toda sciencia, por simples e pouca que seja, requer uln

mestre

e educador, para sêr comprehendida, haverá

então maior soberba do que não acceitar os livros dos
divinos mysterios, das rnãos de seus interpretadores ?"
( Santo Agostinho ) .
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§ 8. As formas do magisterio ecclesiastico
E' infallivel a doutrina aeerca da fé e dos costumes, quando pr.omulgada: a) pelo magisterio ordi.
nario da Igreja; b ) por decisões solemnes extraordinarias do Papa ou de um Concilio Ecumenico.
1. O magisterio ordinario

O magisterio ordinario da Igrej a é, infallivel na declaração de alguma doutrina, quando
a promulga como revelação divina para a
Igrej a universal.

Os Apostolos gozavam de infallibilidade pessoal.
no episcopado, só são infalliveis como orgams do magisterio da Igreja universal. O sello
da verdade se manifesta, rlo magisterio ordin ario, pela
promulgação em toda a Igreja (Ilrbi et Orbi ). Se em
toda a Igrej a se apregoasse Llrn erro como revelação
divina, Do mesmo instante teria desappareciclo a Igreja, columna e baluarte da verdade. Isto, porém, é hypothese, porque temos as promessas de Christo ( Matth.
Seus successores,

28, 20).

O proprio Luthero que aliás nutria convicções
contrarias, lembrou-se desta verdade fundamental,
quando deila precisava num rnomento critico de sua
vida. Em luta com sectarios, escreve elle: "E' um perigo e uma abominação ouvir ou crêr alguma cousa
contra o testemunho, e a fé, e a doutrina unanime de
toda a santa Igreja Christã". Quem tem a ousadia de
agir contra a Igreja universal, diz Luthero, acoima a
Igreja de herege; a Christo e aos Apostolos, de men-

2. O

Concilio

São infalliveis as decisões doutrinaes de um
Concilio Ecumenico, quando são baixadas pela
maioria dos membros cônciliares, e confiiúa-

J, P.
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dade de chefe da
das pelo Papa
o são sómente os
Igrej a. Memb
infallibiliqâd., elblspôs da Igrej
o Papa. Não lhes
les-a regebém
advem da communa christã.
O Concilio não está acima do Papa. Não pode, por

conseguinte,

ou depôr

o

os bispos nã
sacerdotes e

ia, illuminados por Deus.
Até o presente realizaram-se vinte Concilios Ecttrnenicos. O ultimo foi no Vaticano, em Roma (1870); o
primeiro, em Nicéa (325). Contra Ario defendeu-se, etn
Nicéa, a proposição : "Jesus Christo é o Filho Unigenito
de Deus", e accrescentou-se-lhe a explicação: "eonsubstancial (de igual substancia) com o Pae".
3. O Papa

O Papa é infallivel, quando declara ou defende a Revelação Divina, e o faz na sua qualidade de chefe supremo da Igreja (Conc. do Vativano). As definições do Papa não podem contradizer ás decisões de algum Concilio Ecumenico. E' pela confirmação do Papa que estas se
. O Papa, por sua
tornam plen
a do Espirito Sanvez, é infalli
os fieis .christãos.
to, não pelo
que a infallibilidade do

"%'i'l*"*â[i-?,tJi?t:'u3
infalliveis do FaPa
inarias

chamam-se definições cathedraticas ( ex cáthedra)

.
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biblicos a escreverem, sem erro, os factos da Revelapreservar tarnbém o Pação, da
pa de e
ambito da Revelação.
papal, no sentido de PoFala-se

finição infallivel, o Papa limita-se à declarar, se uma
doutrina está, ou não, contida na Revelação recebida
de Christo. De maneira alguma se deverá confundir infallibilidade com isenção de peccado ou com
impeccabilidade.
Prova: O dogma da infallibilidade ê novo, no sentido de que por elle conseguimos tal clareza sobre essa verdade, qual não a tiveram, com a mesma seguranÇâ, todos os fieis de tempos passados. A infallibilida-

de do Papa, como tal, é tão antiga eomo o proprio
christianismo. Estâ revelada pelas passagens do Evangelho, em que São Pedro apparece como pedra fundamental da Igreja e como pastor do rebanho de Christo, e confiada lhe foi a missão de confortar a fé dos
Discipulos. O conhecimento de que essas passagens envolviam a infallibilidade papal, foi avultando no decorrer dos seeulos, até chegar ao ponto de sêr definido dogma da Igreja universal (1870). Desde o comeÇo, todas as decisões dos Concilios Ecumenicos deviam

sêr apresentadas ao Papa, de sorte que a ultima definição dependia sempre do Summo Pontifice. Como se
deduz das passagens de Santo Irineu e São Cypriano,
(cfr. § 4,3), já antes do Jo Concilio de Nicéa, o Papa

se havia como defensor e guarda da unidade de f.é,,
Os Concilios de Lyão (1274) e de Florença (1439)
enaltece-m o Papa como "cabeça e mestre" de toda a,
Igreja, pae e mestre de todos os christãos".
Ohjecções eontra os argumentos: Não é prova
eontra a, infallibilidade do Papa que os bispos de Byzaneio ( Constantinopla), por rivalidade, a tivessem
contestado. Isto se deu relativamente tarde. Ainda em
451 os bispos, reunidos em Chalcedonia, declaravam
com Flaviano de Constantinopla: "Assim o crêmos todg§, assim o crêem todos os fieis christãos. Excommun:
gado seja, guem assim não crêr. Pedro falou por
intermedio de Leão (Fetrus per Leonem locutrls est) ?',
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Nada prova, tambeffi, a forte ôpposição de São Cypriano contra o Papa Santo Estevam. São Cypriano
apaixonara-se a tal ponto, que chegou a applicar a si
mesmo a passagem do "Tu es Petrus". Hoje, como naquelle tempo, todos os fieis crêem, a despeito de São
Cypriano, o que Santo Estevam affirrnava como Papa:
o baptismo adrninistrado por hereges ê valido.
O Papa Honorio f o ( 625-638 ) foi condemnado
( "monothelita" )
pelo VI' Concilio Eeumenico de
Constantinopla ( 681 ) . Esse veredicto, porém, nunca te-

ve a sancção dos Papas. I-,eão II" e outros Papas post-eriores procuraram attenuar a accusaÇão, eoncedendo
que Honorio fo "por sua incuria tenha fomentado a
heresia ( neglegendo confovit) ". Isso é verdade, pois
em yez de condernnar a heresia, o Papa Honorio, vira
na questão uma subtileza theologica e impuzera silencio ás partes litigantes. Não ha, porém, como duvidar
de sua orthodoxia pessoal, pois elle cria que em Christo existem duas vontades, a divina e a humana. Disso
existem provas evidentes ern Í;Lla correspondencia.

4, O Santo Otficio
O Santo Officio e a mais importante das autoridades não infalliveis da Igrej a. Seu prefeito
e o proprio Papa. Varios cardeaes são os consultores (conselheir,os). O Santo Officio vela pela
integridade da fé. Depois de abolida por Bento
XV" a Congregação de Livros Prohibidos, o Santo Officio Íaz- a censura de livros novos.
Com a inclusão no Indice, quer a Igreja condemrlar uma obra como tal, não a mentalidade do autor.
Muitas vezes, vão para o Indice alguns livros, não por
deslises doutrinarios, mas porque perturbam a muitos
espiritos. O primeiro Indice foi publicado, em 1559,
pelo Papa Paulo IV. Em 1897, Leão XIII' deu-lhe uma
rlova disposição que quasi não foi modificada pelo
novo Codigo do Direito Canonico. O Indice conipõe-se
de uma parte geral ( normas ) que condetnna diversas
categorias de livros, e de uma parte especial que cataloga, nominalmente, os livros attingidos pela censura.
E' vedado, sob culpa grave, lêr ou guardar livros
prohibidos. A excomneunhão, porém, só é contrahida
por quem scientemente lêr ou guardar, sern licença:
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to livros de apostatas, hereges e scismaticos que defen-

o scisma; Zo livros prohibidos nominalmente por Letras (circular) Apostoli91ry _" apostasia, a heresia ou

cas.

Os acatholicos ufanam-se de têr toda a liberdade,
nesse sentido consideram-se mais avantajados que
os catholieos. Mas, "liberdade é o termo mais passivo
e incolor da linguagem humana. A liberdade será phantasmagoria, emquanto não declararmos de que es[amos
livres : se Iivres da mentira, ou livres da verdade; se

e

livres de culpa, ou livres de innocencia; se livres de
irreflexão, ou livres de raeiocinio; se livres de sectarismo,_ ou livres de religião; se Iivres de peias, ou livres de liberdade. A liberdade, sob o ponto de vista
ethico, eonsiste em estar livre de obsessões, de preconceitos, de paixões e de outros empecilhos da viaa intima pessoal" (Cardeal Faulhaber).
Essa liberdade ê a Igreja que no-la proporciona.

tar

o

Estado procura, em certas circumslanõias, imi-

essa medida de vigilancia ecclesiastica, pela cen-

sura de eorreios, telegraphos, radio e imprensa, mas
não o faz eom a mesma elevação, nem com a mesma

finalidade.

§ 9. As lontes da té
I. A Secnaoe EscnlpruRA
Nossa santa fé baseia-se nas revelações f eitas por
Deus. Estas estão contidas na Sagrada Escriptura e'na
Tradição.

1; O Canon escripturistico

A Igrej a estabeleceu um elenco official dos
Livros Santos, chamado em linguagem theologica o Canon da Sagrada Escriptura. Esta divi-

de-se em livros do Velho e do Novo Testamento.
Ambos os Testamentos abrangem tres categorias
de livros: historicos, didacticos (doutrinaríos) e
propheticos.
os livros do Antigo Testamento são os seguintes:
a) 21 livros historicos, a saber: o Pentãteucho
(Thorá) ou os 5 Livros de Moysés; o l,ivro de Josué;

I
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o Livro dos Juizes; o Livro d
dos Reis; os dois Livros de
Livros de Esdras (o segundo
vro de Nehemias); os Livros de Tobias, de Judith, de
Esther; ôs dois Livros dos Macchabeus.
b) 7 livros didacticos, a sáber : o Livro de Job;
os Psalmos; Proverbios; Ecclesiastes; Canticos 'dos
Canticos (os Cantares); o Livro da Sabedoria; o Ecelesiastico ( o Livro de Jesus Sirach ) .
c) 17 livros propheticos, a
phetas maiores, Isaias, Jeremia
Ezechiel, Daniel; os prophetas
Amós, Abdias, Jonas, Michéas,

phonias, Aggeu, Zacharias e Malachias.
Ao todo, 45 livros do Antigo Testamento'
Os livros no Novo Testamento são os seguintes:
a) 5 livros historicos: os Evangelhos de São Matheus, São Marcos, São Lucas (os tres synopticos) e
São João; os Actos dos Apostolos, escriptos por São

Lucas.

i

b) 2l livros

didacticos, a saber: as 14 Epistolas de
São Paulo e 7 de outros Apostolos, ditas Epistolas Ca-

de São Judas Thaddeu.
c) 1 livro prophetico

: o Apocalypse de São João.
Ao todo, 27 livros do Novo Testamento.

foram escriptos em
Os livros do Novo Testamento'S4o
.Só o Evangelho .de
M-atheus É. qgu,
ünguã
árega.
-órigínaI, estava em lingua araulaiea. No Oceidepte,
no

A

IGRE.IA

59

muito cedo se f.ez uma versão latina da Biblia (a Í'versio Itala", da qual ficaram vestigios em textos liturgicos). A traducção latina que hoje usamos, foi feita
principalmente por São Jeronymo (a assim chamada

"versio Vulgata"

). O Concilio de Trento a

declarou

authentica, quer dizer, essa traducçãq tem força de argumento, porque. enee.rra inalterada a Revelação.
Zt.

A

inspiração

Os livros da Sagrada Escriptura foram escriptos sob a inspiração do Divino Espirito Santo. Seu autor é o proprio Deus. Elles são palavra
de Deus. Esse processo é um profundo mysterio.
De maneira alguma se poderá suppôr que Deus
ditasse verbalmente (inspiratio verbalis), pois
os agiographos biblicos apresentam estylo variado, e valiam-se das fontes disponiveis.
A Inspiração abrange uma actuação multipla de Deus sobre os agiographos: Deus impelle-os a escrever; orienta-os na escolha e na exposição do assumpto; revela-lhes, em dado momento, o que ignoravam (mysterios, prophecias) ; preserva-os, afinal, de errar. Só o texto
original é inspirado. Não o são as traducções,
ainda que approvadas.
A Inspiração é um caracter da Sagrada Escriptufâ, o qual não póde sêr determinado pela mera scien:
ciq. Cremos na Inspiração, porque
' ' a lgreja, em sua
infattibilidade, no-lo- atteitai
a) Jesus e os Apostolos reconheceram o Velho

Testamento como palavra inspirada de Deus. No Novo
ções expres-

$i{iã}H
b)

Com excepção dos Evangelhos de São Marcos
o Novo Testamento foi integralmente êscripto por Apobtolos, gue possuiam a plenitude do Ese. São Lucas,

I
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pirito Santo, quer prégando, quer eserevendo a palavra de Deus. Pela Inspiração dos discipulos dos Apostolos (São Marcos e São Lucas) está a inconteste Tradição da Igreja, desde os ternpos primitivos.
A

Sagrada Escriptura pode sêr considerada como

um majestoso padrão da Literatura'IJniversal, nunea.
excedido na singeleza da narração historica, na altura
de sua doutrina, na sublimidade de sua poesia. Como
obra literaria, a Sagrada Escriptura é estudada sob o
ponto de vista humano, sem attender ao caracter inspirado que a fé lhe outorga; Inas não ha rnotivo de
negá-lo, porque a. mera razáo nada pode decidir a respeito.

3. A isenção de erro na Sagrada Escriptura

Em suas doutrinas sobre dogma e moral, a
Sagracla Escritura está isenta de todo erro (artigo de fé). Os outros enllnciados (obiter dicta)
da Sagrada Escriptura deverão, igualmente, sêr
livres de erro, porque estão sob a autoria de
f)eus.
Não se deve affirmar : Só as doutrillas dogmaticas
e moraes da Escriptura são inspiradas e livres cle erro.
A Escriptura foi composta, em sua integra, sob a influencia de Deus. No emtanto, não é facil estatuir o
que Deus quer revelar em cada passagem. Na primeira
epistola a Timotheu (5, 22) occorr€ffi, successivatnente,
um preceito de ordem moral e Llm conselho de caracter therapeutico : "Conserva-te puro. Não bebas so
agua, mas toma um pouco de vinho, por causa do teu
estomago e de tuas frequentes enfermidades". Esse
conselho medico não constitue um artigo de fé, apesar da inspiração com que foi escripto. |dunca deixará
de sêr apenas indicação medicinal: "Vinho é bom para
quem soffre do estotnago". Por designio da Providencia, ficamos, assirn, conhecendo a carinhosa sollicitude
de São Paulo por seus cooperadores:
As pretensas collisões entrc a Biblia e as sciencias
são cincas, guer dos scientistas, qu'er dos exegetas biblieos. Estes erâm, guando não attendem â primordiat
regra de hermeneutióa : Deve-se invêstigâr, o que nos

r
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querem ensinar qs_ agiographos. Pois, só isso qlle é infallivel verdade. Alguns exemplos :
_ a) Em assumptos de sciencias naturaes, os agiographos escrevem segundo sua percepção pessoal, ãa -linguagem tradicional da época. I.[ão tencionam ,.esclarecer os homens sobre a estructura intrinseca do
mundo visivel, porque dahi não resulta proveito para
a salvação eterna" ( Leão XIII. ) . O celebre dito de Josué : "Sol, pára sobre Gabaon etc." não queria inculcar
9 systema planetario de Ptolomeu, mas apenas conjurar
o auxílio de Deus.
b ) As narrações historicas da Biblia, muitas vezes, não pretendem sêr rigorosos documentos de seiencia historica. Ernoldurados em narrações, encontram-se
rnuitos ensinamentos ( Job, as parabolas de Jesus ) e
prophecias ( destruição de Jeru§alem fim do mundo). Aqtli se deve inquirir cuidaclosamente o que o
agiographo quer dizer, e deve-se atinar o que para
elle g apenas forma de expressão, particularmenie o
que é estylo parabolico oriental.
c ) Até rla exposição propriamente dita cle verclades religiosas, deve-se disti nguir entre i cléa e for.mA :
'oFalando a homens, Deus condescende com sua intellj Bencia e fala-lhes de maneina humana" ( Leão XIII ) .
Já Santo Agostinho advertia que se não tomassern verbalrnente os anthropornorphismos da Biblia ( olhos,
bocctl, otrv_ido, mãos de Deus, etc. ) . A sabetloria petlagogica tle I)eus rnanifesta-se na rnanerra corn qlle, suavemente, graduou a sga Revelação. As instrucções e os
preeeitos rlo Velho Testarnentó forarn-se sulilimando,
até enveredarem nas alturas da Revelação Christá.
Desconhecem as intenções de Deüs, os exegetas
que negam ou attenuam os peccados comettidos por
varões de Deus (Noé, _Jacob, David, etc.). Esses p*.cadors foram consignados f, ara nosso escarnlento.

4. A Igreia e a leitura da sagrada Escriptura
'
A Igrej a estima a Sagrada rEscriptura, não
, corno
so
fonte de fé, mas tambem como manancial de graças, porque a sua leitura anima
a piedade. 'fhomaz de Kempis exprime um pensamento da Igrej a, guando diz:- "Duas cousas

I
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são necessarias para a vida do homem: alimento
e luz. Porisso dêu-nos o Senhor o §eu santo Cor-

po como alimento da alma e do corpo, e pg?-Irqs
a sua santa Palavra como uma luz para dirigir
nossos passos" (ad mentem Th. a Kemp. IV' 11).
Nesse sãntido recommenda a Igrej a {ue , na leitura dos Livros Santos, se procure: a) têr a recta intenção : "Senhor, que q_uereis que - eu faça?" (Ac[. Apost. 9, 6) ; b) q"tPqrtar piedosos
áffectos, no inicio e no fim da leitura.

nham approvação ecclesiastica.
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mo que amordaçar a Christo". O estudo da Biblia é dever, de vocação so para os ecclesiasticos. Não obstantê, quer -a Igíeja (Pio X. em 1907, Bento XÍ, érn tbZOl
que no lar catholico haja uma leitura diaria do l.[ovo
Testamento. Na Idade Media, os Psalmos eram o livr-o predilecto da Igreja, o devocionario das pessoas
eultas.

Thema (escola nova): como se valeu Jesus cla
Sagrada Escripturâ, para corroborar a sua doutrina
nos debates com seus adversarios, na luta contra Satanaz? Como fpRlicou São Pedro a Sagrada Escriptura
em seus sermões ?

A Timotheu que "desde creança era versado nas
Escripturas", escrev'e São P
vinamente inspirada, é uti
hender, para corrigir,
de que o varão de Deu
ra toda bôa obra" (II. Tim
nho diz que a Sagrada Esc
de casa (vinda
patria)", ,,rlo espelho,, em que deve-da
remos contemplar
a nossa vida. Santo ambro-sio ensina: "Falamos a Christo,-leiros
quando nos ^pomos a re?.at.
Nós o ouvimos, quando
as aiviir-as pátav.ri- àà
Escriptura".
§

10. As fontes da lé

II. A TneprçÃo
1. Conceito da Tradição

Por

tradição c_omprehende-se o conj uncto
de verdades reveladas
qug os Apostolos irégaram, e não deixaram- escriptas. Ã Tradição
ãeve sêr recebida com igual respeito, comô a Sagrada Escriptura ( Conc. de Tiento).
Há, tambem, tradiçõ

(humanas), algumas

da-s

apostolicos. São Paulo di

tre o que elle recebeu do
de Deus) e o que
toridade (p. ex. : I Cor. 7, I
pre-e_eito

referem-se principalmente â organi zaçáo do culto divi-

I
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no _(evolttção da liturgia), â discip_lina e â, legislação
ecclesiastióa, como sejam : o signal da Cruz, o rezar
voltado para o Nascente, a hençam da agua bap_tismal e
dos santos Oleos, as orações liturgicas da Missa, as
prescripções de abstinencia, a interdicção de clerigo-s
recorrerem ao fôro civil, etc. A Igreja costuma respeitar essas tratlições, rnas não deixa de adaptar-Se, quanto possivel, ás-varias exigencais de cada época.
Ao magisterio infallivel da Igreja cabe discernir,
em ultima instancia, quaes tradições são de origem divina, e quaes de ori§em humana. A sciencia theolo-

gica esta-belece tres caraeteres da Tradição divina:
ã) deye sêr universal (universálitas); b) deve sêr antiga (antiquitas); c) deve haver, eln tq4a a christanclãde, a f ilme convicção de que essa Tradição, _ an!iga e universal, tetn pot obiecto alguma verdade da
Iievelação (consensio). Jâ assim ensinava Vicente

Í-erin eln

de

434.

2.

Necessidade

da Tradição

O protestantismo exorbita a importancia da
Sagradã Escriptura. Não é, ella, a unica fonte de
fé. Pois j á éxistiam communidades christãs,
muito antés de sêr escripto o primeiro livro do
Novo Testamento (Evang. de São N[atheus). A
Sagrada Escriptura não pode prescindir da
'frádiçiro, para sêr por ella : a) testemunhada;
b) commentada; c) integrada.
a)

livros
Livros

criteri
ê a Tradiçáo Apostolica que a Igreja sanceiona pelo
magisterio infallivel.
Quem se orientasse só pelo sentimento, incluilia
na Sãgrada Escriptura muitos livros -profanos,-por lhe
religiosasi de. outro
despeitarem na ilma disposições
ladô, supprimiria livros rerdadeiramente inspirados,
porque ,iab lhe tocam a vida affectiva. O assim chamaão tãstemunho interno do Espirito Santo (testimonium
ào"rtto* Spiritus Sancti) seduziu Luthero a rejeitar a
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Epistola de Santiago e a menosprezar outros livros da

Sagrada Escriptura (os Proverbios,
b

o Apocalypse).
) A Tradição é primordialmente necessaria pa-

ra a explicação da Sagrada Escriptura. Varios pontos
de doutrina estão, como que em germen, contidos na
Sagrada Escriptura. Pela planta desenvolvida reeonhece o biologo que principios vegetativos se achavam no nucleo germinal. Da mesma forma, reconhecemos, Fof vezes, o que está revelado na sagrada Escriptura pelo posterior desenvolvimento da Igreja

(Tradição), effectuado sob a acção do Espirito Sánto.
Documentação : Das palavras: "Tomai e bebei delle todos" dever-se-á concluir que tambem os leigos têm
a obrigação de tomar o calice ? Assim o affirmam os
hussitas, Como devem sêr interpretadas as palavras
com que Christo instituiu a Eucharistia: "Este é o meu
corpo" ? Ninguem ignora que Zwinglio e Calvino não
tomam a particula é" no sentido proprio. Será licito
baptizar creanças, não obstante Nosso Senhor têr dito :
"Ide e ensinae e baptizae..."? Para a solução destes e de outros problemas, não se póde prescindir da
(3

Tradição.

c) a rradição completa a sagrada Escriptura.

As

verdades reveladas não estão contidas, todas, na Biblia,

Luz e Vida

J. P.
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gir de suas opiniões. O "Papa de papel" (a Biblia) não
Éodia unificar a Igreia protestante. Pori.sso é qtle, pl'aÍicamente, todos oS negocios da conscieneia foratn postos em mãos que empulthat'am a espada.

§ 11. A norma da fé
1. O ensino oificial do

magisterio
ecclesiastico, como norma de fé

A Revelação ficou terminada, há mais de
dezoito seculos, com a morte do derradeiro
Apostolo (São João Evangelista). Onde encontràrá o catholico aquillo que deve crêr como verclade revelada ? As revelações de Deus são-lhe
apresentadas pelo magisterio infallivel da IgTej á. Portanto, o ensino official do mag_lsterD infaliivel constitue a norma de fé catholica. Eis a
tazáo por que rezamos: "Creio tudo o que Deus
nos revelou, e nos propõe a crêr pela santa Igrej a Catholica".
Chama-se norma de fé, ora o proprio rnagisterio
(norma activa régula fidei activa), ora as suas defirégula fidei materialis). Panições (nonna rnateiial
que o catholico conhera a salvação não é necessario
ça todas ãs definiçõe_s da lgreia.Elle não as poderá
õomprehender, neú lhes d, r o devido apreço, se não
conliecer tambem aS respectivas heresias que se oppõem ás definições da Igreja. Basta, pqr qon§eguin_te,
ü.r. conheça o§ principaes mysterios da R_edempçãg.
Xo mais, para a §alvação é sufficiente a decla_raçqo .q-e
crêr tudo-o que a Igréia ensina como artigo de tê (fi-

des implicita). Isso não obstante, o catholico deve empenhar-se em conhecer a sua fé com maior perfeição.
Ouanto mais se generalizarem os perigos contra a fé,
quer em leituras, quer em convivencias sociaes, tantô maior será a obrigação de o catholico compenetrars€, inteiramente, das verdades da f-ê.

Aos homens que não receberam a l]u.z da Reve-

lação, basta crêr gue Deus existe, -qle é -nosso supremó Senhor e Remünerador ( efr. I{ebr. 77, 6 ) .
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2. O dever de

subnaissão
ecclesiastico

ao magisterio

o magisterio ecclesiastico annuncia a f ,é,,
não só com infallibilidade, mas tarnbem com autoridade (obrigação de lei). Como mandataria
de Deus, a Igrej a exige obediencia em nome de

Deus.

3.

Necessidade

do magisterio, como norÍna
viva de té

Àiegando o magisterio da Igrej a, o protestantisrno callsou a dissolução do christianisrno:
a) o protestantismo liberal arvora em arbitro da fé a razáo de cada individuo (livre-exame da Biblia). Por ahi ficam radicalmente clestruidas a fé e a Revelação, uma yez que o individuo possa, em sua alta recreaÇão, determinar
o que quer crêr. Esse principio teve, de facto,
por consequencia a destruição da fé e a negação das verdacles fundamentaes do c,hristian-is-

o

protestantismo crente admitte que to-

U recebe uma illuminação
- alma
da
tão inrã[ivel
na leitura dos Livros Santos, cómo o Papa ou o

Concilio são illuminados, segundo a doutrina catholica. Essa theoria é pratióamente desmentida
pel_o facto de têr-se o protestantismo desaggregago qIn muitas seitas que apellam, todas, pãra
a infallibilidade de sua inspiração, para dôfenderem doutrinas diametralmen[e op^postas.
4. Resultante: a té individuat do catholico

A fé qolg que a alma se entrega a Deus, é
para o catholico um mysterio de coóperação en-
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tre a vontadc divina e a liberdade humarla' Vyt-

iãrià é, afinal, tudo o qlre se refira â

Redem-

pção.

O caracter divino da fé: Nós cremos o que
f)eus revelou (obi ecto) . Nós crernos, -porque
Ú;;;, infinitamente verdadeiro, responde pela
,.".1*d. q, fé (mctivo). \og cremos o -Qu9 De.us
nos propõe a crêr, por intermeclio da Igrej a'
mesma for-

rHÊ3,lfi

s, porque Deus, Pela sql graç3,
rnente a crêr (causa efficiente) '
o caracter humano da fé: sob a acção da
graça, submettemos nossa intelligencia' nossa
ío,tade e nosso coração, a po to de tomarmos
a palavra de Deus como directriz de nosso pensar, querer e agir.
No acto de fé, a acção de Deus é primordial' No

Deus nos deu- olhos, para -o -contemplarmos
baptisrlo, -fé.
E' necessario que- na f.é haia -mysterios,
da
oá- l,r,
-b..rt seria
irnperfeito,. §e não nos pudesse reveíoit
nossa fraca intelligenirrr senão cousas
-fá, accessiveis itpela
vislumbrar,
cia. Deus
!é, as mysteriqll*
"õt
divina essencia. Para nós,- as diffip.ãfir"aôrr.i-ã"-i.r"
ãúiaãa., dá fê so acabarão, quando fê transformar-sea
em conternplaçáo por todâ ã eternidade' Sobre
f elici dade de órêr, cfr. § 27 .

I*Íinha fé de christão, no baptismo
I\Íeus padrinhos juraram Por mim'
Hoje venho jura-la, €u mesmo:
Voiso sotl, bom Jesus, eis-me aqui'

Eu prometto da Igreia obediente
A palavra divina escutar.
Ella é NÍãe, benigna e clernente'
Eu prometto sua voz, rmPeitar'
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C. O MUNUS SACERDoTAL E
DA

PASToRAL

Icnrre

§ 12. O Ínunus sacerdotal da lgreja

l.

Instituição do munus sacerdota!

Christo instituiu o sacerdocio, quando conferiu aos Apostolos o poder de offértar o san-

to sacrificio da Missa, e a autoridade de perdoar
ou reter pe-ccados_ÍD enz.
Bannwart 946,961).
- poderes sacerdotaes
Por vontãde de Christo, os
são transmittidos, por imposição de mãos e oraçio, aos que succedem aos Apbstolos no sacerdocio, até a consummação dos- seculos. por disposição divina, o estado sacerdotal divide-se ãm
episcopade, presbyterato, diaconato.

episcopal: "Por esse moti
a incentivar ? graça de peus que está em ti pela imposição d.e minhas-mãos', (II. Tim. 1,6). Thjúã
cola nova) : Q.uaes são as significantes cerimonias Gqge a Igreja prestigiou o "§ignal externo,, da oia.ná"o*
ção sacerdotal ?

.. A -Isreia creou varias gladuações de ordem, subordinadas
ao sacerdocio. A Tonsuia inicia a vidâ
rical. O tonsurado recebe as quatro Ordens Mónores
"I.(ostiari_o, leitor, exo_rcista, qcolyiho), o iobáúcõüiõi"
qug se liga o voto de castidadõ) e 'por ultimo o diacànato e o saeerdocio. Todas essas giaduações são citapelq primeira vez, num documõnto a«i pãp;óÃ;9rr,
Iio, escripto takez em 252.
A vocação para o sacerdocio é obra de Deus: Í,Ninguem usurpa para si essa dignidade,- senão quem fôr
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chamado por Deus, como Aarão" (Hebr. 5, 4). Indicios
de vócaçãô são: talento necessario (sciencia), amor á

, intima predilecção por tudo que
refira á vida sacerdotal (piedade). Em geral, o amor
pela vocação ateia-se no vivo exemplo de virtuosos sa-

castidade ( celibato)
se

cerdotes.

2. A

missão sacerdotal

O sacerdote é medianeiro entre Deus e o§
homels. Como instrumento de Deus, deve o sacerdote transmittir aos homens as graças da Redempção. Como representante dos homers, incumLõ-ttre offerecer a Detts sacrificios e orações.

A administração dos sacramentos e a celebraç-ão

da Missa são âs mais elevadas funcções sacerdotaes. Não há a menor duvida Qu€, também para
nós catholicos, Jesus Christo é o unico SummoSacerdote. Os sacerdotes da Igrej a não tomam
o lugar de Christo, mas entram tão sómente em
seu mlnlsterio. Christo é guem bap tiza e sacrifica, pela bocca do sacerdote.
Além cle sacrificar e baptizat' ( offerre, baptizare) ,
menc:iona o Livro Pontifical como funcções sacerdo'
taes: benzer (benedicere), prégar (praedicare), reger
ou governar ( praeesse) . A virtude de benzer, o sacerdotã a exerce nas bençams e consagrações ecclesiasti(os sacramentaes).- Ensinar e reger so eln sentido
"rr
rnais lato é qtle pertence ao Inunus saccrclotal. São
âóior peculiarôs dô magisterio e do Inulluri pastoral da
Igrej

a.

O ministerio sacerclotal cultnina Ita celebração da
santa Nlissa, que é sacrificio de Christo e sacrificio da
Igreja. Na oblação da Mis
répresentante de Christo e
ja. Demonstra-se este facto
e da Consagração. Os fieis
te no sacrif icio da i\[issa,
(offerecendo-se a Deus em
(rezando com Christo-Sae-erdote), a Çq**-Psãgraçao
-(f"r.rdo,
pelo menos, a Communhão espiritual).

"Íão

À
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§ummamente reeommendavel commungar sempre
durante a Missa, em uniáo directa com o Sãcrificio'-de

Christo.

0 ministerio sacerdotal chama-s€, tambem, liturgia. O assim chamado "Movimento Liturgico" tem por
fim transmittir aos christãos leigos maiol comprehinsão dal orações officiaes da Igrêja, desvendar-lhes as
profuqdas bellezas do Missal (traducção em vernaculo)
e do Ritual (vulgarização das cerimônias na administração dos sacramentoi e dos sacramentaes).
3. Necessidade do sacerdocio

Por vontade de Christo, recebemos a graça
'santificante por meio dos santos Sacramãntos.
Como os sacerdotes são, ordinariamente, dispensadores dos santos Sacramentos, havemos míster
do ministerio sacerdotal para a nossa salvação.
E' verdade que o Baptisúo, como o primeiio e
mais necessario dos sacramentos (fiortico da
vida christã), pode sêr valiclamente ádministrado por qualquer pessôa. I{o matrimonio, os nubentes administram-se o sacramento, um ao outro, dando o consenso rnatrimonial segundo as
ptr"escripções da Igrej a. Os demais sacúmentos,
nós os recebemos pelas mãos do sacerdote. para todos os adultos, a Eucharistia é necessaria
para a salvação. A Penitencia é igualmente necessaria para os fieis gue, com plúo uso da razáo, tiverem cornmettidc peccado mortal depois
do santo Baptisrno. No sâcramento da orclem,
sem o bispo (ministro ordinario) não há sacerdocio.

E' falso affirmar que pelo Baptismo todos, sem

eepção, s€ tornam

sacerdote

ex-

Baptismo confere-nos,
sacerdotal, emquanto

sacrificios deprecato-

na santa l\,Iissa ) e toda

o as nossas condições

a

(I.

nós esse sacerdocio geral,

I
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apostolos-leigos. "A Chrisma,
diz o Cardeal Faulhaber, s o Sacramento da Acção Catholica". Pelo sacerdocio geral, o christão de forna alguma participa da iurisdicção hierarchica.
Quem está fora da Igreia, sem culpa propria, p.ode
santific_ante pela contrição
sempie adquirir a graça
-receba
o Baptisffio, nen a Peperf-eita, ainda que não
nitencia.

a Chrisma nos institue

4.

Relação

do

sacerdocio com o

magis,terioeomunusPastoral

Deus não opera a salvação dos homens, se
elles faltarem com a propria cooperaÇão. O magisterio e o munus pastoral q que nos ensinam
a cooperar com a graça de Deus, por meio de
sermdes, catecheses e direcção espiritual. E o
sacerdote não pode exefcer suas faculdades, sem
a autorizaçáo ãe seus legitimos Superiores (missio canonica).
Sem a missão canonica, o sacerdote exerce o ministerio validamente, mas de maneira illicita. Pois o
poder sacerdotal, conferido por Christo na -or$enação,
é tão inamissivel, como o caracter indelevel desse sacramento. A Igreja não o pode tirar. Poderá suspender
o Seu exercici-o, de todo ou em parte, por algum tempo ou para sempre.
A velha maxima de Plauto "o homem é um loa Igreia a transformou no
bo para o seu semelhante"
bello axioma christão: "O- homem seja tlnl deus (ur1
"Homo hornini
ãuií a Deus) para o seu semelhante" : --( principio
chrisi"púr ( Plautó ) , homo homini Deus
tão ) ".

§ 13. O Ínunus pastoral da lgreia
Nos paragraphos 2 até 4 ficou p_rovado que^ o_munus pastoral da Igreia é, instituição -de Christo. O Papa
e ôs'bispos são oõ pastores instituido-s po-r Deus. Cabeifrãr, neisa qualidade, Llm triplice poder : .l-e-gislativo'- lY(Matth. 18, 18)'
ãióiâtio aãministrativo (eiecutivo)

"

-
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PeIa r,,
I*L, dividem" entre
"''"lffTr',.,'J'.'r'
e humanas. E' Iei divina,
se em divinas
outras, a recepção do santo Baptismo e da Eucharistia, a confissão de peccados graves, o Primado do Papa. As leis humanas da Igrej a, dãonas o Papa para toda a Igrej a; o bispo, para a
sua respectiva diocese. As leis divinas são immutaveis, ao passo que as leis humanas (meramente ecclesiasticas) pódem sêr derogadas ou
abolidas.
As leis ecclesiasticas mais importantes, extensivas
a todos os catholicos, são os cinco Mandamentos da
Igreja. Existem, fora destas outras leis peculiares a
certos estados e a ceptas circumstancias, p. ex. : o
jejum natural antes da santa Communhão, a legislação matrimonial, as prescripções para a entrada no
estado clerical ou religioso, etc. As leis ecclesiasticas chamam-se cánones, em linguagem theologica. No
dia de Pentecostes de 1918 (19 de maio) entrou em
vigor o novo Codigo de Direito Canonico (Codex Iuris Canonici). Pio X. mandou elaborá-lo, para rnelhor
realizar o seu grandioso programma de "restaurar tudo em Christo". O novo Codigo é uma obra eüe, com
a maior unidade, adapta as antigas tradições juridicas
ás erigencias dos tempos moderrlos. Pio X. não pôde
vêr terminada a gloriosa empresa. Coube a seu successor Bento XV. promulgar o novo Codigo na festa de Pentecostes de 7917 , o qual começou a vigorar
ern Pentecostes do anno seguin[s. Dos Mandamentos da Igreja estão o primeiro e o -segundo no canon
7247 e seguintes: o terceiro no canon 1250 e seguintes; o quarto no canon 906; o quinto no canon 859.
A' Porta do Elster em Wittenberga, Luthero lançava ao fogo, em 1520, a bulla de excommunhão e os
livros de Direito Canonico. Com esse acto symbolico, deu elle a entender que Christo de maneira ne-

nhuma e Legislador, mas tão sómente Redemptor. Dest'arte a Igreja não possue tambem nenhuma jurisdicção.
Segundo Luthero, o Evangelho está para o direito, como o fogo para a agua. Essa opinião é muito adoptada, mas não deixa de sêr um grande sophisma. Se qual-
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quer associação pressuppõe normas preestúelecidas,
tanto mais deve tê-las a Igreja em sua expansão universal. Na realidade, o proprio lutheranismo nunca
pôde subsistir sem leis, e confiou aos principes reinantes todo o regime ecclesiastico.
2. O fôro ecclesiastico
O fôro ecclesiastico j ulga causas litigiosas e
criminaes. Pelo processo contencioso j ulga-se da
validade de matrimonios, de ordens sacras, de
votos solemnes, da posse legal de bens ecclesiascos, etc. Nas caLlsas-crimes são j ulgados os
transgressores de leis ecclesiasticas. Em todos os
processos, guar«la-se sigillo e exclue-se a assistencia do povo nos inqueritos e j ulgamentos. A
llrimeira instancia é o tribunal diocesano; a segtrnda, o tribunal metropolitano (provincial) ; a
terceira, o tribunal do Papa (Rota Romana).
As penas ecclesiasticas privam o reu de alguns ou
de todos os direitos no gremio da Igreja. Todas as
flenas teem por fim escarmentar ( can. 2214) e corrigir. As penas correccionaes chamaln-se censuras ecclesão : Excommunhão, suspensão, interdito. Logo que o delinqttente se reconsidera-r, a pena é
suspensa, porque ja não tem razáo de sêr. Outras penas há, que são vindicativas. Visam as infracções eorno taes, e não cessam em caso de emenda: demissão,
inhabilidade juridica de oceupar cargos ecclesiastieos,
multas e tributos. Alem dessas penalidades, existem
ainda outros lneios mais simples de punir : chamada
ir ordern, ern publico ou enl particular, jejuns ou esmolas extraordinarias, obrigação de fazer retiro eln partieular, etc.

siasticas. Taes

3. A

aclministração ecclesiastica

A Igrej a exerce o seu poder executivo pelo
apparelho de administração ecclesiastica, admiravelmente organizadar eu€ abrange os ultimos
fogos de urna povoação. A parochia é a primeira

Â
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unidade administrativa. Com seus sacerdotes
utores, o parocho é mestre, sacerdote e
pastor das almas que lhe estão confiadas. A organiz?Ção dg parochia é uma miniatura da Igrecoadj

j

a universal.

Para solucionar todos os problemas surgiram itrstituições auxiliares da cura d'almas, de preferencia em
parochias maiores : fundações monasticas para o Íjerviço de rlobres e doentes, lyceus de artes e officios,
corporações de caracter piedoso ( congregações marianas, ordens terceiras, irmandades), de caracter caritativo ( conferencias de São Vicente de Paulo ) , de caraeter social ( ligas operarias, equipes sociaes, caixas
Raiffeisgn, etc. ), sobretudo a Acção Catholica.
Até a menor parochia tem parte activa na acção
universal da Igreja em todos os Continentes. Pela oração e pelo sacrifieio, collabora na propagação da fé
(Obra Pontificia da Propagação da Fé, Obra da Santa Infancia ) . Levantando o nivel da instrucção popular. a parochia dá uma nota catholica ás tendencias
culturaes da população ( "eolportage" de bons lirrros,
bibliothecas parochiaes, etc. ) . Outras instituições proeuraÍTl formar elementos para a liderança de ideaes
eatholicos (todas as ramificações da Colligação Catholica Brasileira : vêr o "Elucidario" ).

As parochias agrupam-se em decanias (ra; estas, em dioceses; e§tas, frequentemente,
em provincias ecclesiasticas (arcebispado com
as dioceses suffraganeas). Todas essas entidades formam um todo organico pela communhão
corR o Summo Pontifice em Roma. As Congregaç,ões Romanas (magistrados pontificios) dirigem os varios ramos da vida ecclesiastica, de
modo analogo aos gabinetes rninisteriaes das nações civilizadas.
Actualmente, existem 74 Congregações Romanas,
cuja testa estão o Summo Pontifice ou algum cardeal.
^As mais eonhecidas são : 1) o Santo Officio, para a
defesa da fé; compete-lhe tratar de todas as questões
com hereges, e fazer a censura de livros (Indice).
ras)
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2) O Consistorio do Papa, para a nomeação de bispos e cardeaes, para o estudo de concordatas com as
nações.

3) e 4) A Congregação do Concilio e dos Rea disciplina do clero secular e regular.

ligiosos, para

5) A

Congregação dos Seminarios, para os estudos ecclesiasticos. 6) A Congregação dos Santos Ritos, compe-

tente em assumptos de liturgia e de canonizações.
7 ) A Rota Romana, a terceira e ultima instancia em
processos canonicos.

4. Finalidade do munus pastoral
O munus pastoral da Igrej a, em sua ultima
finalidade, é cle actuação altamente pedagogica.
Como em materia de educaçig, a Igrej a não pode, para toclos os casos, applicar a mesma craveira. Os meios empregados oscillam entre grande rigor e grancle brairdura. A Igrej a primitiva
era rigorosa. Quando faz prevalecer a brandura,
a Igrej a espera que os fie.is se appliquem
a maior dominio de si mesmos.
O exemplo de Jesus ensina-nos, simultaneamente,
rigor e brandura. Jesus não se desesperançou de ninguem, para com o proprio Judas teve palavras de brandura. De outro lado, porém, conhecemos os fogosos discursos contra os phariseus e os profanadores do Templo.
A applicação da lei de morte contra os hereges é
um exemplo frisante de como se revezaram mansidão

e rigor na disciplina ecclesiastica. A Igreja primitiva
não conhece a applicação da pena capital; pelo contrario, abominava toda medida e violencia: "Quando
os homens querem defender a Religião a ferro e fogo,
a Religião não é defendida, rnas so ê profanada" (Lactancio ) "Deus não quer veneração constrangida. Que
se lhe dá receber uma profissão de fé, arrancada por
um acto de violencia? Ai dos tempos em que a fé divina necessitar de violencia humana!" (S. Martinho de
Tours). Até pelo seculo XI. a dentro, a Igreja sempre
defendeu os hereges contra a furia popular (lynchamento) e contra a intervenção do poder civil: "Sua vida pertence e Deus, que é, um Deus de amor e commiseração".

A IGREIA
Um seculo mais tarde, os iuristas e theologos iá tomavam a questão sob outro ponto de vista, desde que
Frederico trI' decretara, em 1224, sentença de morte

pela fogueira e, eln 723'i,, âs cilças policiaes de hereges (inquisição).
Pnocurava-se iustif icar a pena pelas seguintes razões : a) sob o ponto de vista religioso : a heresia é

crime de lesa-majestade ao soberano Rei do céo, merece portar:,to a pena capital; b ) sob o ponto de
vista moral : os hereges, com suas ideas, con tagiarn
devem, pois, sêr extertninados; c) sob
eomo a peste;
o ponto - de vista politico : as heresias medievaes tinhãm, todas ellas, caracter subversivo; os cátharos,
p. €x., prohibiam o matrimonio e a frequentação da
igreja, instigavam o povo contra o clero e os conventõs, exigiam confiscação dos bens ecclesiasticos, e_tc.;
d ) sob ó ponto de vista ecclesiastico : os hereges d"!troem a unidade da Igreja, incorrendo em grave cul-

pa. Ora, todas essas medidas foratn inspiradas_ pela
Íascinação que o Direito Romano, então recem-descoberto, éxercla sobre a mentalidacle da época. Nesse
Codigo encontrava-se um decreto de Diocleciano gue
puniã os rnanicheus com a morte de fogueira. E o homem da Idade Media via no Direito Romano um icleal
de justiça digno de sêr imitatio.
Ainda assim, a Igreia nunca abandonotl, pelo menos em these, aS tradições de brandura e moderação.
Nunea a Igreja lavrou uma sentença condemnatoria.
Limitava-se a verificar o facto da heresia. Depois, en-

tregava o reu ao braço secular, pedindo que fosse
poupado. Nesse proceder acham mttitos tlm acto de
deslealdade e hypocrisia. Entretanto, na mentalidade
da época era urn malogrado intento de conciliar o rigor com 'à brandura. Com muita razáo, cingimo-nos,
hoje em dia, ao que Jesus tiisse : "Deixae crescer o ioio
corn o trigo ate a ceifa". O que hoie é ioio, pode amaJâ' o imperador Carlos V. risnhã tornar-se trigo.
cava do seu Codigo Penal (em 1532) a pena de mort€, por motivo de heresia.

"Do fundo do coração aborninarnos tocla e qualquer oppressão politica, quer venha de utn Torque-

mada em habito dominicano, quer venha de algurn bu-

rocrata do seculo XIX em trajes diplomaticos" (Hefele). Em yez de ludibriar os erros rlo passado, os
censores deveriam averiguar, imparcialrnente, se no
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seu partido politico ou ern sua communa religiosa não
, talvez, instinctos de ferocidade contra o proximo que não commungue das rnesmas idéas. Tolerancia, ou melhor, justiça e caridade são a mais bella flôr
da religião e cultura. Muitos a enaltecein de bocca, e
poucos a praticam na realidade.
existem

§ 14. A lgreja e o Estado
1. These

tundamental

Estado e Igrej a são sociedades individualmente perfeitas e supremas, quer dizer, cada
qual autonoma no que lhe compete (Leão XIII).
A' Igrej a cabe levar os homens ÍL eterna bemaventurança. Não é um reino terrestre. Não lhe
foi dado o poder nem a incumbencia de regular
negocios deste rnundo. E' missão do Estado promover a prosperidade temporal das nações. Ern
questões de
alçadn (.rr.gocios rnixtos, colegislação matrimonial, ensino relimo sej am: -duplu
gioso, assistencia religiosa aos quarteis, propriedade ecclesiastica, direito tributArio, etc.), o Estado e a Igrej a deverão definir os seus direitos
reciprocos. E' o que se faz, de preferencia, pelas
concordatas com a Santa Sé Apostolica.
A Igreja reprova, tanto o cesarcpapismo, como a
separação da Igreja e do Estado. Cesaropapisrno é o
regiine, pelo qual o Estado exerce urna especie de tutela sobre a Igreja ( gallicanismo e josephinismo são
variantes do cesaropapismo ) . Há regime de separaÇão,
quando o Estado não reconhece a Igreja como uma entidade de direito publico, e a rebaixa ao caracter de
corporaçã9 particular. O regim_e de se_paração muitas
vezes equivale a uma tutoria disfarçada, quando não
aggravada por perseguições e expoliações da Igreja
(Mexico, Espanha, Russia, etc.). No Brasil vigora, desde 1889, o regime de separação entre a Igreja e o Esseja "sem prejuizo da collaboração reeiproca em prol
de interesse collectivo" ( art. 17 , III. ) .

A

IGREJA

2. A liberdade da Igreia

I
J. P.

80

JUNGLAS

a) Na época do amordaçamento da_ Igreiâ, exig_iao "placet"- regio oll imperial para oS decretos do Papa e ãos bispoÉ, o -t -.r.placito cla camara mttnicipal
para os avisos parochiaes.
b) Na Russia e no Mexico de hoje, lla F'rança de
1789 e na Allemanha de 1873, foram presos muitos sacerdotes, por terem celebrado missa e aclministrado

Se

os santos sacramentos.

c) Em varios paizes
do em clisciplina eccles
chias, puniçã-o de ecclesi
alterna^tiva"- para os relig
gatoria de igual numero

a do Esta-

de- p-arg-

a "I-'Ei da

issão obriortuguezes,

etc. ) .

d) A

Constituição

"Por motivo de convic
religiosas, ninguem ser
direitos, sah,o o caso d
vel a liberdade de con
do o livre exercicio dos cultos religiosos, desde que
ordem publica e aos bons costunão contravenham
mes. As associações^religiosas adquirem^ personalidade
juridica nos termos da lei civil" (art. 113, 4-5).
3. A lgreia e as leis civis iniustas

rubar as leis iniquas.
4. A evolução historica das lelaç-ões mutuas
eritre a lgreia e o Estado
Em todos os tempos, deve a Igrej a z,elat pela sua integra liberdade, porque o po+Sr. civil
sempre tenãe a exorbitar tlas suas attribuições,

I
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por vezes com o nobre intuito de proteger a Igrea Igrej a nunca deixou de acceitá-la, emquanto lhe não restringisse a liber-

j a. Essa protecÇão,
clade.

a) Toda a antiguiclade ihristã até Constantino Magno (313) constitue a Igreja dos Martyres. Segue-lhe
o periodo de tutoria politica, por parte de Byzancio
(Constantinopla). Começa já com Constantino (byzantinismo ), e entra na Idade Nledia occidental ( Carlos

NIagno, os Othões).

b) Na Idade Media, o Papa São Gregorio VII, inicia a luta contra os abusos desse proteccionismo ( simonia, provisão de prelaturas pelos principes ) . Pouco tempo depois, irrompe a campanha eontra o absolutismo e o cesaropapismo dos Hohenstaufen que do Direito Romano proclrravam derivar a legitimidade de
suas preteusões.

c) Itla Idade Nloderna, o absolutismo dos principes logrou apoderar-se cla supremacia sobre a Igreja.
O cesaropapismo empirico teve slla argllmentação scientifica nas theorias protestantes ( cuius regio, eius et
religio ) sobre o regirne ecclesiastico, nas ten clencias
gallicanas, febronianas e josephinistas, dentro dos pro-

prios arraiaes catholicos.
"Apesar de não sêr a primeira das intenções, a
supplica pela liberdade repassa, como oração suprerila,
a liturgia da Igreja. Na oração pontifical cle Jesus prevaleee a supplica pela prlreza da fé e pela concordia
dos fieis christãos. Ntras encyclicas de Leão XIII. e de
Pio X. predcmina corno idéa fundamental: Oncle reinar o Espirito do Senhor, haverá liberdacle. Onde reinar o capricho hurnano, haverá escravidão" ( Cardeal
Faulhaber).

A Igreja Catholica possue gloriosas phalanges de
martyres e lutadores pela liberdade do credo catholico ( os l\{artyres, Santo Athanasio, São Gregorio VII.,
O' Connell, Visconde de Cayrú, De Mun, Veuillot, Dom
Vital Gonçah,es de Oliveira, Dom An tonio de N[acedo
Costa).

Lttz e Vida

I

CAPITULO III

Caracteres divinos e notas distinctivas

(discriminantes) da Igreja

§ 15. Ideal e realidade
1. A lgreja, na

realidade, será sempre

imperfeita

Sua divina missão de renovar todos os homens no espirito de Christo, a Igrej a nunca a
poderá realizar plenamente. O catholicismo concreto sempre ficará aquém do catholicismo
ideal. Nem sequer a Igrej a primitiva era "sem
mancha nem ruga" (cfr. Eph. 5, 27; I. Cor. 11,
22). Tambem a Igrej a da Idade NIedia ficou longe do ideal.
No seculo clos Apostolos, a Igreja teve um Judas,
incestos, heresias e desavenças. Na Idade Media houve
espirito mundano em chefes e subordinados, simonia

na provisão de cargos ecclesiasticos ( investidura pelos
principes), fogueira para os hereges, obsessão de bruias, etc. Thema ( escola trova) : Que influencia
cabe Igreja concreta da época na origem do protestantismo,
^ na eclosão da Revolução Franceza?
Essa deficiencia não é privativa da Igreia Catholica. E' peculiar a todas as instituições que devem sêr
realizadas pelos homens, como sejam : vida de familia,
instrução publica, politica ( arte de bem goYernar, segun do Aristoteles ) , artes e sciencias, etc.

2, A razáo

desse phenomeno

'Está na debilidade da natur eza humalra. Os
dirigentes da Igrej a serão, sempre, filhos da sua
época, susceptiveis de serem influenciados por
sua mentalidade. Os fieis christãos, chefes subordinados, estão em renhiclo combate contra os

À
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inimigos da salvação: a concupiscencia depravacla, o mundo maligno com as suas seducções,
e o inimigo infernal. Porisso é que todos os christãos constituem, aqui neste mundo, a Igrej a militante. Quanto as idéas da época podem influir
na Igrej a concreta, vemo-lo na orientação de
muitos Papas da Renascença, e na attitude de
Innocencio VIII. nas perseguições contra as bruxas (vide Elucidario: fnnoc. VIII, bruxas).
A t'obsessão" contra as bruxas era um phenorneno
cultural que se generalizou pelo occidente da liuropa.
Grasson, igualmente, entre os protestantes, de preferencia em paizes germanicos. Foi uma recahida no antigo
terror dernoniaco dos pagãos, effi consequencia do depauperamento religioso da christandade. Ainda assim,
lamentamos hoje que o Papa Innocencio !'III., nesse
ponto, náo estivesse acima da mentalidade da época.
Sua Bulla não é, naturalmente, uma decisão dogmatica,
nras apenas uma earta laudatoria do zelo com que se
procedia eontra as victimas dessa malfadada perseguição.

"A Igreja nunca poderá escapar influencia do
m?1" (João Adão Moehler). Porisso,^sempre haverá

achacosos em seu rneio. Para atirar-lhe pedrás, só quem
pessoalmente estiver sem peccado. Varios Papas teriam
sido pessôas de valor, se occupassem posições meramente profanas, mas como chefes da Igreja, deviam,

forçosamente, provocar escandalo.

3.

a lgreja
dever amar a Igrej a em sua con-

Obrigações para com

E' nosso

creta realidade, apesar de todos os defeitos e
imperfeições, porque ella é. a nossa Mãe. Com a
nossa prece, com a nossa attitude moral e religiosa, devemos cooperar com todas as nossa.s
energias, para que a Igrej a possa realizar seu
ideal com maior perfeição. Somos nós gue constituimos a Igreja milita te, Sigrid Undset, convertida noruegueza, disse com íerdadeira intui-
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: Na Igrej a Catholica vê-se a sorte das cousas clivinas em rnãos httmallas.
A' maneira dos noviciados monasticos, muitas sei'
tas protestantes exigem de seus neophytos uma longa
provação, antes de serem admittidos na communa retigiosa. Admiitidos na seita, tomam-Se, tnuitas vezes, de
oigulho pharisaico para com os "pobres publicanos"
quê aindã não pertencem â corporação. Não tarda a
liypocrisia. Fingem-se piedosos, quando iá não o são
desde muito tempo. A Igreja Catholica reagiu eontra
todas as pretensões dos qLle queriam fazê-la "comlnuna
de santo§perfeitos", a partir dos montanistas e clonatistas, dos mãnicheus meãievaes (cátharos e albig_e_ns_es)
ate os jansenistas e outros rigoristas da Idade Nloderna. Como educadora das massas, a Igreia abriga, effi
seu seio, peccadores e principiantes na virtude.
"O càtholico não procura, na Igrej a, a satisfacção
de meras icleologias ou de tendetreias estheticas, ne1n
a vicla eneantadã clo Santo Graal. Ainda que empoada
da longa peregrinação, a l\Iadre Igreja sempre ê a sua
Mãe queriãa. No coiação della arde o mesnlo amor. No
seu olhar refulge a mesma fé. De stlas rnãos prom_an^arn
aS rneslnas bençams. Que seria o céo sem Deus ? Qru
seria a terra sem a Igreia? Credo unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam" (Karl Adam, Le vrai
visage du Catholicisme ) .
ção

§ 16. A unidade da lgreia
Todos os catholicos dO orbe terrestre estão unidos por um triplice vinculo de unidacle: o da fe, o 4-o

cultó, o do regime ecclesiastico (vinculum fidei, li-

turgiae, regiminis).

1. Unidade de

té

Igrej a ensina a mesma fé, em todos os
ã em todos os lugares. Todos os catholia mesma fé nos coraçQ.t, e a proguardam
cos
fessãm por palavras e ohras. A unidacle é mantida, exferioimente pelo magisterio ecclesiastico,
interiormente pela graça do Espirito Santo reu-

A

tempos,
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ne todos os povos na unidade da fé. Pelo facto

Christo falava cle urn so rebanho e tle um so pas-

tor (Joh,

10, 16), Da rnesrna rnaneira, diz São Paulo que
os christãos formam urn so corpo, conhecem um só Senhor, urna só fé, um so baptismo (Eph. 4, 4 ss.). São

Paulo exhortava os christãos a fugirem da desunião
(I. Cor. 7, 10). Sobre a unidade da fé escreve Santo
Irineu, falleciclo em fins do s)o seculo : "Ainda que espalhada por toclo o mundo, a Igreja conservou a doutrina da salvação, como se estivesse numa so casa;
crê a mesma cousa, como se tivesse uma só allna;
ensina a mesma cousa, como se tivesse uma só boeca.
Às christandad
em doutrina, clas chris
e como
existe um sol,
mesma
forma refulge,
da verdade, e illumin
A formula mais sirnples de profes.sar a fé está no
Symholo dos Apostolos. E' profissão que fazem.os antes do Baptismo. Pelo credo, professamos a nossa fé
durante a missa.
Em materia de fé, prevalece o velho axioma: Nos

ve-se a terceira clausula do axioma: Em todas as eousas haja caridade ! Não é espirito catholico malsinar

os actos do nosso proximo. ( In necessariis, únitas; in
dubiis, libértas; in omnibus, cáritas. )

I
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2. Unidade de culto

A unidacle de culto consiste em Çue, por toda a Igrej a, sej a celebrado o mesmo sacrificio

da Missa, e administrados os mesmos sacramentos. A uniclade liturgica vae além do qtle' praticamente, Se podia esperar. Em Sua estructUra
dramatica, a ianta Missa é, celebrada segundo o
missal romano em quasi toda a Igrej a ttniversal.
Os canticos liturgicôs são em lingua latina, e interpretam-se em melotlias t{o canto-chão greggriano. As cerimonias ohedecem a normas seguldas em toda a Igrej a. Graças á unidade de culto,
o catholico sentir-se-á identificado com os seus
irmãos «Ie fé em qualqtler parte do mundo.
A lingua. latina, empregarla no culto littrrgie'o da
Igreja, derie lemhral'-nos que p-ertencemos it Igreia una
..-,rriversal, €ffi euja. uniflàde de lingua milhões de câ'
tholicos rezam comnosco.

3. Unidade de regimen

ecclesiastico

E' garantida pelo Papado. Pelo Summo Pontifice sJ torna realidade o que Nosso senhor ttisse a respeito de um só pastor e um só rebanho.
Chama-se scisma'a apostasia do reginreu eeelesias'
tieo. Heresia ó a apostasia do magisterio ecclesiastico
pela negação de algum artigo cle fé'
sem o Papado não há verdadeira unidade. A Igrea cathedral, em
ia se dissotveria em igreias nacionaes; do
Cóm I negação
innumeras- igreiinhas.
.Papado "9t:
il,n; haver ".l..tr.rição da f é ( protestantislxo, igrej as
orientaes

)

.

seriao livre-exame do protestantismo hostiliza,
atoem
seus
DecomPõe,
ecclesiastica.
oniáÀá.
mente, ,

mos, o organismo da Igreja'
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consequencias

A unidade ecclesiastica é, um dom divino
que Christo impetrou para a sua Igrej a. A unidade ecclesiastica, reflexo da unidade divina, é
.operada pelo Espirito Santo, eue Christo communica aos fieis christãos: "E ell não rogo sómente por elles (os Apostolos), mas rogo tambem por aquelles que hão de crêr em mim por
meio de sua palavrâ, para qlle todos sej am ú*,
como tu, meu Pae, és um em mim e eu em ti,
para que tambem elles sej am um em nós, e o
mundo creia que tu me enviaste" (Joh. 20 ss.).
Esta unidade, como toda graça em geral,
é Lrma missão para cada catholico: a) elle-deve
integrar-se na vida de sua Igrej a, isto é,, crêr a
suA doutrina, tomar parte na liturgia, observar
os seus preceitos (espirito ecclesiastico) ; b) pela
oração, pelo espirito de sacrificio e pela vida
christã, deve cooperar na obra de salvação, para que os catholicos periclitantes não percam a
fé, os heterodoxos voltem â unidade de uma só
Igrej a, e os pobres pagãos recebam a luz do
Evangelho.

No decorrer dos tempos, houve varias tentativas
de nossos irmãos separados se reconciliarem eom a
Igreja. { Igreja Oriental voltou, por pouco tempo, á
communhão com o Summo Pontifice, piimeiro enl lz7 4

pelaircção do Concilio de Lyão (obra de S. Boaventura,
vêr Elucidario), depois em 1439 graças ao Concilio de
Florença. Leão XIII. votou espeCial- carinho aos problemas da Igreja oriental.
No seculo XVII., Lei6niz
e Bossuet muito se empenharam pela conciliâção dos
catholicos e protestantes. No seculo XIX., o romantismo suscitou o Movimento de Oxford (Pusey, Oakeley,-a
Nelvman ) na Inglaterra, e na Allemanha deri ensejo
varias conversões. Em nossos dias, reappareceram as
tendencias de conciliação. De 7g2l a tgZ-l, realizaram-
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se as quatro Conf erencias de Nfalinas, sob a p_residen-

cia do- Cardeal hlercier e do Lorcl Ha1ifax. De cada
parte, falaram cinco parlamentarios. Os entendimentos
inallograram, pela questão da iurisdicção_.ecclesiastica.
Desde então, houve ainda outros entendimentos, mas
todos falharam, por via de regra, por catlsa do primado papal. Aincla assim, occasionar m ConYersões im''
portantes.

5. Males provenientes da separação
protestante

A separação da unidade ecclesiastica foi
causa de muitos males, o que até os protestantes
mais ponderados lamentam amargamente: a) A
Igrej á Protestante perdeu sua liberdade em facé do poder civil. b) A separação Cespcrtou "ecclesiophobia" em todas aS carnadas sociaes. c)
Pe.rdeu-se o interesse pela unidade cios povos, a
qual foi substituida por Ltm nacionalismo exag§erado. "Que retrocesso, depois de termos "vivido" a Christo neste mtlndo !" (Harnack). d) A
Igrej a Protestante perdeu a capacidade de impôr grandes postulados ethicos, como sej am o
õombãte ao düello, á cremação de cadaveres, á
immoralidade publica, e a defesa cla liberdade
ecclesiastica.
Por occasião do Quarto Centenario da Reforma
Lutherana em 7917, um protestante de boa votltade lamentava: "Em lugar do iubilo, náo se pode reprim-ir,
no coração dorido, a queixa de profunda saudade : Jesus sahiü a vêr o povo. Teve .colnpaixão deste, porque
era como ovelhas que uão teem pastor".
Conforme nos refere a Diclaché, o mais antigo livro de Religião, a Igreia primitiva rezava na celebração da sanú Missa: "Corno este_ pão partido estava,
üm dia, espalhado como trigo pelas montanhas, assim
de todos os cantos da terra se reuna em teu Reino a
tua communidade, porque teu é o poder e a gloria, Por
Jesus Christo Nossô Sónhor, For todos os seculos dos

l
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seculos (cap. 9)"o -_ "Lembra-te, Senhor, da tua comrnunidade que remiste de todos os males, e fazes perf eita em teu amor. Congrega-os, dc todos os quãtro

ventos" ( cap.

10 ) .

§ 17. A santidade da lgr,eja
Deve-se distinguir entre a santiclade cla Igreja e a
santidade individual clos membros da lgreja.
-a A santidade da Igreja é um "charisma" de Deüs,
santidade dos fieis é uma vocação, para a qual os fieis devem

cooperar.

1. A lgreja possue uma doutrina
santa e santiticadora

Pois, ella a) nos aponta, como meta de toda santiclade, o amor cle Deus e clo proximo; b)
indica-nos os meios cle santificaçãô.
o ho- as suas
mem não pode prescindir da luta ôontra
más inclinações (finalidacle da ascése) ; necessita do perdão clos peccados e da graça santificante, pârâ se tornar perfeito filho cle Deus.
c) A Igrej a nos dá, emfim, os mais sublimes incitamentos para o heroismo moral.
E' admiravel, como o rnagisterio ecclesiastico
sempre resistiu a todos os convites e seducções que
visassem reforma de doutrina. urna das notas mais õaractei'isticas cle cultura anti-christã é que nossa época
não quel admittir a noção do peccadb. para muitos,
o pecca4o se apresenta como uma desgraça, não como
pqa culpa moral. Para outros, a livrê e:rpansão dos
baixos instinctos para Iá do bem e do mal chegar a sêr um iceal de vida. A taes vozes a Igreja ia"dirôi-

mais deu olrvi4os, quer reivindicassem pretenús
tos da evolução moderna, r u€r se erguessem eln norne da per.sonalidade humana, qrrer próclamassem , até,
os principios de nova piedade (oeus é só arnor). Nesse sentido, a Igreja nunca s erá .'utoderna,,.
o individuo que só conheça as normas da ethica
natural, sentirá em si o pendoi para a pureza, para a

/
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justiça, e para
o amor ao proJimo (imagem natural
de Deus). Thema (escola nova): Com quaes motivos
é que a doutrina ecclesiastica ennobrece esses sentimentos naturaes

2.

?

Obiecções contra

a

doutrina catholica

Apesar de rigorosa busca, Por mals cle qugtrocentos annos, os adversarios, até hoj e, não
conseguiram imputar â Igrej a alguma doutrina
immoial. Tudo (uanto se adduz, são: a) deturpações da doutriía da Igrej a; b) a-busos na vida
õoncreta da Igrej a, que a propria Igrej a e todos
os bons catholicos lamentam e condemnam.
adoração ou idolatração dg -P"p.r,
a) Deturpações:
^(vêneração
dos santos), magia (efficacia
saeramentos), indulgencia para peccados futuros;
que o fim santifica os meios, etc.
"OS adversarios da Igreja fazem como o Pequeno

polytheismo

ãoi

Pollegar. Fabricam um gigante, para dePois matá-lo.
Toda-a sorte de equivocos, doutrinas torcidas, "inve-rnoientos, elles -os cobrem de
dades" historicas, fapões
-e -bradam
então: "Vêde, isto que é
infamia e sangug
a Igreja Catholica!" (O' Connell, em pleno Parlamento
Inglez

)

.

b) Muitas vezes, as leviandades e culpas dos fieis
são assaeadas contra a Igreja. "Se eu vivo mal, dis-so
não ctlmpro'- eqmo denão accuso a santa Igreja-, pois
-- disse,
tlm catholico, em
via, os seus ensinamútosi'
nossos dias, sincero.
3. A lgreia

educa Para

a santidade

a) A Igrej a conservou, fielmente, os meios
de santificàçãó que por Christo lhe foram confiados. Defendeu contra a heresia os santos sacramentos, o Santo sacrificio da Missa, a necessidade das boas obras, a vida monastica e a veneração dos santos.
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A trgreja acceita todas as doutrinas da Sagrada Escriptura. Esta é a razáo de não rejeitar a virgindade
(Matth. 19, t2); de defender a presença real de Jesus
Christo na Eucharistia; de condemnar o divorcio
(Marc. 10, ll; f. Cor. 7, 10 ss.). Porisso é que sustenta o primado, os munus doutrinal, sacerdotal e pastoral (já provado nos capitulos antecedentes), a Santa
Uncção (Joh. 20, 22), a confirmação (Act. Ap. 8, 14
ss.). A' Sagrada Escriptura, a Igreja juxtapõe a Tradição (II. Thess. 2, f 5) ; â fé juxtapõe as obras (Jac. 2,
14

ss.

), etc.

b) A Igrej a administra, fielmente, os meios
de santificação que por Christo lhe forarn outorgados. Deu ao clero rigorosas prescripções,
pelas quaes obriga os sacerdotes ao fiel cumprimento de seus deveres espirituaes (sermão, catecismo, sacrificio da Missa, confessionario,
etc.).. Aos fieis não deixou de prescrever. o grau
minimo de perfeição a que devem aspirar na
vida pratica. Os mandamentos da Igrej a obrigâm, pois, á, vida de oração (1", 2o, So mandamento) e â, pratica da ascése (3" e {o mandamento). Até os trabalhos de profissão podem
sêr ascése. Portanto, quem tiver trabalhos pesados, póde estar dispensado de j ej uar.
c) Inspirando-se nos Evangelhos, a Igrej a
creou novos meios de santificação: aa) santifica o dia pelo culto diario; a semana, pela celebração do domingo; o anno, pela organizaçá,o
do anno l.iturgico. A' recepção dos sacramentos
accrescentou o piedoso uso dos sacramentaes.
bb) Collocou todas as artes em serviço da santificação, porquanto impregnam a alma de elevação religiosa. E a alma emocionada dispõe-se,
facilmente, a realizar grandes feitos. cc) Pela
veneração dos santos e de suas imagens e reliquias , a Igrej a se mantém em contacto com os
grandes heroes do christianismo.
.
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ad aa) Themas ( escola nova) : Significação e
importancia dos meios quotidianos de santificação:
bôa intenção, exercicio da presença de Deus, exame
de consciencia, meticulosa execução dos trabalhos profissionaes. As bençalns da santificação do domingo. O anno ecclesiastico do Occidente como a mais
grandiosa obra liturgica qtle janrais uma religião PQde
õogitar. -- Como é qtte o anno ecclesiastico pt-rde chlrnar-se um drama do passaclo, do presente ( nreios dc
santif icação ) c do futuro ( a pcrspectiva cla etern idaO anno ecclesiastico, tllna foltte de alegrias
de) ?
populares.

ad bb ) As artes dividetn-sc etll sotloras ( poesia,
nrusica) e plastictts (architectttra, plastica, pitrtura)
Themas ( escola nova) : Qual ê, a linguagem symbolica clo tentplo catholico ?
Minimas são as exigencias qtle a Igreja imlrõe corno llecessarias para l salvaÇão. Supet'abttndantes .são
os meios que nos offerece, para a.fervorar a lliedacte.
.

4. A

santidacle,

utn dever para o christão

A santidacle é um dever para todos os christãos. Pelo santo Baptismo , a Igrej a confere a
todos a santidatle como charisma (filiação divina). I\[uitos cleixam esse charisma dcfinhar.
i\{uitos tambem j á alcançaram tlm gratl heroico
de santidade, sob a vigilante direcção da santa
Igrej a. A muitos christãos, cui a santidade Deus
cónfirma por milagres, a Igrej a confere a honra
dos altares.
A respeito dos saittos, cottsultar o paragl'apho 25.

Martyres, temo-los, da fé, da pureza, da penitencia, da
profissão, da earidade, etc. Quern lhes contempla a vida

ã a morte, dirá forçosamente : Aqui está o dedo de
Deus ! Por propria virtude não conseguiriam tal Srau

de santidade, bois tanto heroismo ultrapassa a.s forças da natureza.
Os mâLls catholicos níro síto argultrento contra a
santitlade da Igreja. Se são malls, é porque não elnpregam oS meios de virtude que a Igreia a todos offerece,
§em distincção. Por culpa- delles é que a Igreja se tor-
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rla, nruitas vezes, ahio

cle- blasphemias e escarneos. eue
a Iglqla contaria Illaus elenrentos entl'e seus filhós,J"sus iâ o predissera:_ a) rla parabola do joio ,iõ' t.igal, e noutras semelh_antes; b) em suas palavrai iobre o escandalo (Matth..18, 7 ss.);_
c) pelâ in,stiiuiçao
do sacramento da peniteneia. A 'Religiao de reiüi e
tllrla _religião qtle proctlra restituir aos lomens a saude
da alma.
. Na Igreja, ? piedade ostenta um sem-numero de
varia.ções, mas deverá cuhninar l1o arnor de o.us ã do
proTuno, como sua perfeita consurnmação. como a
luz branca se refrange em variegados matizes, -rri* o
amor
s varias personalidades. O erudito,
o mo
o penitente, o missionario, o pae
de fa
onalio, o profissional de artãsii_
berae
e o operario, todos são, .* -uãu
amor inclividual, abençoadós pela Igreja. A personãiirlade christã nãto se impõe pãto nü-ôro dó talãntos
recebidos, mqs pela sratidãô para com Deus u póio
amor prestativo para eom os nossos irmãos. '

§ 18" Restauração do Ínundo universo, pela Igreja
a. Restauração da

religião

Nas parabolas clo fermento, da luz clo munterra, refere-se Ctristo â. n.n[am*
clo christianismo p
humanidade. O Concilio
clo Vaticano ensin
de todos os bens
mento fulgurante cla in
j_a. Dissertaremos p
da religião, em segr
Çlo, do -sai cla

socieclade.

P.â

Iic
R.d

e

Le Christ, Iincycl. pop.
sous
petrtls, Encycl. por). sur la paG. B.ardy, id.;
-Iu ês de G. Jacqiremei,
pauté, sous la direction
fd.
cardeâl

-
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catholica. J. Maritain,
( edição vernacula, Editora
nãiigión et
niéi A. Gernelli, Ideo e ba_tlaglie_ per la coliiõrã").
I\'Iilano. Cardeal Dom Manuel Gonçalves
turíãattolióa,
A Igreja e o Pensamento contgmporan-eo,
lrouõ.;"8. Gilson, L'Fsprit de la Philosophie
Le Thomisme, Paris. Tambem a literatula
fim clo § 7, no 7.
Acção
Leme,'Paris
Dom sebastião
-Culture,

l. A lgreia trouxe ao mundo "uÍn
culto- rázoavel" (Rom. 12,

I)

A Igrej a livrou os homens de Llma iclolatria
rnonstrtiosà e immoral. Derribou dos altares os
deuses invej oSoS, vingativos e cittmentos, esses
tleuse.s venaes qtle se ãplacavam com vicios degradalttes. Não Pudera
depravAção, neln a cu
os cultos estranhos, em
clos (mysterios e inicia
le, posteriormente com
tgrôj a é. qtte, com tlrn esforço lento 9 constante,
consegurti transforrnar a feição religiosa da terra.
Aqui se nos offerece um assumpto quasi inexhaur a restaurivel. Limitarno-nos, portanto
do.Ímperio R
;;çá;
1gI',1:=":
acçao
sua
€ffi primeiro lugar, meçou,'ã1isiôía
a cultura
iiansfó.nrádót". A Romá ch
occiflental, e os missionarios de Roma propagaram-na
pelo
r - - mundo inteiro.
inconcebivel _que a humanidade
Hóje nos parece
-úi"hes,
animaes e liomens. são Paulo
tenha ddor;ão
já- ;ã"fr.õiu a causa: "Ap_esar. rle terem reconhecido a
nem
O.,ir, ôr fró*ens não o- âlorificaram colno a Deus'
lhe renderam graças, ,rãrr d.esvatreceraln-se em seus
pensamentos, e qeu coração in
porque, attribuindo a si o nolne
àstttitos. E mudararn a gloria do
semelhança da figura de hornem

e de quadruPedes, e d.e serPente

r
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9 pg""a_do do indifferentismo religioso é, pois, ponto
inicial dessa nefanda evolução; pu".Oiçâõ'úorai oe ã-i".
ultima consequencia.

2,

o christianismo restituiu
a

át humanidade

sua primitiva nobreza

o christianismo ensina que todos os homens
são irmãos, filhos de um Deus, que não é só
apavorante omnipotencia, mas é, ahtes de tudo

I
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berauo oll presiclettte, não- deixa de sêr, em primeira linha, um servidor do sell povo.
vida' Haia
Ir,lo paganisnlo, dava-se pouco valor
que se
^
vista o ."jõitamento de creaíças; os. sacrificios
escravos, eln
irãiâ* de creanças, rnulheres, anciãos,
os chrisho,ra dos deuses e poi óccasião cle funei'aes.
de Deus, e não a exI ãos tomam a ,ida cbrno um dom

é pae de stlas creaturas.
so- poderia manifestar-se na
itttrrnir]a e tuclo avassalla. seria, pois, urna prestlmPÇao'
clizia elle, iulgar qlle Detts se occupe conl Llnl verme
como o ltotttem.

3. Limites da regeneração religiosa

A regeneração religiosa tla humanidade não
se fez reilentinamente,-!qu* pol-uT pTocesso demorado

(,

leveclura do Evangelho). A-regenera-

rrao

.'. effectua sem a cooperação do proprio

peccad
toda c

do

iãt

hómem. E pela fraqu eza q corrupção da nattlreza humana; teem oôcorrido muitas quedas, tant; na vicla clo individuo, como na vida da collectividade. De Yez em quando, apparecem até
uns remanescentes pagãós na sociedade christã
i".rdismo, superstição, materialismo, etc.).
anto Agostinl-'o qle do PecCo
livres Pelo -baPtisrro' m?s
caclo- f
libertamos da fraqueza do
só aos
a
de

ontra

tas
am
as bruxas, os desman-

dos da Renascençg, as loucuras do paganismo moder-
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4. Methodo missionario da lgreja

Na acção de reformar os sentimentos religiosos, o christianismo sempre procurou apoiarse nas nobres faculdades da nátur eza humana.
os missionarios da Igrej a nutrem a convicção
«le gue os homens não são inteiramente mau§, e
muitas instrt-uições do christianismo vieram, j ustamente, satisf azer os mais santos anhelos da al-

ma humana (ánima naturáliter

christiana

Luz e Vida
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Socrates adiudica aos patrões o-direito de tortul'ar, nlu-

tilar e crucificar os er'cravos. Muito vae entre reconhe'
cet. uma verclade e clella f.azer a stl prelna norltla tle
vid.a.

Portanto, "vóS sOis a raça eleita, o sacerdocio real,

qtle publia gente santa, o povo de _qôquisiçio,
-tre - clas para
vos chatrevas
gránclezas
cl'Aq-uellg
ârãit
,àou it"tsuã luz admiravel" (I. Petr. 2, 9)'

§ 19. Restauraçáo do mundo univer§o, pela lgreja
b. Reetau,ração da tamilia
i\Íatrimonio e familia constituem a cellula-mater tle
toda a sociãaaae htltnana. Eis a tazáo-por. gle 3 Igreia
sempre se declicou, com especial carinho, â_ "cultrlra fa-

*iiiãi';, irto-A, a iôr*ação e organizaçá,o

cla familia.

1. O vinculo coniugal

o matrimonio estava profaNo paganismo,
"polvsamia e
arbitrario.
nado p.in
_pelo divorcio
a
httmalras,
paixões
Contrâ as investidas dàs
monoa
tempos,
os
todos
em
Igrej a defendeu,
gamla rnclissolttvel que por . Christo foi elevada
ã didiàade de sacrô,nerito. Pela monogamia ináir.õruvel fica garantida a saude corporal e a
^

educação christã.
Só a Igreia cumpre o preceito de Jesus: "Não sepu..-õ úo*.* o que Deui ajuntou" (Matth. 19,. q). ê
.de
íSr.j"- çrãeã, o n1àt.ttantistno e a legislaçã.o civil
perfeito
;Ígú'* paiããi módernôr permittem oodivorcio
de
São
com clireito a novas nupclas, contra pre-ceito
paulo : "Aos casados o.ã.ro, não € l-, se3ão o Senhor,
do tnarido. E se ella se seA;;-;'.,,úÍÀã. se não separefaça
p^z com seu marido. Ii
ür"ri Tiq.,.tãosem
"ar".,'ou
pouco,
deixe a iuá mulher" (I' Cor' 7,10
o marido,
ação de mesa e ca,r.i. Á ráreia io rec
á solução. do vinr"; tcotrãbútão)
nulliclade ( em- p{oã"fo mât.imonial.
cessos canonieos matrimoniaes), a Igreia apenas decla-
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l'a gue ntlnca hottve vel'clatleiro rnatrinronio (vinculo

rnatrirnonial ) por càusa de algurn impedimento dirirnente. Não e annullação propriarnente clita.

A novÍl Constituição Brasileira estabelece o se: "Art. 144. A familia, constituida pelo casamento indis.soluvel, está sob a protecção e,special do
listado.
unico. A lei civil deternliuar.á
casos
- §e de annullação do casanlento, os
de desquite
huvendo
guinte

selnpre recurso "ex-offieio", com effeito suspensivo".
o assirn charnado "amor-livrc" é o vehiculador de
temiveis doenças lueticas que envenenarn corpo e alrna
de gerações inteiras. o "amor-livre" nunca chega a sêr
qry amor profundo e eapaz de sacrificios. A prole é
tida eomo um fardo intoleravel e, quando não a evitam, _ entreganl-na aos educandarios publicos. Os adep-

tos do arnor-livre falam de um grande amor que tleve
expandir-se- sern peias, mas

o que entendem por amor,

não passa de urna paixão immoral, animalesôa e insa-

ciavel.

Contra as mui faladas incompatillilidacles no matrimonio, a Igreja tem urn dispositivo
de summa prudencia, mas que nern sempre -é clevidamente obseivado : a celebração de esponsaes, para que os contrahentes tenham opportunidade de se conhãcerem melhor, e
possaln et'entualtnente desistir do f uturo rnatrimonio.

2. Paes e filhos

S Igrej a extirpou os grandes males que infelicitavam a familia. o matrimonio pagão baseava-se no direito da prepotencia. O marido
era senhor absoluto, a mulher e os filhos eram
destituidos de todo direito.
A Igrej a santificou
a vida de familia. Os paes -são representantes de
Deus. Do immenso válor de todà alma resulta,
para os paes, o sagrado dever de educar os filhos
para Deus, e habilitá-los a cumprir as obrigações
que a ot4.* futuramente lhes impu zer. Em relorro, os filhos lhes dever respeito, amor e obediencia.
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Pelo Direito Romano era só o homem que em sua
virilidade (maiéstas viri) possuia plenos direitos e plena propriedade. Mulheres e creanças não tinham direitó afuum. O pae podia enjeitar e vender os filhos.
Estes eram tidos como mercadoria, ao pae pertenciam
as rendas de seus trabalhos. Pelo casamento, a donzella

passava do poder patrio para o poder marital. Numa
de suas tragedias, Sophocles faz as donzellas queixarem-Se assim : "Quando tivermos adolescido, Seremos
expostas e negociadas". O marido tinha, tambem, o
diieito de testar livremente todos os bens cla f amilia.

Não havia parte legal para a mulher, nem para os filhos. O Imperador Augusto procurotl attetruar a lei,
sob a influencia da philosophia estoica. Mas, so o
christianismo conseguiu abrogá-las.
A mulher deve á Igreja o beneficio de sêr libertada

cla escravidão, e em seus direitos plenamente equiparada ao honrem. a) A Igreia frisou aos christáos a
tlignidade da mulher, apontando para as mulheres biblicas : IVIaria, IVIáe de Jesus; as santas mulheres que
occorrem na vida de Jesus. Maria Magdalena queda-se
a Ouvir as suas palavras. Martha empenha-se em darlhe hospedagem; ellas e outras permaneceln ao pé da
Cruz, quando todos os Apostolos, exc_epto São João,
tinham- fugido apavorados. Nessas mulheres transfigurou:se o sexo feúinino, tão vilipendiado na antigttidade
pagã. b) A Igreja confiott ir mulher a missão de eduôai marido e- filhos, com seu amor e dedicação. "A
mulher extirpa, da alma masculina, as fortes paixões
que o varão traz das tidas forenses" ( São Chrysostomo). "Na presença do Imperador (Juliano), os homens
prestam obediencia, mas da noite para o dia deixamse commovet' pelas esposas com suas lagrimas, e afastam-se dos altares (pagãos)" (Libanio). c) A Igreia
creou o estado das virgens e deu â mulher não casada
um vasto campo de acção no serviço da collectividade.
Tambem no paganismo havia nobres caracteres fenrininos : Penelopa; Andromacha, Nausica, Iphigenia,
Antigona. Sua puieza baseia-se no pudor I acanhamento nãtural, sua fidelidade no sentimento de natural affeição. Mas, a que altura não se elevou a natureza humana, sob a acção do christianismo ! Para provar qg.e
o arnor fraternál está aci la do amor a marido e filhos, Antigona chega a dizer : "Se meu esposo morrer'
sempre eneontrareí outro, e, privada de meu mariclo,
_
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3. Os

escravos

Da familia faziam parte os escravos (prisioneiros de guerra, cidadãos empobrecidos;-devedores insolventes). Não tinham-direito algum;
estavam sem a protecção das leis. Tal privação
de direitos corrompia o caracter dos escravos e
de seus senhores. os escravos lançavam mão da
mentira e falsidade. Seu empenho era satisf azer
todas as paixões de seus senhores, para assim
talvez mitigar a propria sorte. Os senhores, verdadeiros _tyrannos, deixavam-se levar pela soberba, colerâ, desconfiança e luxuria. Ã Igrej a
podia abolir a escraíidão por um siüplãs
tão
decreto, pois o christianismo nãó recorre a proces
de dentro para
s os actos ür.
del
. Regeneraãos
os
da caridade, não tardaram a desapparecer as instituições deshumanas.
"Tenho
atrona, diz Ovidio, eu€ arranha o rosto
ou lhe punge o braço com o
estilete. Ban
u€, a miserà lhe arma o odiado cabellor
s e imprecações". por via de
de regra, o escravo não era consideiado creatura hu-

mana. Para 20.000 habitantes havia, em Athenas, 400.000
escravos. Em Roma _qu_e contava, no tempo de Cicero,
um milhão e meio de
habitantes, não ia à 2.000 o numero ^de proprietarios. Certa occasião, foram justiçàdos 400 escravos de uma so casa patricia-
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A palavra de Jesus "Meu reino não é deste mundo"
quei dizer: Eu não transformo as instituições humanas, ro estylo dos legisladores e estadistas. Eu quero, por outra, melhorar o mundo, pela reforma interna

homens. Thema (escola nova) : Qual o ensejo
da Epistola a Philemon ? como nella se confirrna o

dos

que acabamos de estatuir?

A Igreja recommendava a alforrizr dos escravos, e
habilitava-os aos olhos do mundo pela admissão llo estado religioso e ,sacerdotal. Prohibiu a pena de morte

ou de mutilação para os escraYo.s. Desta sorte estava
preparacla a primeira medida que ia limitar, praticantente, a e,scravatura. Presidindo ao III. Concilio dc
Latrão, o Papa Alexandre III. cleclarou, em 1179, Quc
nenhutn christão podia sêr escravo de jucleus otl sart'acenos. "Só por essa lei, o nome clo Papa (Alexandre)
det,et'á sêt'abençoado por todos os poYos cla terra"
(Yoltaire).

Desde o seculo passado, a escrayatura deixou de
existir legalrnente em todos os paizes civilizados do
mundo (no Brasil, por lei de 13 de maio de 1888). I{o
emtanto, existctn ainda condições de vida que pouco
differern da escravidão, notadarnente o lenocinio ( traf ico cle bran cas ) e outras mazellas soeiaes.

"Vós todos que fostes baptizados em Christo, de
Christo vos revestistes. Já não há iudeu Item grego, não
há escravo nelrl livl'e, não há varão ncln nrulher. Pois,
todos vos sois urrr enl Jesus Christo" (Gal. 3, 27 ss.).

§ 20. Restauração do mundo universo, pela lgreja
c.

Restauração

da

sociedade

l. A lgreia e a vida economica
a) A Igrej a accentua a obrigação do trahalho, não so para a acquisição do sustento quotidiano, mas tambem por motivos religiosos. O
trabalho é uma salutar penitencia de culpas passadas, resguarda de muitas tentaçQ.t g peccados,
ao passo que a ociosidade é a mãe de todos os
vicios. O trabalho é serviço de Deus, porgue pe-
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lo trabalho realizamos a missão que Deus nos

confiou, de domirrar toda a terra. O trabalho nos
alcança um premio celestial, se o executarmos
em estado de graça e com a recta intenção. Não
em ultimo lugar, o trabalho acarreta bençams
temporaes. A prosperidade de um paiz está na
riqtreza clo solo e na operosidade de seus habitantes. Sem a mão de obra, as rique zas do sólo e
sub-sólo não teriam utilidade alguma. O trabalho é a primeira fonte de prosperidade (aj uclate, que Deus te aj udará) .

Por aqui cornprehenclemos a palavra de Jesus:

"Procrlrae primeiro o Reino de Deus, o mais vos serri
dado de acrescimo" (Matth. 6, 33).
O paganismo despt'ezaya o trabalho corporal. Era
ru ohrigação cle escravos ( trabalho "servil" ) , portanto
indigna de um homem livre. Nas fundações monasticas
do Oriente seguia-se a meslna meutalidade. No Occidente, o rlonachismo teve outra evolução. São Bento
assentou corno principio fundamental : "Ora et labora !"
E São Gregorio Magno, seu filho espiritual, escreve : "O
trabalho adquire honra e prestigio, quando homens,
dos quaes em toda a região se fala com estima e re.speito, morlges e eremitas que são, rnetticlos em rudes
tunicas e sapatos grosseiros, aram e semeiam no camFo, on se cledicarn a outros trabalhos dentro de casa"
(Dialogos 1, 5; 3, 9).
A primeira tarefa dos missionarios é sempre acosturnar os pagãos ao trabalho (cfr.
o missionamento dos indios no Brasil, o descortino com
que são organizadas as missões ) .
A superioridade
da eultul'a economiea christã nasce do grande respeito
ao trabalho.

p) A Igrej a condemna todo. systema cle ecolromia que se baseie na ganancia desenfreada e
na exploração do mais fraco. A Igrej a não tem
programma economico, nem se prende a um systema deterrninado. Em defesa dos fracos, a Igrej a nunca se cansa de influenciar a opinião publica e appellar aos poderes competentes.
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O moderno capitalismo anti-christão faz prevalecer o lucro illimitado. A vantagem do negocio está
acima de tudo, o operario não merece maiores considerações. Em consequencia: lucros maximos, salarios

minimos. Todos os meios são licitos para amordaçar a
concurrencia. O Estado não deve intervir em soccorro
dos opprimidos, etc.. . . A Igreja eondemna tal systema de exploração. Leão XIII recommenda a assistencia
do Estado e as organizações particulares de propria
defesa. Além dos codigos especiaes em vigor, a Constituição Brasileira legislou sobre a ordem economiia e
social (tit. IV).
A Igreja não possue um systema economico "cà-

tholico", como o eram talvez os s),ndicatos urbanos da

Idade Media. Para a Igreja, tanto faz haver commercio
livre, ou aduaneiro; transacção em dinheiro, ou em especie; nação agraria, ou industrial; economia nacional,

ou internacional, etc. Não obstante, a Igreja procura
de justiça e caridade.
No Brasil, muito se occupa com os problemas sociaes catholicos o grande paladino Dr. Alceu de Amoroso Lima ( Tristão d'Athayde ) , com sua escola (vêr
irnpregnar todo systema economico com os principios

Elucidario).

c) A Igrej a educou, para a sociedade, um
sem-numero de heroicos campeões da caridade
christã.
Pela acção de sua caridade, a Igreja prirnitiva conquistott o mundo de então: "Vêde como elles se amam,
uns aos outros!" Para o serviço da caridade (assistencia a doentes, pobres, orphams, velhos desamparados,
cretinos e anormaes) a Igreja ainda hoje arregimenta
religiosos e religiosas que são mais activos e abnegados que os elementos leigos em geral. Tendo renunciado ao mundo, á Irmã de caridade pouco se lhe dá attender a um rico ou a Llm pobre, a um rtelho ou a um
Inoço, a um sympathico ou à um rabugento, a um no-

bre ou a urn villão. Com que pujança não frutificou,
na Igreja, a palavra de Jesus : "O que fizerdes a um
dos meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes" (l\[atth. 25, 40). Thema (escola nova) : Quaes
instituições de caridade social existem em tua parochia? em tua cidade? em teu municipio? em teu Estado?
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A caridade deve attender so aos verdadeiros near as causas
,f,?;i1Jâ".:

necessitadas, pois do contrario fomenta o vicio da men-

ara tanto

se

de caridade.

\

outros da mesma

agua.

2. A lgreja, e a sciencia, e a arte
cle

A Igrej a não recebeu de christo o mandato
cultivar sciencia ou arte. Jesus não se apre-

sentou ao mundo, como sabio ou artista. fsto nao
obstante, a Igrej a _prestou inestimaveis serviços
nesses ramos de cultura: a, combatendo, com toda a intransigencia, a arte e a sciencia impias;
pondo a arte e a sciencia ao serviço da cura
!)
«l'almas.

a) A Igreja faz suas resalvas ao curso da civilizagã9. Dahi.a aqcu§gção de sêr inimiga do progresso
^
-inter( obscurantismo ) . Mas, na realidade, a rgreja
só
dita a falsa cultura aqti-religiosa. Fomútãaa a pr.incipio so por ecclesiasticos ( eicolas monasticas e õapi-

tulares), a cultura foi, aos poucos, passando para as
mãos dos leigos ( secularização da cultura ) . Tai evolu-
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Igreja, comtanto que o teisg.não
fundamentaes catholicos.
^
üórca de vista os prinõipios
b ) Como o christianismo presuppõe certa cultura,
para sOt eomprehendido em sua profun d3za, a Igreja
sempre se intôressou por problemas de cultura. A Igreja tóm fundado escolas primarias e secundarias, l-yceus
;, universidades. Os estudos universitarios eram largação não é contraria

^

lnente subvencionados pela Igreja. No decorrer dos
tempos, prevaleceu a laicização dos institutos de cultttra.

3. A lgr'eia e a vida Politica

a) Não obstante as mais cruas perseguições
parte
dos governos, a Igrej a sempre Panda
teve, como priúcipio inatacavel, que a legitima
autoriclade civil é representante de Deus (autoriclade por mercê de Deus), e que suas leis i y.tas der.em sêr cumpridas sob pena de pecado:

"Não ha poder qtle não venha de. Deus, e os poderes que existem, foram instituidos pol Deu§"
(Rom. 13, L). "f)ae a Cesar o que é_de Cesar; e
a l)etts o qtte é, de Deus" (Luc. 20, 25).
No tempo das perseguições, durante o culto divino
em Carthagó, pedia-se "por todos os imperadores, -pa-ra
que tivessem. l-onga vida e reinassem com tranquilJidade'
pelo denodo dos
iela segurança ãe suas d),,astias, compromissos,
por
ôxercitos, por url senado fiel a seus
um povo morigerado, pela pàz do orbe te-rraqueo, e
por iuclo o que os imperadores_ pudessery_qesejar, coino soberanos ou como simples homens" (Tertul. Apol.
30).

O christão não é apenas cidadáo deste mdndo,
rnas é tambem cidadão de um mundo futuro. Sob o
ponto tle vista christão, o Estado não é de superioriàacle inappella'yel; torna-se tambem um meio de alcanMedia).
çar a viãâ eterna (idea dominante na Idade
Felo menos, não pode o Estado ordenar o que seia
contra a lei de Deus (cfr. § 14, 3).

b) A Igreja, com sua influencia, suaviz1u
elevou a legislação civil.

e
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Já se tratou do direito familial, do direito dos escravos, e da legislação do trabalho. Foi o Imperador

Constantino que elevou it

lei de Estado o

deseanso do-

tninical. Nos codigos criminal e penal, as ideas christãr.s
se fizerarn sentir como elernentos de equidade e brandura. E' abolida a pena de crucificação, é restringida
a pena de morte (já não applicavel em casos de furto

e adulterio ) ; attenua-se a "vingança de sangue" pela
instituição da Tregua de Deus, pelo direito de asylo
(refugio em lugar sagrado), e foi, mais tarde, inteira.
mente abrogada. Modera-se a arbitrariedade da antiga
justiça; abolição das ordalias, clo duello judicial. Confronte-se o direito de glrerra, durante o paganismo e na
idade christã. No paganismo, as cidades el'am destruidas, os homens eram tnrcidados, as rnulheres e asi
creanças eram levadas â escravidão ( r,ae vi c.tis ai
clos vencidos !) . Sob a influencia do chri.stianismo, o
direito de guerra tornou-se muito mais suAve : Forçu
armada contra força armada ! Portanto, os paisanos
serão poupados; os prisioneiros não devenr sêr rnortos,
ltenl escravizados; os feridos deverão sêr hospitalizados.

Esclarecido que estava pelos estudos sobre a Frau-

ç.a eontemporanea,

Taine terre o desassombro de escre-

: "Hoje, depois cle 1800 annos, o chi'istianismo ó
ainda, para 400 milhões cle inclividuos, o apparelho espiritual, o in dispensavel par de asas, coln que ,se eleyam acima cle si mesnlos. Por toda a parte e sernpre,
nestes dezoito ,seculos, a rnoralidade indivicLral c eollectiva baixava, logo que es,sas Asasi perdiam a força.
ou se partiam. O homem viu-se pagani zado lta Italia
da Renascença, na Inglaterra durante a Restaur.ação
ver

(dos Stuarts), ern França na época cla Convenção e do
Directorio. Clrueldade e luxuria empertigaram-se pol.
toda a parte, a soeiedacle htrrnanÍr tran,sforrnou-se nunl
antl'o cle sicarios, numa casa cle perdição. Só quem fizer de.senrolar-se deante de si este drama da Historia,
ó que saberá estimar o rico apanagio que a Igreja lega
it sociedade rnoderna. . . Nem a razáo philosophiea,
nem a eultura artistica e literaria, nem o poder do governo, são capazes de supplantar a Igreja nesta missão.
Só o christianismo tem a força de nos refrear na tendencia innata para o mal".
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§ 21, A lgreia em sua catholicidade
A catholicidade é o predicado proeminente da san-

ta Igreja. Santo Ignacio de Antiochia foi o primeiro

que ehamou a Igreja de "catholica" (ad Smyrn. 8, 2).

E logo adduz a razáo: Christo veio ao mundo, como
Redemptor de todos os homens. A Igreja, seu corpo
m1,stico, deve pois abranger toda a humanidade. A

plenitude . de expan são ( catholicidaIgrej a chegará
cle), quando o grão
^ de mostarda tiver crescido em arbusto que sirva de abrigo a todas as aves do céo.

t. A Igreia deve conduzir
a

todos os homens

Christo

Na Igrej a, toda força de attracção advém
do preceito missionario de Christo (Matth. 28,
18 ss.). E' uma obra-prima da magnificencia divina. Christo ordena que todos os povos se tornem seus discipulos. Com esse intuito é, que seus
Apostolos são enviados pelo mundo em fóra. Como meios de evange.lização, aponta Jesus a prégação, o baptismo em nome de Deus-Trino e a
observancia dos mandamentos clivinos. Como
garantia de bom exito, promette a sua assistencia até â consummação dos seculos, frisando que
lhe fôra dado todo o poder no céo e na terra.
Cousa mais sublime não pode sêr expressa em tão
poucas palavras. E', pois, vontade çxpressa de Christo,
a poderosa missão catholica da Igreja. Para si, pessoalrnente, escolhêra Christo a missão entre o seu povo :
"Eu não fui enviado, senão ás ovelhaS perdidas de Israel" (Matth. 15, 24). Mas, de outro lado, Christo mes-

rno prophetizou: "Muitos virão do Oriente e do Occidente e sentar-se-ão, com Abrahão, Isaac e Jaeob, á
mesa do banquete celestial" (Matth. B, 11). Os ApostoIos prégaram a salvação, primeiro aos iudeus, depois
aos gentios,
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2. A Igreia pode levar todos os homens

a Chrlsto
Pois nella existe: a) um chefe supranacionall b)- uma variedade tão ampla de manifestação religiosa, que poderá satisf azer a todos os
sexos e a todas as idades, a todas as nações e a
todas as culturas; c) a Igrej a conserva, com
rnuita prLrdencia, as instituiçõeÁ naturaes dos hornens, uma vez que não sej em de tendencias anti-christãs.

a) ond_e, portanto, não houve chefe supranaciotal,_não podem sêr erguidas cathedraes (isrejãs de eathedra) , rnas so igrejinhas e casas cle oraçao ( prayerhouses ) .

rnystica

)

.

c) o respeito á natureza

humana, tomada concretamente, baseia-se no dogrna revelado. A graça não des-

tróe, mas aperfeiçôa a natureza hurnana. Já São Gregorio Magno admoestava os rnissionarios a que não
destruissem as tradições clo povo, mas procLlrassem' en-

nobreeê-las.

Dahi acontece que individuos e nações conser-

varn, dentro do chris[ianismo, o que há d; mais nobre
em sua cultura, e dest'arte enriquecem a Igreja corn um
patrimonio illimitavel. Na rgreja, deparamôs o engenho
e a esthesia dos romanos, a profundidade e justezã dos
francezes, a sobrie-

filial piedade dos
shindús,eoacti-

. Adam, Le vrai vi-
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ho'mens

a Chrtsto
A Igrej a sempre teve, em todos os temp-os,
uma inffniáade dê filhos Que, num rasgo de heroismo, sahiam a percorrer o mundo, par.a prqgar o Evangelho. Sua divisa era: "Da mihi ani,ías, cetera tolle tibi dae-me almas, Senhor,
Nós distinguimos
e levae-me tudo o mai i!"
arias: a) Durante
quatro grandes é
gox-se em toda a
d antigüidade, a
(São Paulo). U
extensão do Imp
a christianização
Na Idade Media, reali

aeslavos.
aevangeli
va terminada a
bes
de Media,
e
(João de
s
o
Penetram'
da China.
atravez da Asia Central,
c) Com as Conquistas, ao alvorecer da Idade Mod'erna, começa o terceiro periodo missionario.

dos germanos e

Fundam-se missões no Indostão, no Japão, râ
China, e no Continente Americano, Franciscanos
e dominicanos porfiam com a recem-fundada
Ordem dos j esuitas. d) No seculo XIX., com-eça
a evangelizáção systematica do Continente Negro. Fündam-se muitas congregações missioiarias (a clos Pallotinos, Padres Brancos, Padres
do Verbo Divino. etc.).
O bom exito da primeira época tnissionalia,- Tertulliano (Apol. 44; 45) e Santo Agostilho (in Psalmos,
41,23) enálteceln coln todo o enthusiastno. Attendendifficuldades e aos _exiguos recursos,
do ás grandes
-forçosamente
reconhecer o dedo de Deus nos
cleve-se
maximos rôsultados. Todas as hypotheses falham,
Não clão
A"ã"do t. quer explicar o facto naturalmente.
óiptiõãçãn iáti*tacioria: nem a attracção da novidade,
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nem o fanalismo que aliás não existia, nem a unidade
politica do Imperio Romano, nem a inclinação dôi Éômens para o mysticismo.
Thema ( escola nova) : F-actores e obstaculos da
primitiva evangelizaçáo christã.
A. i-plantação clo islamismo e do protestantismo
lão poqe sêr confrontada com a evangeliàaçáo do mú"do antigo. A violencia dos governan[es cohstituia ú*
factor decisivg na .propagaçáo do islamismo e ao p;ótestantismo. Na agitação protestante se fazia, tamb-em,
muito escareéo com os novosrprincipios de' ,,liberdade".

Por varios seculos, não se conhecia, no protestantismo, -a idéa missionaria. o protestantísmo 'descúiaâva-se de um preceito que Jesui dera, de maneira insophismavel. só no seculo x{x,
volta de 1g00, o qúu
os pietistas_ abraçaram o ideal-_por
missionario, não seni a
suggestão do exemplo catholico. Hoje, exisiem missões
protestantes por todo o mundo.
A causa dessa indif-

ferença não está em circumstancias
fortuitas (falta-Ae
potencias coloniaes protestantes), mas na intima orientação do protestantismo. Ninguern sentia a menor

eompaixão, apesar de saber
trina protestante, cahiriam,

ras de Satanaz. O principio
lhia-lhes toda a actividade.
de toda autoridade ecclesia
tantismo, quem désse offic
dem de prégar a todos os povos.

4. A catholicidade, uma missão
os membros da lgreia

para

De facto, a Igrej a j á se diffundiu por todo o
mundo, mas pela redon deza da terrâ existem
ainda muitos pagãos que não puderam receber
a fé revelada. Catholicós que somos, cumpre-nos
aj udar os missionarios põr meio de orâções e
offertas materiaes. Pela ôooperação missionaria,
ria de Deus, contribuimos pae alcançamos uma re.almas,
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central das Missões Catholicas é a ConO orgam
"Pontificia
"de propaganda Fide", conhecida
íutãaimente por "Congrêgação da Propaganda". Nos
cen"tros missionarios, ilstitue-se, eln primeiro lugar,
.,rn Prefeito Apostolico para toda a região. E' um simples sacerdote, com
de, é instituido um
tolico. Sob a iurisdic
nllmero de institutos espec
sionarios para todas as partes do mundo'
As mais importantes- associaçõqs de caracter mispot\titicia de Propagação da--Fé",
sionario
-rrobra são a "bbra
da Santa Infanc là" , e outras mais, cuio fim é
a
auxiliar as missões de determinadas Ordens religiosas.
"Christão é o metl nome. Catholico é o meu Sogregação

brenome

!"

São Paciano.

"Fiz-me tudo para todos, para conquistar a todos.
E ttrdo faço pelo Êvangelho, para delle me fazet participante" (f. Cor. 9, 22-23).

§ 22. A apostolicidade da lgreja
Apostolicos são: a) a origem_da -Igreia; b) -a, do.utrina ãà tsreia; c) o munus sacerdotal e pastoral (episcopado e primado).

1. A origem aPostolica da lgreia
A Igrej a Catholica é apostolica,- portue .foi
fundada pór Christo e pelos Apostolos. Nenhuma outra igrej a christã iemonta, em sua origem,
ir idade apóstólica. A Igrej a Oriental !epa-rou--se,
da Igrej a Catholica, no seculo XI. ; as Igrej as I-,uthefãna e Anglicâr\â, no seculo XVI. Aos cathoIicos pertencem, Pois,
os Padres e Doutores
bem como as singelas
cara'm nas catacumba
gem toda nossa.
Para contestar a honros_a precedencia da. Igreja cat[olica, lançoll-se mão de dois proc-essos: ^a). Procurará- aóterrni,rár a época em qué a Igreia Catholica te-

A entrega das

chaves
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"Os paineis e os graphicos das Catacurnbas são um
documento authentico, escripto por mãos sagradas, que
nos dá a innegavel prova de sermos um com a christandacle que pêlos Principes dos Apostolos foi instruida na doútrina de Christo. E nos o somos pela mesma
fé, esperança e caridade, pelo meslno sacrif icio e culto' litirrgico, pelos mesmos meios da g_rqça, pelas qre,smas crllzes e soffrimentos" ( Alberto Kuhn o. s. b. ) .
Disparatadas são as seguintes objeções :- Os Ap-ostolos nãb conheciam a festa de Natal, as indulgencias,
a. veneração de santos, de reliquias e- imagens' a missa
em,latim, o beiia-pé do Surnmo Pontifice, a e]evação da
santa Hóstia durânte a missa, a canonizaçáo de san-

ior, o celibato ecclesiastico
se no Iivangelho não está,

ii"rr e doutlinas, estatuimo
,"t: Apostolicos são apenas
l"iç0.§ baseaflas em direito

deCeu á lenta evolução do temPo.

No decurso cla Historia, tam}em o flogma

ir,

aqui,
sas pra-

do dog-

as insti-

ais obecresceLl
es-

na

da

um

dogma para a philosgphia.
p. eX., a Palavra de Jesus :
SoInoS ttma IneSIna Cousa" ( Jo-h, 10, :JQ ) '
e o Pae
"Eu
-iiê
,,quem rrr.
a rnim, vê tambern ao Pae" (Joh. 14, 9).
Pôsteriormente, colneçou-se a investigar como é qlre

i

iE,

lhante com o Pae, não é
com o Pae ( Concitio de Nicéa) '
fi
"o"tubstancial
A cvolução do dogma esiá para- a- Revelação, colno
a creanit arvore para o germen, Corno O adulto- para
A arYore iá
ôo. Xeo r;^;â, utíar, de rlrna co-m_paração.
õria contida,o germen, e o adulto de hoje iá estava
na creança tle hõntern. Há, porém' Llm? iifferença essencial eàtre arvore e germen, entre adulto e creança.
Nó dogma não há cresclmento intrinseco; a Yerdade revelacla cresce apenas no conhecimento da Igreia e dos
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fleis christãos. A evolução do clogma effectua-se intrinsecamente por obra do Iispirito Santo, e extrinsecamente pela acção do magisterio ecclesiastico.

3. A missão ou a

successão apostolica

Chri
ale,
Pae

Apostoe Chris[1, tam-

vós'

4. A divergencia essenciar entre protestantismo
e catholicismo
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o antigo protestantismo a procurav_a, nas doudf "Sola-scriptura" e "Sola-fides". A differença essencial está em possuir o catholicismo,
na pessoa do Papa, um chefe visivel a quem
Christo confiott a direcção de sua Igrej a, e a
quem muniu do dom de infallibilidade. Ao lado
clo Papa, e a elle suj eitos, estão os bispos com os
seus respectivos poderes. E o protestantisrlo, de
sua partê, não reconhece autoridade religiosa visivel.
Exceptuando as Igreias Anglicana € Oriental, -o
protestaniismo não adúitte, pol princiPio, autoridade
cle

trinas

visivel em materia de Religião. Baseia-se exclusivamente na Biblia, sem a autoridade viva de um magisterio.
Neste sentido, a doutrina da "Sola-scriptura" representâ, de facto, uma differença essencial. O protestantismo actual frisa, como a doutrin a catholica, a neeessidade das boas obras, Deus as ordenou, porque demonstram a sinceridade e a profutrcleza da fé, e ahi estão
para edificar o proximo. Só que as boas ohras, pela
àoutrina protestánte, não teriam Inerecimento. Os ca'

tholicos r-econhecenl a palavra de Jesus : "Depois de
terdes feito tudo o que v-os foi mandado, dizei: Nós somos uns servos inirteis, fizemos o que deviamos fazer" (Luc. 17 , 10). Mas, em virtude de livre promessa,
Deus recompensa erl nós o fruto de sua propria graça
e de nossa cooperação.

§ 23. A indestructibilidade da lgreja
Na Historia da Igreia, revezam-se perseguições

frimentos
õil; Jirt r*ó *,rt do vos

.e

Perseg.ur-

sof

stre

: "Se

me odiou

r", xT?J1".3
SOIS
porisso é que o mundo vos
odàia. Lembrae-vos da minha palavra que vos disse :
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se elles me
põ.i.Suiram a mim, tambem vos hão de P-erqe^quil a
;À;;-iiotr. 15, 18; cfr. Marc. 13, ll; Lq"' 21, 12)' E'm
viita disso, o factô das perseguições nada prova contra

qUe ef a SeU.

I

üôi escolhi
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a santa Igreja. PeIo contrario. Dahi se deduz que a
Igreja é verdadeiramente a Igreja do Crucifieado.
Nosso Senhor predisse sua Igreja não só perseguições, mas tambem victorias
^ e triumplms: "As portas do inferno (Hades) não prevalecerão contra ella"
(Matth. 16, 18). Com que fulgor se não vae realizando
essa promessa na santa Igreja Catholica !
Quatro inimigos ha, que ameaçam a santa Igreja:
a) o poder civil; h) as heresias; c) a pseudo-sciencia; d ) a propria deficiencia de seus chefes e filhos.
1. O ataque do poder civil
O terreno em que a Igrej a lançou raizes, foi
regado pelo sangue dos melli,ores de seus filhos.
o primeiro periodo da Historia Ecclesiastica,
rlesde o apedrej amento de Santo Estevam até os
crueis edictos de Diocleciano, chama-se com razá:o a Época das Perseguições. O Estado empregou todos os rneios discricionarios : carcere, tortura, trabalhos forçados, confiscações de bens,
mutilações, e toda sorte de tormentos. Mas, o heiava os corações bem
tos pagãos se converO sangue dos Martychristãos.
e liberundo, a
de, seja
colliga-

s foram

I
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( São Jeronymo). -- "Nio inotnento que fôr preso um
bispo da Igreja, esta adquire a liberdade" (Christoph

Moufang).

IV[ais pernicioso para a Igreja é o byzantinismo, isto é, a ingerencia do Estado na cura
d'almas, ainda que na boa intenção de defender
c apoiar a Igrej a. Com taes intervenções do Estatlo, a Igrej a torna-se politica c palaciana, ir,
mercê. das dynastias na politica imperialista
c nacionalista. A mera suspeita de sttbserviencia rouba â, Igrej a a confiança das almas. Nesses periodos da Historia da Igrej a cabem as palavras do Propheta Jeremlas: "Quebraste os grilhões de macleira, mas os trocarás por grilhões
de ferro" (Hier. 28, 13).

2. O ataque dos

hereges

-heSoll o pretexto de reformar a Igrej a, as
resias dilaceram o vinculo da unidadc ecclesias-

maior incremento.
A heresia tem sido a favorita do poder civil.

O
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3. O ataque da pseudo-sciencia
A pseudo-sciencia foi, em todos os tempos, a
terceira conj urada no conluio do poder civil
com as heresias. Seu escopo é vilipendiar a lgrej a. A doutrina da Igrej a é considerada um
embrutecimento para as massas populares; sua
actividade santificadora, urna peste «le immoralidade; os chefes ecclesiasticos são tidos como tyrannos fraudulentos. A tal sorte de adversarios
é, applicavel a- palavra da Escriptu,ta :_ "Blasp-\gmam o que não comprehendem" (Judae 1, 10).
Verdade é, que a sciencia por si mesmA não
penetra n9_ amago 9, Religião para tanto se
requer a illuminação d.a graça _- mas todo exame imparcial da Igrej a e sua histoiia tlespertará respeito e consideração para com a mesma
Igrej

a.

"A Religião Catholica so exige que ninguent a condemne, sem ouvi-la. Examinae-a, como eu a examinei,
e chegareis a crêr, como eu creio" (Tertull., apol. c. 1).
Dizem que o clero fornenta a ignorancia. lio enltanto, foi o clero que civilizou os povos modernos da
Iluropa. O clero considera a ignorancia como um dos
rnaiores obstaculos para a missão da Igreja. Levado por
tal intuição, o clero fundou universidades e escolas, iá
com proprios recursos, ja com a subvenção das autoridades eivis. A Roma dos Papas tornou-se o fóco das
al"tes e seien eias. O movimento intellectual que abre a
Idade Nloclerna ( hum anismo e Renascença) , teve carinhosa acolhida por parte cla Igreja, muito antes que

rl Refornra protestante preten clesse para si um quasi
rnonopolio de cultura. Quanto não tem feito a Igreja,
desde o seculo XVI, pela verdadeira cultura ! Suas

instituições, mórmente as Ordens Religiosas, são centros de irradiação cultural. No seculo XIX a Igreja ficou privada dos fundos financeiros que serviarn para
estirnular a cultura, e cerceada lhe foi a liberdade de
ensino. Ii agora acoimam-na de não têr sufficientç açtividade scientifica !

I
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A razáo mais intima por gue a Religião é tão combatida, está em exigir a Igreja, do individuo, uma
transformação para a humildade, para o amor do proximo, para a castidade. Ao corpo ferido, qualquer toque lhe doe; ao homem vulnerado pelo peccado, muito
lhe pesa a acção saneadora da Igreja. O correctivo da
Igreja e tido por violencia, emquanto o peccado domina
o individuo.
Os inimigos da Igreja são pouco meticttlosos na escolha dos meios para desmoralizar a Igreja. Voltaire,
em seu odio á Igreja, dizia: "NIenti, meus amigos, menti ! Alguma cousa sempre ha de ficar".
O sympathico
- atheu consiprotestante J. F. Boehmer escreve : "Todo
dera-se um espirito forte. Tamanha mesquinhez não
destôa da rnentalidade moderna. Na guerra contra a
Igreja, quer o atheu armar-se cavalleiro, it guisa dos
carrascos que esbofetearam a Christo maniatado".
4. O Golgotha dos escandalos

O peior inimigo da Igrej a são os peccados
de seus. proprios chefes e filhos. Taes faltas são
possiveis, porque tarnbem o catholico não deixa
de sêr humaro, nem deixa de têr as suas fraquezas. A-Igrej t podera transformá-lo lentamente,
caso não ponha obstaculos â acção educadora da
Igrej a. A proficiencia da Igrej a em santificar
seus filhos, vemo-la incontestavel nos muitos heroes da fé e caridade que a Igrej a suscitou entre
os homens. 'E' um sophisma concluir que Deus
não opere em sua Igrej a, por causa de peccados
commettidos por catholicos. Pelo contrario, por
ahi se manifesta a carinhosa assistencia de
Deus. E' um grande milagre que a Igrej a se não
aniquilasse com as fraqttezas de alguns dos seus
dirigentes. Mas, quanto mais frageis os homelts,
tanto mais evidente a força e a intervenção de
Deus. "A força aperfeiçoa-se na fraqu eza" (II.
Cor. 12, 9).

A

IGREJâ,

"A rgreja tem o seu céo, quer dizer, homens de
grande espiritualidade, morigerádos, puros na fé, firmes na espe_rança, generosos na caridade, perseverantes na oração, h_om_ens que do céo attrahãm para a
terra a torrente' de bençams divinas,, (São Bernardo).

§ 24. Caminhos paru a Igreja

l.

Notas distinctivas (discriminantes) da Igreja

christo fundou uma só Igrej a, como tambem ensinou uma só fé e instituiir um só chefe
visivel. E a essa Igreja conferiu
notas distinctivas, pârâ gue os
sem encontrar. A verdadeira I
é una, é santa, é çatholica, é
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signaes, só os possue a Igrej_a Catholica, por con-

seguinte, é a única Igrej a de Christo.

As demais igreias christãs não possuem as mesmas
notas discriminantes. Pois que ellas
a) não são ttnidas na doutrina, nos sacramentos,

no chefe visivel;
b

) não

conservaraln fielmente todos os meios de

santificação;
c

) não

são

igrejas uttivet'saes (catholicas), mas

igrejas nacionaes, ou organizações de menor vttlto ainda;

d) nasceram muito posteriormente aos temPos
apostolicos; seus chefes não são legitimos successores
tlos Apostolos.
As notas adduzidas não são as unicas discriminan-

tes dã Igreia de Christo, -mas desde os tempos mais
Iao as mais frisadas, porque a ellas se podem
rõãu-rir tôdas as mais. O Conõilio Vaticano menciona
o- *iiágrosa propagação, a eminente santidade, a ilelÉ*"ii"õt abuiidancJa'de bens sobrenaturaes, a unidade
catholica (universal), a firmeza inabalavel.
rômotos

2.

Necessidade

da graça para a

conversão

"A estes signaes advém um irnpulso efficaz
clo alto, pois Déus Todo-Bondoso impelle os errantes pela sua graça, e auxil.ia-os a chega-rem ao
conhecimento dá vêrdade" (Concilio do Vaticano).
A graça é indispen_savel, porque a carninho da
Igrejá dãiem sêr remóvidos grarides obstaculos, de sorte que murtás pessô_as levani annos e annos ate chegarem- aos humbraes da,Igreia.

As principaes difficulclades dos convertendos são :
muitos não admittem vero mal da época, que
a)'de
(relativismo)
absoluto
'rráiot
' Pedem varias
dade
õpiniO.r, consultam fortuitamente algum sacerdole, assistem ao *tiô catholico, sentenr a attracção esthetica
d; titurgia, mas de maneira a.lguma reconhecem o com-

promiírã ó"ã lhes impõe a Reiiqião verdadeira. Procla'
mam gue ,iiúiirt pessbas, por disposição natural, deve-
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riam sêr catholicas, e por igual motivo deveriam outras sêr protestantes, atheistas, etc. . . .
Nossa época
não ê fria, nem quente (Apoc. 3, 15-18).
b ) Preconceitos : O catholicismo parece exotico e
"sobreearregado". Muitos eseandalizam-se eom verdadeiros e pretensos def eitos de ecclesiasticos e fieis leigos. As calumnias historicas crearam eertas idiosyncrasias, mais faceis de vencer pelo intellecto do que
pelo coração. "Existe um sentimento anti-romano
(aversão contra Roma), do qual se alimentam as lutas contra o papismo, jesuitismo e clericalismo, lutas
que já empolgaram alguns seculos da Historia EuroFéa, com um dispendio formidavel de energias religiosas e politicas. Não so alguns sectarios fanaticos, rnas
até gerações de piedosos protestantes e de gregos-orthodoxos viam ern Roma o proprio Antichristo" ( Karl
Schmitt).

3. Caminhos güe, de facto, levam
áL

Igreja

Multiplos e variados, como as inspirações de
Deus, são os caminhos {ue, na vida concreta, podem condu zir â, verdadeira Igrej a. Por via de
regra, o convertendo sente-se attrahido por algum aspecto particular da Igrej a, e põe-se a investigar integralmente a Religião Catholica. Uns
rendem-se iL j usteza logica de suas doutrinas,
outros admiram a rêde de suas organ izações caritativas e sociaes (aqui se préga o Evangelho
aos pobres). Qual é attrahido pelas riquezas estheticas da liturgia, qual pelas bençams da Confissão e da Euchãristia, qüal pela sêgu"ança que
a autoridade ecclesiastica incute, em meio -de
tanta anarchia religiosa e moral. A taes razões
obj ectivas allia,m-sê, geralmente, motivos de ordg* pessoal, como sej am o- bom exemplo_ do proximo e as relações travadas com catholicos de
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Admiraveis são os designios de Deus. Muitas vezes, até forças demolidoras transformam-se em vehiculos da graça. Agostinho Arndt, quando ainda protestante, perguntou a Albano Stolz, como poderia conheeer a fundo a Igreja Catholica. Albano Stolz responO Saeramento
deu-lhe : "Leia as obras de Lttthero !"
da Eucharistia cala profttndamente nos eorações. A
uln coadjutor protestante que pergtlntara conlo se faria catholico, responrleu uma senhora recem-convertida: "Ajoelhe-se so uma meia-hora nulna igreja, deante
do Tabernaeulo. Mas, dobre de facto os seus ioelhos
protestantes e deixe a Deus falar ao seu coração". "Dobrado o joelho, diz outra convertida, a pessôa
catholi ca"

iá

está

.

4. Tentativas de conciliação
Conciliação para o catholico significa a volta dos irmãos separados para a casa paterna da
Igrej a. Neste sentido é, que os Papas, repetidas
vezes, convidaram oS heterodoxos a voltarem á
Da parte dos prounidade de um só rebanho.
testantes, a conciliação visa- a fusão das varias
seitas numa "catholicidade evangelica" ou numa "Igrej a supra-confessional".
O "F'ederal Council of the Churches of Christ in
Ameri ca" estarra preparando, desde 1910, uma "Conferencia Ecumenica" para a fusão de todas as seitas

communas christãs.

fundiu 28 igrejas protesnal Allemã, sob a direcção
hsbischof) e de um minisde tres theologos. Annual-

mente convoca-se o Synodo Evangelico Allemão.
Protestantes bem intencionados procuraram enri"
guecer sua Religião com a adopção de principios ca-
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: a)
se
na confissão;
união mystica

pâl, mas como orgam

tholicos

il airãõíaó clas almas
corno saôrificio; d) a
quer rlizer, a habitação e
operação charismatica de l)eus nÍl ahna; e) a unidade
ecclesiastica, mas dentro do protestantismo não pode
sêr perfeita, por causa de antinomias intrinsecasl será apenas uma communhão de interesses collectivos.
Pena é ficarem em meio caminho. Tendencias asfaculta!1ro_,

sim "catholizantes" apparecem na Inglaterr.a, Allemanha, Suissa e America do Norte.
Uma indefinivel saudade da Madre-Igreja domina
o mundo acatholico. Não se creia, porérn, qlre o mundo esteja rnaduro para a conversão, ou qlle o protestantismo esteja nas ultimas. Não afastemos ír ninguem
por indiscreção de palavras. Nossos irmãos sepaiados

precisam de nosso amor, e de nosso exemplo, e de ltossa oração. O estado cle alma que leva ao catholicismo,
é o espanto da razáo ante o portento divino da Igreja
e o desejo ardente de possuir a Deus. As den.sas -prrâlanges dos "fartos" ficam para o lado de ftira, poique
não querenr a Redernpção que lhes yem de Deus,

§ 25. A

Communhão dos Santos

l.

Noção

de vicla, p_orque todos participam da vida divi-

râ, gue Christo lhes outorga. São membros do

seu corpo. Estão, tambem, numa santa communhão de amor. As orações e bôas obras de cada
qual aproveitam a todôs.

I
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triumphante.

2. Importancia

relig_iosa da

Communhão dos Santos

Na Comrnunhão dos Santos está a expres-

primeira pessôa do plttral.
ianto, o proximo em nossa
mos, ainãa, offerecer
pelo proximo.

to«las

, PgrP-ode-

obras

clo corpo e da alma.

h) Podemos attxiliar ás almas clo purgatorio, por meio de orações, bôas obras, indulgen-
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_c!as, e principalmente pelo santo sacrificio da
Missa. As almas bemditas, de sua parte, mostrar-se-ão gratas e rezaráo por nós.

ííE' um santo e salutar pensamento
tezar pelos de.
sejam livies de seus puccaãõ;;- dI.
-fynto_s, F!ra. -gue
Macch . 12, 46).
As almas não podeni valer-se a si
mesmas, porque com a morte expira o prazo de merecer. Existe a piedosa crença de qru as àlmas, por nos,
pódem offerecer ef.ficazménte toãos os seus áctos dé
amor e de soffrimenlo no pu_rgatorio. Esta crença baseia-se no dogm_a da commúnhão dos santos e no facto
de os antigos christãos implorarem todos os seus mor-

tgr em geral, não

so. o_s martyres que alcançavam o

céo sem^ purgatorio. A. Igreja, óntretânto, não "raàpiou
els_a opinião na liturgia, quer dizer, não invoca ãÍiicialmente as almas do puigatorio.

c) veneramos os santos, e os invocamos. Elles nos auxiliam com a sua poderosa interc.r*áo
j unto ao throno de Deus. A veneração clos santos é de grqn§e alcance: 1) porqtie os santos
nos são modelos luminosos; z'l pôrque caridosamente offerecem a Deus suas orações e obras
meritorias pela nossa eterna sarvação.
l. os santos são os heróes da Igreja. Actuaram ern
su+ época, como reformadores dos- cóstumes e como
guias para os mais altos p-incaros da nó"tuiçáo. Sãn
Bento tornou-se o reformaãor do
É;seando na oração e no trabalho (ora-orüchismà.
et labora) a uí0"
de seus monges2 f.ez de sua ordem ,r*r íortadora de
cultura par-a a Europa medieval. euanâo o luxo escancarou abysmos
quencia dos capita
ers que apparecem

os seus ideaes de
da autoridade pelo
poz Santo Ignacio
diencia evangelica.
vinistas veio São Francisco
aseese humana e constructorao
São Vicente
de PaUlo conseggiu sanar a: chagas- soóiaer,
án.rtas pelas
guerras religiosas em França-, etc. Cómo outrora
em

I
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sua vicla, os santos ainda hoie arrastam, pelo exemplo,
grandes feitos e virtudes.
av

2. O Concilio cle Trento defertcleu il veller. aç_{9 dos
os aleives dos reformadoresr A-Y-irgem
"orirà
e mãe cle deuses, mas a Máe do Filho de
Maria não
D..,t humanad.o. Os Saltos não são semi-deuses, mas
homens santos e bemaventurados qlle intercedem por
;ór, graças ao amor que nutrem para coP todos oS remidoI. Êntre catholicismo e paganismo levanta-se uma
santos

a omonovel,
barreira
iquias nio
mo.
theismo
r' mas §aO
âS,
pOSSUem
o nos deido
õiõóior^
xam esquecê-los.
só se veneravam os Apostolos
Na iáreia primitiva
-Em
meados do seculo III' é- que se 99e os marlyrãs.
neralizou a u.rr*tação de confessores e virgens' -No
primeito miltenio àa Igreja, .era o povo que escollia

ieus santos ó padroeiroã. Ô bispo approvava ou prohirros Processos
do seculo Xo'

b
d
S
(

ro canonizado
antos não

são

collocados no céo, mas sua veneração particular ê approvatla officialmente pela Igreja.
3. Importancia social da Communhão

dos Santos

A doutrina da Communhão dos Santos acarretou immensos beneficios para a sociedade humana. Pela canonizaçáo e veneração de matronas, escravos, lavradôres, artifices e opeJarios,
elevou-se o conceito da classe aos olhos dos homens. Os pobres conformavam-Se com a dura
sorte, porque com ella Podiam merecer a bemaventurania eterna. Além disso, o pedido de
orações ao proximo, o su-ffragio .pelos mortos e
a invocação dos santos dão enfei o .? innumeras
obras de caridade. Quantos hospitaes e casas
em cumprimento de
ói;t;s não coristruiúm
promessas feitas aos santos.
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sociaes d

ntaes.

é
hospitaes
diava des
Assim

as de
irra-

subsidiarias, como le

obras

camas livres para os

zinha, para a guarniç
cos, foi-se ampliando

amor á collectividade, faziarn-se testamentos ern favor

4.

A Communhão dos Santos na arte

A veneraçqo dos santos influe, de modo particular, na evolução da arte. I{ão se contaú as
poesias e os cantos em louvor dos santos, os templos,- as estatuas e os paineis em sua honra, os
preciosos relicarios em que se guardam os seus

restos mortaes.
- MrB grado têr a Reforma clestruiclo rnagnificentissimas obras de arte, e a Revolução Fnance zí têr eliminado as "obras dos reis_ e dos padles", ain da possui-

mos verdadeiras fontes de belleza nos monumentos que
escaparam ás vandalicas dernolições.
As legen das dos santos, con servadas nos lares, são
uma prova da confiança e do amor que o povo consagrava aos seus santos e padroeiros. como fontes historicas, âs legendas em geral não têem valor algum; sua
importancia está em definirem o que o povo perlsava
dos santos, e quanto os estremecia-.
Luz e VÍda

t
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Communhão

dos Santos

Por mais benefica qtle

sej

a para os homens,

a intercessão dos santos deverá sêr fulminada
como idolatria, se fôr j usta a accusação protes-

os santos usurpam o lugar de Christante de qlle
nosso unico Medianeiro. Tal, porém, não
acontece. A Igrej a sempre ensinou:
a) A veneração e invocação dos santos não
é essencial para a salvação, mas é apenas util e
de modo algum condemnavel.
b) A intercessão dos santos e de christãos
piedosos, bem como as obras meritorias em favor de outrem auferem sua virtude dos merecimentos de Christo, unica e exclusivamente.
Christo é a cabeça, nós somos os membros. Elle
é a videira, nós somos as vides. Sem Elle nada
podemos fazer.
Ensina o prOtestantismo que o homem, effi cousas
de salvação, é de todo passivo, quer dizer, por si nada
pode fazer, Deus é que tudo opera no homem. Setrdo

to,

o homem não pode f.azet nada, absolutamente,
em favor de outrem. Segundo a doutrina catholica, a
graça infunde no homem uma nova vida divina que o
habilita a praticar bôas obras.
'
"Communhão dos Santos ! que de alegria e bemaventurança a não illumina ! A Communhão dos Santos é o thesouro escondido e a silenciosa alegria do catholico. Nella não existem as barreiras do tempo, nem
assim,

as do espaço. Dos seculos e millenios passados,' de
culturas e paizes, cuia memoria mal vibra nos vestigios da lenda, os santos identificam-se com o presente,
úmanam-se com os catholiCos e cercam-nos de seu
amor e carinho. O catholico nunca estará insulado.
Unido a elle está Christo, a cabeça, e com essa cabeça
se lhe unem todos os santos membros do seu corpo
no céo e na terra" ( Karl Adarn, Le vrai visage du
Catholicisme).

t

CAPITULO IV

A racionalidade da fé catholica
A. A

I

)

RACIoT{ALIDADE DA r,É cATHoLrcA,

EM

GERAL

§ 26. O saber perante a lé
1. Noção da

fé

Crêr é acceitar por verdade tudo o qlle Deus
revelou, e o que a Igrej a nos propõe a õrêr. Obj ecto da fe são, portanto, as communicações (revelações) de Deus aos homens. O motivo do nosso crêr é a veracidade de Deus. Confiamos na
palavra divina, porque Deus não pode enganars€, nem faltar com a verdade. A I§rej a é, apenas
a transmissora da fé. Ella nos ensina, infallivelmente, euâ€s as Revelações de Deus.
A f é distingue-se da sciencia. A sciencia baseia-se
g-m experiencia e conhecimento proprios; a fé, porém,
firma-se em autoridade estranha.^Di§tingúe-se, ir*b.-,
da mera opinião, po.que r e caracte riía pelo nrrórrtimento
À te e acquisiçao d; vãrclades cer'nãoinabalavel.
tas,
p_or_ propria investisaçãol mas pela óo"rinúu
na veracidade de Deus.
Por natureza, nossa tazáo só aeceita o raciocinio
que l\. qeiq evidente. Como os artigos cla fé não ;ãà
accessiveis it simples luz d
vontade influe muito na o
pode crêr, quem o queira.
de Deus, porque o homem
supremo Senhor e a sua u
lavras da vida eterna" (Joh
tade humana é fortalecida
torna-se sobrenatural pelq. graç_a;
pela Iivre eequiescencia, torna-se um acto livle, -humano.
1) rnclue-se aqui. o presente _capitulo, em attenção aos rapazBs que, por
qualquer motivo, não buderem Íazei o cur§o todo.

I
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2, Fé racional

A f é catholica não é nenhuma "creuça cega
de carvoeiro", mas uma fé lucida e convicta. O
homem deve estar em condições de j ustificar a
sua fé perante a razáo e a consciencia (fé racional). Deve poder formular_ o_ seguinte raciocinioi Eu pos§o crêr esta verdade, porque é Deus
quem a revela. Eu devo crê-la,_porqtle Deus é o
úeu Senhor e a minha salvação.
Os criterios de credibilidade baseiam-se'
por tu? vez, em tres outros raciocinos, um dos
qllaes e de natur eza philoslPlica, os outros são
cle caracter historico: a) Existe um Deus que
não pode enganar-se, nem mentir. b) Esse Deus
reveiou-se nó Antigo 'festamento, e pela- bocca
de Christo e dos Apostolos. c) Christo fundou
Llma Igrej a, â, qual confiou a missão de annllnciar a-revelaçãó divina. Para esse fim dotou-a
com o dom de infallibilidade.
No segundo raciocinio : "Deus se nos revelou"
coltentamo-nos com a prova de que Jesus ChristO é
Filho de Deus e instrum-ento da Revelação divina. Elle
nos ê. testetnunha das Revelaçõs do Antigo Tstamento.

Pela sua doutrina e pela missão que outorgou aos Apgsiolot, Jesus Christo nos é tambem fiador das Revelapelos Inesnlos Apostolos.
o que nos foram feitas
. ções
da P?laOi rnysterios da f.é, nô sentido estricto
vra, não óodem sêr clemonstrados com provas philorophi""* ôu historicas, porque elles são "stlpra-racioirããt", isto é, iuaccessiveis ao raeiocinio humano. Nestes mysterios so podemos evidenciar que não são colltra a iazáo e, para a nossa alma, representam um gr?ncle valor religioso. As tres verdades !9p-ra-mencionadas
iãxistencia õ. Deus, divindade de Christo, origem divi", O" tg.eja) apparecem, em seus effeitos, tlo mundo
visivel, dõ maneira que podem sêr alcançadas com a

Itrz da

razá,o.

cle que os fundamentos da -{é pódem
sêr demonJtrados pelã sã razão (Concilio do Vaticano),

À doutrina

oao importa nenhtrm descredito para a fé. O ouro

I

é
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recommendavel, por sêr o ro. Para determinar seu vaIor intrinseco, não é nec ssario depreerar os rnetaes
ordinarios. Por termos a Revelação, ninguem menos-

prezara as funcções dos cinco sentidos. Ainda que illuminados pela luz da Revelação, po 'que haveriamos de
desprezar o ministerio da razTao? O sentido da vista é
lpreciavel, ainda que se não comp re com a intuição
da intelligencia. I a mesma forma, a razáo é apreciavel, ainda que se não possa medir conl o Evangelho,
em materia de té (N[ichael Sailer, bispo de Ratisbona).
I-,uthero, ao inve , riclicularizava o nome de Aristote-

Ies, e so falava da t'azã,o humana corno de uma meretriz,

3. A

apologetica

Apologetica é a sci ncia que prova a racionalidade da fé catholica. Ella responcle-nos a
tres questões:
Porque devemos têr Religião (crêr na existencia de Deus) ?
Porque devemos s r chr"istãos ?
Porque devemos s r christãos catholicos ?
Os adversarios da Igrej a dividem-se, portanto, em tres classes:
a) negadores da existencia de Deus: atheistas, pantheistas, materialistas, agnosticos;
b) negadores do christianismo : j udeus, sarracenos, racio alistas (deistas), indifferentis-

tas;

- c) negadores

da Igrej a : hereges ou heter«l-

cloxos.

Com a noç o de "livre-pe Lsador" liga-se a
idéa de pessôas inteira,mentê descrentes ou de
adversarios da Religião Christã. Chamam-se
apostatas as pessôas qu e abandonam o christianismo. Indifferentistas são as essôas que nutrem antipathia contra toda religião rêvelada

l
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(religiã.o positiva). l.g,rldo elles, para a salvação seriam necessarias so as tres grandes verdacles: Deus, immortalidade, virtude.
Já o primeiro Papa nos exhorta ao exame
racional da fé: "Estae apparelhados a responder a todos os qye yo!_ psdirem razáo da esperança que vos anima" (I. Petr. 3, 15). A tanto nos
impelle a propria consciencia.
4, Leitura
Leitura (:oncornitante para o cap. I\Io: I'. I-,eonel
j., A psychologia da Fé. Rio de Janeiro.
P. W. Devivier s. j., Curso de Apologetica Christan.
S. Paulo. P. Ignacio Klug, Crença e Descrença, para
t:lasses illustradas. Petropolis, Editora "Vozes". P.
Huberto Rohden: Esplendores da Fé, para intelligenTu és o Christo,
Para Onde?
cias robustas.
Perillo GoEditora "Vozes".
vivo !
trilho cle Deus-Donde?
Justino Mendes, Razões da
mes, Penso e creio. Rio.
D. Sebastião Leme, Acção Cathonossa Crença. Rio.
- Becker, Cartas Pastorais. Porto
D. João
lica. Rio.
Frei Sertillanges o. P., Catéchisme des InAlegre.
- Dieu ou Rien; Sources de la Croyance en
crotants;
Die,u. Paris. Brunhes, La Foi et sa iustification rationelle. Paris. -- Rabeau, Apologétique. Paris. (Edição
As
vernacula destes autores francezes, nas "Vozes").
obras de Gemelli, Gilson e Maritain, citadas no "Elucidario".
F-ranca s.

§ 27. A obrigação de crêr, a Ielicidade de crêr
l. A Religião, como té viva
Religião é a total entrega do homem a Deus.
Realiza-ú pela fé,, pela esperança e pela cari-'o
dade. A fé- diz ao homem que Deus o creou,
conserva e santifica. Como o homem provém de
Deus, assim a Deus tornará. A fé mostra-lhe o
caminho para Deus. A esperança consiste em
aguardarmos seguros o auxilio divino, râ aspi-

a
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ração de possuirmos a Deus, na confianÇâ, emse compadece de nós e cumpre
as suas promessas. A caridade consiste em nos
abandonarmos de tal maneira á, bondade de
Deus, que prefiramos perder tudo a separar-nos
de Deus por algum peccado mortal.
A piedade catholica está essencialmente na
pratica da fé, esperança e caridade. Dessa triplice raiz procedem todos os mais actos da Religião: oração, sacrificio, sacramentos. Da mesma
origem são as virtudes moraes da j ustiça e do
'
amor ao proximo.
As virtudes theologaes da fé, esperança e
caridade, estão em intima correlação. A fé impelle, positivamente, á, confiança em Deus fiel
e todo-poderoso, e ao amor de Deus. De outro
lado, existe, Dâ fé, um acto de caridade incipiente, pois o homem só toma a palavra de Deus por
norma de suas idéas e acções, porque sente amor
e "saudade" de Deus. Porisso é que podemos
designar a piedade catholica como fé viva, como espirito de fé, como vida baseada na fé. Por
obrigação de crêr comprehendem-se todos os
preceitos da Religião (Religião subj ectiva).

fim, de que Deus

2. A obrigação de

crêr

A submissão a Deus é de grave preceito: a)
porque Deus nos creou, e nos conserva a existencia de momento para momento. Sem a assistencia de Deus, recahiriamos no não-sêr, donde fomos tirados. b) Porque Deus é a nossa bemaventürança. Sem Deus (sern fé), ficariamos desnorteados; longe de Deus (sem o amparo de Deus),
viveriamos em pobreza e indigencia; em Deus,
_c_o+!eg_uimos a nossa verdadeira grand eza e felicidade.

I
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Isto já se dedttz da ordem natural das cousas, com
o auxilio da mera razáo. Mais claro se torna o conhecimento destas verdades, se as contemplarmos â luz
cla RevelaÇão, que nos apresenta Deus, não só como
rlosso Creador, mas como nosso Redemptor e Doador
de todas as graças. Tomada subjectivamente, a Religião
, portanto, em reconhecermos as razões que
de facto existem entre nos e Deus. A Religião deve sêr,

i'esume-se

no individuo, a pura expressão da verclade.
Irreflectida, pois, e pretenciosa é a phrase tão repetida: "Religião é bom para o vulgo". A Religião impõe-se igualmente ao homem culto. Quanto rnaiores os
beneficios, tanto mais grato deve sêr o individuo para
co,m Deus. Além do mais, "noblesse oblige".

3. A

Íelicidade de crêr

A Religião perfaz a felicidade do homem.
a) E' uma hz para a intelligencia. A vida e a

morte j á lhe não são enigmas indecifraveis. O
soffrimento j a não é a obra do cruel destino, mas
uma graça proveniente da mão paterna de Deus.
Muito significativa é a palavra que lemos na Sagrada Escriptura: "Nosso conhecimento ê fragmentario. Nos eonhecemos como que por um espelho, eln
enigmas" (cfr. f. Cor. 13, 72). De maneira analoga se
exprime Aristoteles, o maior dos philosophos na antiguidade : "Como a vista das aves nocturnas está parÍl
a luz do dia, assim está a nossa intelligencia para o
que ha de mais lucido por natureza ( Deus ) " ( Metaphys. II, 1, 3 ) . Por essa razáo é que Socrates chega a
propôr: "Nós esperaremos por alguem, seia um cleus

ou homem por Deus inspirado, que nos ensine os nossos deveres religiosos, e espanque as trevas qlre cercam os nossos olhos" (Alcibiades, II).
Nos catholicos caminhamos na htz, porque Christo
é a luz do mundo. Quem Nelle crê, não tacteia na e§curidão. Esta verclade no-la recordam os cirios ardehtes de nossos altares, a oração liturgica em direcção
do Nascente (Christus, Sol salutis).
b) A Religião dá força sobrehumana â nossa vontade. Como a creança, com o auxilio da

T

À

IGREJA

137

alavanca, pode mo\rer grandes pesos, assim a
Religião nos torna capazes dos maiores sacrificios. Haj a vista os martyres da f é., da caridade,
cla penitencia, das obrigações inherentes a cada
estado.

O Catecismo, com toda a sua singeleza, contribue
mais para a correcção dos co,stumes, do que a policia
mais organizada e as leis mais perfeitas. A lemhrança:
"Deus vê tudo. Castiga e recompensa por toda a eternidade. Deus é nosso Pae, e todos os homens são irtnãos" so esta lembrança previne muito mais crimes do que o medo de penas legaes; creou mais obras
de caridade do que o humanitarismo e a philanthropia. A que ponto chega um povo sem Religião, viu-se
llos eventos da Revolução Franceza. Pouco depois de
terem abolido, por lei, a existencia de Deus, o Directorio viu-se obrigado a declarar: "Existe unl Ente Supremo, existe a imrnortalidade da alma".
Napoleão Io, grande estadista, cheggu a dizer

:

"Eu

.
sei que em nenhuma ordem social pode o homem viver virtuosamente, sem Religião. I-ima sociedade sem
Ite_ligião é como unra nave sem bussola. Nella campeiam

todos os furores e tormentas das guerras civis". Noutra
occasião, exprimiu-se com mais energia: "Sem Religiãg, os homens haviam de matar-se por causa cla pera
mais sumarenta ou da mulher mais formosa".

c) A Religião consola na desgraça e na hora
cla morte. Salva o homem de toda desesperanea.

"Deus é Pae e não nos impõe sacrificios aciúa
de nossas forças. No auge da afflicção, não tarda o auxilio de Deus". Tal consideiação é uma
como que ancora nos mares tor,mentosos do soffrimento. o individuo religioso compara-se com
tr p_almeira esbelta que o tufão agita, mas não
pode desamaigar.
Confrontado coln o irreligioso, o homern religioso
dernonstra, em circumstanciai identicas, rnuito mais
coragern e espirito de sacrificio. A irreligiosidade pro4rr, muitas vezes, caracteres covardes C pusillaniires.
Quem rouba a Religião de uma pessôa, é [ao cruel ce-
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mo o homicida que priva seu semelhante da ventura
de viver.

Os idolos que a descrença apresenta como succedaneos do Deus verdadeiro, não podem dar âo homem
felicidade perfeita e verdadeira, nem tão pouco torná-lo mais perfeito. Como taes se recommendam a arte, as sciencias, o jogo, o despôrto, o gôso da vida, o
humanitarismo, etc. Devem suffocar, no homem, o soffrimento e o relnorso de consciencia. Na realidade, so

poderão attingir .a peripheria da vida, emquanto no
undo da alma se aninha o descontentamento de vi-

f

ver. Ali falta Deus, o unico descanso do coração humano: "Abandonaram-me a mim, fonte de agua viva,
e para si cavaram cisternas que não ajuntam agual'
( Hier. 2, 13 ) .
David Frederico Strauss recommendava, como succedaneo da Religião, que se lessem obras poeticas e se
onvissem eoneertos musicaes. Tal substituição não vinga nos momentos difficeis da vida. Miguel Angelo, üffi
clos grandes genios artisticos, arrependeu-se amargarnente cle têr feito da arte o seu idolo : "Nem o marrnore, nem as côres empolgam a alma. Ella procura
unicamente o amor de Deus que da Cruz nos abre os
bI'açost'.

Jestts sabia, desde o principio, quem não tinha f.é,
e quern havia de trahi-lo. E dizia: "Porisso eu vos tertho dito: Ninguem póde vir a mim, se lhe não fôr
concedido por meu Pae" (Joh. 6, 66). Desde então,
muitos discipulos se retrahiram, e iá não andavam com
Illle. E Jesus perguntou aos doze: "Quereis, tambem
\,ós, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor,
para quem havemos de ir? Tu tens palavras da vida
eterna. Nos crêmos e conhecemos, que Tu és o Ungido
de Deus" (Joh. 6, 68-70).

B. A RACIONALIDADE DA FÉ EM DBUS
Deus deu-se a conhecer aos homens : a) pela Yoz
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§ 28, Vestigios de Deus no nnundo visivel
1. A theoria evolucionista
As sciencias naturaes admittem, hoj e

139

em
clia, que o universo se evoluiu de uma nebulosa
incandescente. As moleculas da nebulosa condensaram-se em corpos luminosos (sóes), e dos
corpos luminosos segregaram-se os planetas pelo movimento de rotação. Por um processo
de refrigeração formaram-se primeiro corpos
ignescentes, depois astros sólidos. O sol ainda
se acha em estado igneo, a lua está de todo fria,
emquanto a terra ainda offerece condições de
vida para os sêres organicos. O interior da terra é uma massa incandescente (theoria de Kant
e Laplace). Mais tarde formulou-se a hypothese
de que da materia anorganica se teria desenvolvido todo o mundo organico: plantas, animaes,
homens (theoria evolucionista).
Tem-se abusado da theoria evolucionista,
para negar a existencia de Deus. Mas, sem razã,o.
Existe uma theoria evolucionista que não nega
a doutrina da fé. Os enigmas do cosmos, só os
resolve a evolução gu". admitta a Deus como
principio e causa primeira.
Kant e Laplace eram theistas. Napoleão estranhára
que Laplace não se referia a Deus em sua obra. "Cidadão e primeiro Consul, disse Laplace, nunca tive
necessidade dessa hypothese". Esta resposta foi muito
explorada em abono do atheismo. Napoleão apontava
para o systema de Newton, segundo o qual era necessario que Deus interviesse, de vez em quando, na mecanica celeste. Segundo as theorias de Laplace, as leis
da rnecanica celeste bastavâffi, para tudo explicar, porque as perturbações de gravitação eram periodicas
(cfr. J. Mendes, Razões da nossa crença, 23 ss.) . Laplace obedecia ao principio theologico que se não devem estatuir milagres, sem razáo e prova sufficiente.
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A existencia de Deus não era, para elle, uma hypothese
ociosa. Laplace morrell como um erente, eonfortado
com os santos sacralnentos.
Não é necessario, neln será exacto etrtender, ao pe
da letra, o relato biblico da Creação, ou attribuir it
acção directa de Deus ou dos Anios a rotação dos corpos celestes e outros phenomenos da natureza, em Yez
de reduzí-los a determinadas leis cla natureza. De outro lado, cumpre não esquecer que as seieneias naturaes se baseiarn quasi que só em hypotheses, seln poderem eruir dados positivos sobre a geltese do mtlndo ( eostnogonia).
2. Vestigios de Deus nas proto-substancias
cosmicas

Por muito tempo, foram os atomos considerados a proto-substãncia do cosmos. Hoj e o são
os electronios. com as suas energias. De nossa
parte, precisamos indagar: Donde provêem elles ? Affirmar qlle são eternos, não é resposta que
satisfaça. Pois não queremos saber desde quantlo existem, mas donde provêem e donde auferem suas energias. De maneira alguma podem
elles constituir o élo inicial da evolução cosmica. No inicio, deve têr existido um sêr infinitamente perfeito qlle tenha em si mesmo a razáo
de sua existencia, de sorte que exista por si mesmo. Assim o exige a lei da razáo sufficiente.
I)eu-se " a mais descabida aberração do espirito
humaro, quando o materialismo ergueu o atomo
ao throno de Deus" (Rud. Herm. Lotze) . O atomo é a entidade mais infima e imperfeita que
pode existir. Pede llecessariamente um complemento que lhe garanta a existencia fragmentaria. O atomo e limitado em suas qualidades; possue umas, com exclusão de outras. Com isso fica
comprovada a sua insufficiencia e a necessidade
de um factor ultimo gue lhe dê existencia e individuação.
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3. Vestigios de Deus nos sêres

L4t

organicos

I'euhamos em vista os sêres organicos, isto
é, as plantas, os animaes, os homerls. E' facto
que nem sempre existiu vida na terra. A geologia nos mostra que nas primeiras camadas da
crosta terrestre se não encontram vestigios de
animaes petrificados (periodo azoico). Além
disso, todos os indicios são de molde a provar
que a tema se achava, a principio, num estado
ignescente que teria calcinado todo e qualquer
germen de vida.

.

Ainda que os molluscos não deixaram vestigios nas
camadas telluricas, de maneira que se possa suppôr
já existissem no assim chamado periodo azoico, o certo é que houve um tempo em que não havia vida alguma sobre a terra. Quanto mais fundas as camadas telluricas, tanto rnais eseassos os signaes de vida. Havia,
ademais, o estado igneo da terra.

De outro lado verifica-se que a vida só procede de um principio vivo, a cellula só nasce de
outra cellula. A assirn chamada geração espon-

tanea (generatio aequivoca) é uma chimera, é
uma illusão cerebrina. Resta, pois, a unica possibilidade de que a vida foi creada. Logo, existe
um Deus Creador.
Chama-se geração espontanea a hypothese de que
o sêr organico se origina da materia anorganica. Era
uma idéa muito applaudida em tempos passados. E

parecia provada pelo facto de se crearem vermiculos
em carne putrefacta, em visceras, em aguâ estagnada,
etc, Parecia provada pelas flores e graminaceas que
medraur em curnes rochosos, desfavoraveis vida órganica. Desde as experiencias de Pasteur^( fall. em
1895), sabemos perfeitamente que são provas sem nenhum fundamento. Seria um devaneio fazer a geração
espontanea {emontar a épocas pré-historieas. Aeceitasê, sem difficuldade, o milagre dos atomos omnipotentes, para melhor se negar a omnipotencia de Deus.
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Suppôr que a vida provenha de outro corpo celeste, não resolve, Inas apenas desloca a clifficuldade, porque tambent os detttais astros passal'aln pelo estaclo
ign escente.

4. Vestigios de Deus na ordem e
finalidade do mundo (prova teleologica)
No começo, havia o cháos, um complexo desordenado de materia e energia. Agora contempla-se o mundo como um cosmos (do grego: ordem). Os atomos não giram cegamente, como
flocos de neve ou grãos de areia á mercê da tormenta, mas formam obras de arte na natureza,
que sobrepuj am as obras humanas em formosuiâ, variedade e magnificencia.
Os factos e phenornenos são tão numerosos que

os não podemos abranger em sua totalidade. Cada invenção dos homens concretiza novas rlaravilhas da
"technica" de Deus. O mundo organico (vegetaes, animaes, natureza humana) ostenta-se como um dominio
de summa finalidade. O Dr. Ignacio Klug escreve: "Poucos homens hão de têr uma idéa da enorme dynamização, extensa e ramificada, que existe no organismo humano. Ahi está o gabinete da direcção : o cerebro. Um
cabo possante, a medulla espinal com innumeras rarnificações nerveas, transmitte, como antenna telegraphica, as ordens da direcção ás varias estações receptoras, que são os orgams respectivos. Os tympanos,
qlraes centros telephonicos, transmittem ao cerebro as
impressões acusticas que apanham de fóra. Os olhos,
como apparelho photographico, so precisam de uma
chapa sensivel. O olfato e o paladar são dois laboratorios de analyses chimicas. Os orgams digestivos funccionam como centros caloriferos; com a maior economia de combustivel produzem uma temperatura isotherrnica, emquanto os gazes de combustão são eliminados pelos pulmões. Um automato musical está na larynge que é um admiravel orgam em miniatura. Poderás negar, aqui, os vestigios de uma Sabedoria ornnipotente e creadota?"
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ora, só um espirito racional pode traçar
planos e fixar finalidades. Logo, nas obras do
mundo verifica-se a operação de um espirito racional, cheio de sabedoria e poder, a qúem cha-

mamos Deus.
Um livro se compõe de milhares de letras criteriosamente combinadas. uma pessôa sensata não ha-de

cero escrevi_a: "Dispersae uma barrica de letras pelo
chão, por ellas nunca se formarão os Annaes de Enn io".

5.

Resultado

o mundo visivel não se explica por si mesmo. E' um complexo de perfeições ã imperfeições (nascer e fenecer). Todas as cousas teem o
caracter de contingencia ou eventualidade. São
deficientes e fragmentarias. Dahi se conclue que
recebem a subsistencia de outrem (esse ab aliõ).
Esse "outrem" deve sêr primordiai, de maneira

Everardo Backheuser, A origem do mundo â luz

tura sob C. Anthropologia catholica, no B.
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§ 29. Vestigios de Deus na consciencia

hurnana

1. Os factos
Os phenomenos psychologicos qlle cáracterizamos com o nome de consciencia, nos são familiares por nossa propria experiencia. a) São,
em primeiro lugar, criterios de natur eza tnoral.
Certos sentimentos, palavras e obras, nós os caracterizamos como bons e louvaveis1' a outros,
como maus e condemnaveis. b) A eSSeS criterios advém a consciencia de obrigatoriedade:
Nós devemos evitar o mal e praticar o bem"
c) A intima obrigaç:ão é tão pronunciada, que
nos inculpamos, quando fazemos o mal, e sentimos paz de consciencia, Quândo praticamos
bôas acções.
íE' facto comprovado qLle a consciencia é um
hem commum ãa humahidade. A ethnologia
descobriu-a entre os povos mais primitivos. As
noções fundAmentaes da vida moral estão gravanoções fundametaes da vida moral estão gravadas nos corações de todos os homens: a) Honra a Deus e a seus representantes. b) Não faças a outrem o que não queres qlle te t?çu*.
c) Tu és superior ao bruto pela tua_ intelligencia. Colloca-te, pois, acima delles pela mocleração de tuas paixões.
A consciencia assume, em todos os indivicluos, o caracter de rigorosa intransigencia. E'
uma autoridade absoluta, é um iuiz incorrupto
de. todos os noSSoS actos e omissões. A consciencia recompensa e pune, incontinenti.
A esses factos não contradiz, que em certos individuos não appareça nenhum vestigio de consciencia. H,â,
casos anomalos em todas as faculdades physicas e in-
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tellectuaes. Como qualquer faeuldade, a eonsciencia pode sêr aperfeiçoada, mas tambem poderá deformar-se

e atrophiar-se.

2. Explicação dos

tactos

Emquanto o mundo inteiro se acha sob o
dominio das leis da natur eza, o homem é livre.
EIle distingue, escolhe e j ulga. Entretanto, esta
liherdade não é illimitada; elle sente ern seu
peito um dever. Esta lei da natur eza do seu
procedimento moral aponta tão claramente para
Deus, como as leis das proprias realizações no
dominio da natnr eza. Pois Deus imprimiu o
seu espirito e a sua vontade não sómente ao
mundo e ás suas forças, mas tambem â alma
humarâ, com todas as suas aspirações. De facto,
todos os homens consideram a Deus como o autor da consciencia; reconhecem nella a yoz de
Deus.

3. Difticuldade

A obj eção mais sediça contra esta prova da
existencia de Deus affirma que a consôiencia é
um producto da educação. Dahi a diversidade
de principios moraes entre os povos, nas varias
épocas da Historia e nas varias idades dos individuos. Por consegui,nte ) a consciencia nos foi
incutida pela sociedade em que vivemos.
Resposta: se a consciencia é unicamente
producto da sociedade, porque é que os homens
mais santos e conscienciõsoi se voliem, como reformadores, contra a consciencia da sociedacle ?
A educação opera com a consciencia como cousa
dada de antemão. A consciencia revolta-se, muitas vezes, contra a educação: é um factor preexistente que o educador deve aperfeiçoar, como
Luz e Vida
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as demais faculdades. Até contra a autoridade
pode a consciencia reagir, mormente quando há
ôollisão de obrigações (leis ini ustas, etc.) .
A sociedade más companhias pode desencaminhar aS conseiencias, For maximas e exemplos. A
consciencia se corrompe, tambem, quando o individuo,
consciente ou inconscientemente. attribue responsabil-

lidades proprias a outrem (Adão Eva; Eva _á se-rpen^ senatus bestia (os
te) : Sinãuli senatores boni viri, totus
senadorõs são homens de bem; o senado todo é um
monstro). Thema (escola nova): Confrontar o espirito da classe e o espirito individual de cada alumno.
4. Resultado

Temos em nosso peito uma lei moral e um
juiz inexoravel. Ora, essa lei é um bem com-

mum de toda a humanidade. Nenhum individuo
pode, sem remorsos, fttrtar-se ás Sua§ prescripções. O aguilhão da consciencia se faz sentir,
àinda que o individuo não tenha noç{o expressa da cülpa. F'oi, portanto, o Creador da natureza humana que gravou no coração tlos homens
essa Iei indeóX.inavel. Nas consciencias, f)eus se
manifesta por sua santidade e j ustiça.
A consciencia é o orgâffi, pelo qual Deus se nos ma-

nifesta da maneira mais inequivoca. E' o fio de Ariadna que Deus nos dá no labyrintho da vida, paTa nos
garaúir a orientação. Querr segue a consciencia, segrr. a vôz de Deus, embora tenha ainda os olhos veúdos e não encontre a Deus: "Quem pratica a verdade
(pela consciencia), chegará luz (da fé), parq que as
^ porque são feitas em
siras obras seiam manifestas,
Deus" (Joh. 3,- 21,) . O espirito consciencioso é a chave
para a verdadeira grandeza e felicidade. Seneca dizia:
'-'Maior sum et ad maiora natus Sum, quam ut fiam mancipium corporis mei ( Eg sou bastante nobre, e para
cousas mais altas nasci, do qlle para torntrr-me escravo
clo meu corpo ) ". Em ling rágem christã - clugl isto. dizet i Segui a Yossa consciencia, para serdes- "p-ertgit-9t'
como o vosso Pae celestial ê perfeito (Matth. 5, 48)".
.
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§ 30. A fé theista da humanidade (prova historica)
1. A universalidade da Ref,igião
Todos os homens são religiosos, e sempre o
foram em todos os tempos. Este é, um dos phenomenos mais extraordinarios da Historia. A Religião pertence aos grandes patrimgnios universals da humanidade, como a intelligencia e a
vontade, a linguagern, os costumes e aS tendencias estheticas, etc. "A ethnologia não conhece
povos sem Religião" (Fred. Ratzel). Da mesma
io.ma j ulga a Iinguistica comparada : "A Religião é unl phenomeno primitivo da humanidaãe" (Max Mueller, Theodoro Waitz).
Já na antiguidade dizia Plutarcho com eerta em'
phase : "Em viagem, eneontraremos cidades seln muialhas e sern soberanos, Inas ninguem ainda vitt Lllna

cidade seln templos e sem deuses, Sem culto e sem sacrificios. Eu creio até, antes se poderia construir uma
cidade sem fundamento, do que uma cidade continuasse a, subsistir, destruida a té na existencia de Deus".
Quanto mais progridem as investigações ethnologicas, tanto mais se patenteia, sob varios aspectos, a
veracidade desse phenomeno. Os habitantes da Terrlt
por exemplo, eram tidos ( desde a expedição
do Fogo,
-Darwin)
como homens álalos (sem linguagem
de C.
comprehensivel), sem religião, anthropophagos.- ^ Pe
Deu§, não teriam noção nem nome. Eis que em l92l1922 os padres Gusinde e Koppers, da Congregação do
Yerbo Divino, foram admittidos pelos Yagans a uma
cerimonia do clan, na iniciação secreta da gente moça. Considerando-os irmãos da tribu, os indigenas naita lhes occultaram. Ambos os padres ficaram surprehendidos do que presenciaram. OS selvagens invocam
o Ente Supremo com attributos assim : . "Meu Pae, acima do qual não há superior", "o Forte, o Inflexivgl, o
Tremendo, o Todo-Poderoso, o Antiquissimo nos céos".
Os missionarios ouviram varias bençams, como a de um
pae antes de dormir : "Fermitta o Pae celestial que

possamos todos vêr mais urn dia propicio".

A bençam

de viagem: "Sendo meu Pae bom para commigo, vol-
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tarei são e salvo".
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Não são exactas, tambem, âs ou-

tras informações. Os habitantes da 'I'erra clo Fogo (pygmeus) possuem uma linguagem bem desenvolvida, e
tanta aversão nutrem â carne humana, que se absteem
de comer a carne de animaes que eventualmente devorem carne humana (raposas, eães, ratos, etc ).
Pertence ao reino das fabulas o homem caudato,
sem religião, sem linguagem humana, sem o uso do fogo. E' pura invenção dos scientistas que admittem a
descendencia animalesca do homem. Na realidade, não
existe, nem nunca existiu.

2.

Caracteres

da fé

theista

Por varias que sej am as formas concretas
da Religião, todas ellas se harm onizam, todavia,
nas feições caracteristicas. Em toda a parte, encontram-se crenças determinadas, preceitos moraes como expressão da vontade de Deus, determinadas tradições de culto (dogma, moral,
culto). Deus apparece, entre todos os povos, como senhor om,nipotente, como zelador santo e
j usto da moral (que premeia e castiga), e tambem como pae bondoso. A esse triplo caracter da
essencia divina corresponde a attitude do homem, a qual oscilla entre temor e esperança, entre humildade contrição e venturosa confiança.
Muitos scientistas tentam provar que na primeira
phase da evolução religiosa so havia idéas groteseas :
medo de espectros, o emprego de feitiçarias para conjurá-los. Esta teria sido a Religião dos primeiros povos, como ainda o é entre os povos barbaros de hoje.
Isto, porém, não é exacto. Pesquizas feitas nestes ultimos 25 annos (Andrew Lang, Wilhelm Schmidt s. v.
d.) demonstram que a principio havia uma Religião
pura (monotheismo primitivo). Pelo peccado é que se
generalizou a depravação do conceito da divindade.
"Um Creador moral, que não precisa de of fertas, insensivel â dôr e ao prazer, não há-de auxiliar o individuo que se occupa com filtros, ou procura doenças
por meio de feitiçarias. Elle não há-de valer a quem
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o gug.lr-a pe_i_tar com holocaustos, ou constranger com
maleficios. M.r, os duendes eü€, soffregos de õomer e
beber, receiam a acção do feitiço, são üma sucia indesejav_el, mas sempre util ao hómem. E o homeú, ,o
seu fraeo, entreg-ou-se a idolos e fetiches que pôoia
metter em .seu alforge ou na bolsa de remedios',- (Andrew Lang).

3. Explicação dos Iactos
A generalidade e intensidade da fé em Deus
demonstram que o _ pendor religioso faz parte
dos dotes naturaes do hr,mem. Nó intimo dô sêr,
todo homem é religioso. Fsta disposição baseiase na intelligerrcia, pois 'j á aos povós primitivos app_arece Deus como Aquelle que tudo creou e tudo dirige. Baseia-se, tãmbeml na vontade,
pgis o conhecimento de Deus provoca, no individuo, âceuiescencia ou renitlencia. Éaseia-se,
igualmente, na consciencia, pois Deus se lhe afigura como autor e sanccionador da lei moral.
A Religião é uma honrosa prerogativa do
g
pinheiro se avantaj a â,
v
o homem religioso so_
b
A quem destrür em si
o
e um caracter essencial
da nobreza humana.
Da presente exposição se de duz, quão superficiaes
não são frases qqe tae§ : "A Re-ligião- se úiliém- í;,
fraudes de saceidotes. Os legislaáor.s a inventárãm,
es. Tem por origem o menomenos da natureza ( terscente do qual os homens

p. ex., de nossos in dios ) ,
tra a virtude, etc. Lembr

suas orgias tremendas ( sacrificios humanos, luxuria em
varios cultos pagãos, sybillinismo, O.*ô"ãiaúi", ã..i.
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mil maneiras,

como

é arraigado na alma humana o sentimento re-

iigio.o.'-Onde se destroe a fé _christã, predomina
com o seu tenebroso cortejo^(c.ar,-."perstição
[o*""cia, " *""umba, esPiritismo, maleficios,
etc.). Theoreticamente, o homem pode negar o
sobrenatural, mas na pratica nunca podelá pr9l"
cinclir da f é, nem quô sej a deformada. Bem dizia o poeta: "Quando lhe fechamos a porta, a
fé e1tà como superstição pela j anella. Se enxotaes os «leuses, Surgem os espeôtros" (Emanuel
Geibel, Lubeck 1815-1884) .

§ 31. Deus na Historia da Revelação
Não se concebe a Historia l]niversal, selll um supremo gou.*o do Inrrrdo (Wilhel r von Humboldt)'

em .PgIsto se verifica no curso ordinario da Historia, mo1"1getíóãot mais espaçad.os. Po'os activo ;, fortes e e senrados progriatim, ao passo ^que povos oeiosos
e defraudações
,üâ., d."ih.*
-r"i", .' pereõem. o-ppressões
.^d."udencia para os povos. observaacarretam
noi. a interfài.rrói, de Deus na- Flistoria Llniversal,
tadamente ;r" varios factos de caracter sobrenatural'
como são uma prova irrefragavel da existencia de
ú.us, trataremos succintamente tres desses f actos'

1. O monotheismo de Israe!, uma
prova da existencia de Deus

De todos os povos da terra, foi o pequenino
povo de. Israel qú:, unica e exclusivamente, conservou ,rriacta d f" rro Deus verdadeiro, Creador
do céo e da terra. Isto assignala Iq dos factos
da Hisloria [Jniversal. Em
mais
""r".ieristicos
Israel, não se encontram mythos de deuses, divindades femininas, filhos de deuses, divi-n1ção
sao" tóiüçaria. Nas cerimonias do culto não háEsta
hieratica.
luxuria
ne,m
humanos,
crificios
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excepcional disposição do povo israelita so

é,

ex-

plicavel por meio de uma peculiar assistencia
de Deus, como Israel a teve de facto, conforme o
testemunho do Antigo Testamento.

Quizeranr os incredulos explicar esse phenome_no,
estatuindo el)r Israel um pendor racial para o monotheismo. Con tradiz-lhes, abertamente, a inclinação do po-

vo â itlolatria, vicio renitente do povo israelita

(

Baal,

Moloch, Astarte idolos alienigenas). Cogitou-se, tambem, numa__transplantação da Babylolia ou qq EgYp-to,
Inas naquelles povos não havia nenhuma idéa ethica
de monotheismo.

2, A

missão de Christo' uma
prova da existencia de Deus

Na pessôa do Messias, Deus appareceu ao
rnttndo em forma humalra. Prova-nos isto o facto de se terem realizado em Christo toclas as
predicções dos Prophetas. Prova-nos isto a santidade de sua vida e de sua doutrina, os seus milagres e prophecias.
A vinda de Christo a este mundo é o apogeu da
operação divina na Historia Universal. Nos factos do

Evangelho fracassam as tentativas de apresentar Christo so como homem sabio e prudente. Para exemplo da
maravilhosa sciencia de Jesus basta lembrar a sua prophecia sobre a destruição de Jerusalem e a tealização
ao pé da letra (Luc. 19, 43 ss.). Para caracterizat sua
omnipotencia, é so adduzir os grandes milagres por ElIe operados, mórmente o da propria Resurreição. Ad
totum cfr. §§ 4l-43.

3. O christianismo e a trgreia, uma
Ílrova da existencia de Deus

O christianismo propagou-se, por urn milagre, em todo o Imperio Romano e transformou
seu organismo corrompido pela idolatria e toda
a Çasta de vicios. Isto é uma prova de sua for-

I
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ça divina, mas é, tambem uma prova da existencia de Deus. E' a logica consequencia, se attenclermos a duas cousas de maximo alcance: a) O
christianismo tinha gue vencer incalculaveis difficuldades intrinsecas. A' franca propagação se
oppunham a transcendencia de slla doutrina, o
rigor de seus postulados ethicos, a pequenez humana de seus primeiros annunciadores. b) De
fóra, erguia-se contra o christianismo a acção
conj ugada de poderosos factores : o Imperio Romano, em slla hegemonia, queria suffocar o
christianismo em rios de sangue (Idade das perseguições) ; a idolatria com toda a sua attracção
sensualista ; os sacerdotes idolatras e os j udeus
com seus amigos de negocio perseguiam o christianismo, de todas as maneiras ao sell alcance.
Sobre a restauração do mundo universo, vide § §

18, 19, 20; sobre a indestructibilidade da Igreja, vide-§
23.

"Admiramos, e com razáo, as obras de Platão, de
Aristoteles, e de outros engenhos. E que conseguiram
elles corn toda a sua sabedoria ? Com quanto aeerto e
elevação não escreve Platão sobre a divindade ! Platão
não conseguiu, entretanto, arrebatar da idolatria uma
unica cidade, uma unica aldeia, nem a rua em que habitava. Com que facundia não discorriam Socrates, Cicero, Seneca e Marco Aurelio sobre as virtudes e as

obrigações dos homens ! Mas, elles não puderam arrancar seu povo, nem a propria familia, da profunda corrupção
-da em que se achavam. . . Uns broneos peseadore§
Galiléa annunciam a doutrina de Christo com
simplicidade, e elles é que tranformaram a face da terra" (Padre Pedro Roh s. j.).

§ 32, O atheismo, a maior insensatez
1. Formas do atheismo
O atheismo nega a existencia de Deus. Para o atheismo, só o mundo é uma realidade (m.onismo). O mundo lhe parece, ora um mecanis-
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mo da materia com suas leis de attracção e repulsão . (materialismo), ora uma entidàde espiritual á, semelhança da natur eza humana (espiritualismo, pampsychismo, pantheismo). o niaterialismo, hoj e, está vencido como theoria scientifica, mas ainda esfuzia em cerebros de meia-

sciencia e influe bastante na vida pratica. O
pantheismo alardeia-se na literatura moderna,
até que- os fazedores de livros o substituam por
outra theoria mais sensacional.
2. As contradicções do

atheismo

o atheismo quer explicar os problemas do
mundo, mas enleia-se numa infinidade de contradicções.
No agto de pensar

e querer, nas reacções
"syffipatíicas e àntipathicai" do organismà, o
materialismo só vê processos chimicoi do systema nervoso. Na realidade, rnuito vae entíe a
dansa chaotica dos atomos e a harmonia psychica d. pensar, euerêr, sentir dôr ou prazei. -- o
materialismo nega as leis cosmicas, ou procura
reduzi-las ao mero acaso; eleva o atomo a um
pringipio absoluto, apesar de sua comprovada
contingencia; a vida, o materialismo a procura
explicar pela geração espontanea, ainda que as
sciencias exactas não a possam confirmar.
o materialismo opera com os "d.esacertos', ( dysteleologias) da natureza. Ma antes deveria provar que
taes "de
istem. O certo é qLre ,iô,
não con
signios do Creadoi. Nin_
gu.em po
finalidades (teleologias)
até ago-r
ece uma sabedoria "úti_
,edimos
nita. A'
da
natureza, sempre novas maravilha
aos
nosso olhos embellezados, Afinal,
idâ,
que muitos dos "desacertos" ( dys
nta-
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dos pelo atheismo não passam de despistamentos (cfr.
.
J.
- Mendes, op. cit. )que
pode sêr obra do "acaso". DesNos sáb.mos o
arraigando
poetico ban
Nlas, ningue

assim impr

collocar, segundo normas
vêr que o hómem rebaixa assim - a pTopli? razáo, para
po clei " demonstrar" qtle não existe intelligencia.
O pantheismo não é menos antinomico e
precariõ. Uma unica substancia cosmica com as
mais desencontradas qualidades e actividades.
Eterna e contigente, a mesma substancia divina
se irradia, ao mesmo tempo, em corpo e espirito,
de sorte que agui se adora, ali se odeia a si mesma. Nttm- indiíiduo, a substancia divina se manifesta como santidade; noutro, como perfidia e
iniquidade. O pantheismo não co-nsegue exqlicar
os fãctos da alina. Como é que o homem se julga
dotado de livre arbitrio e tem noção de responsabilidade ? O pantheista se vê na obrigaçãg de
negar a maior nobr eza do homem, a sua livre

P
p
A

tão glo

ubsistÍr

ta

não

que é a fonte directa de

ós males.' Therna ( escola

àã4. áô paltheismo pelos varios attributos de

Deus.

3. O atheismo náo é a senha da
verdadeira sciencia

E' de notar o desplante com que os atheistas
procuram incluir em suas fileiras todos os glanàes naturalistas da Idade Doderlla. Pesquizas
feitas evidenciararn o contrario. E, verificou-se
ainda uma circumstancia notavel. Muitos natirralistas {ue , por irreflexão j uvenil, quebra-
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ram lanças pelo materialismo, mais tarde vieram abraçar novamente a fé de Deus (p. ex. Du
Bois-Reymond). Adoptaram a Creação como
ponto de partida para toda a evolução cosmica.
C. Darwin declara: "A questão, se existe um Creador do mundo, foi affirrnada pelos maiores espiritos

que jamais existiram". "Pouca philosophia leva, talvez, para o atheismo. Mas, o progresso na philosophia
faz tornar á Religião" (Bacon de Verulamo). "Primeiro
vem a tibieza, depois a duvida, logo mais o espirito de
contradicção, For u_ltimo o odio e o escarneo. Meioraciocinio leva ao diabo, raciocinio ás direitas leva a
Deus" (Friedrich Wilhelm Weber).

§ 33. O atheisffio, a Ínaior

desgraça

1. Descr,ença e moralidade
Deus não é so a ultirna conquista do sahio. E' tamhem o consolo do infeliz, o auxilio nas lutas da alma,

o fundamento da vida social humana.
"Se'm a fé em Deus e na immortalidade da
alma, não existe nada que razoavelmente me
possa impedir de procurar o rneu prazer e a minha conveniencia, á, custa do bem-estar do proximo. Se posso locupletar-me e illudir o Codigo Penal, porque não o havia de fazer? O reflexo do ouro faz com que os homens logo esqueçam a macula que deturpa meu caracter. Conter-me-ia o sentimento da honra ? Não, pois que
importa a honra ao homem avido de prazeres?
A consciencia ? Tambem, não ! sem a fé em Deus
não há consciencia. Sem a Religião serlâ inevitavel a recahida no estado de barbárie" (Emil de
Laveley).
E' muito facil so falar de amor ao proximo. E'
rnuito facil amar o que nos attrahe por seus dotes
naturaes. Mas, muito difficil é amar o que é feio, o
gue ê repugnante, o gue nos é infenso. Assim será mui-
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to facil e agradavel cumprir o dever que nos acarreta honra e prestigio. Será sempre diÍficil arcar com
as obrigações num trabalho obscuro e humilhante, em
officinas e escriptorios mephiticos. Os homens gemem
sob o peso das obrigações para com o Estado e a familia. Sem Religião, todos alijam o fardo. Dahi a origem de tantos roubos e furtos, de tantas fraudes ( "industria" da fallencia, da mendicancia, e outras mais),
de tantos lares desrnantelados, de tantas devassidões
innominaveis.

Kant não ousou estatuir moralidade sem Religião.
Goethe dizia que so encontrára caracteres abnegados
em pessôas de firme religiosidade. No,ssa these não
caduca, com o facto de haver atheistas de nobres sentimentos e attitudes. A elevação de caracter não lhes
legado dos
advém da descretrÇâ, mas será um precioso
'(p. ex.,
.sentimentos religiosos de seus maiores
Friedrich Nietzsche). Muitos descrentes aspiram, ainda, a
fragrancia que a fé perdida lhes deixou na alma (p.

eX., E. Renan).

2.

Descrença

e

telicidade

A fallencia do atheismo em garantir a felicidade humanâ, o incredulo Nietzsche nô-la descreve de maneira impressionante: "Portanto,
nunca mais poderás rezar, nunca mais hás-de
repousar na confiança de Deus. Tu mesmo te
privas de parar ante a suprema Sabedoria, a
suprema Bondade, o supremo Poder. Já não tens
um guarda e amigo desvelado nas tuas sete solidões. Para ti, j á não há um Remunerador. Não
há, pois, razáo de sêr em tudo o que acontece,
nem haverá amor naquillo que está por acontecer. Para o teu coração não se franqueia
nenhum lugar de repouso. Homem da renuncia, a tudo isso queres tu renunciar ? Essa forÇâ, até agora ninguem a teve".
A descrença falha na desgraça. Dahi os frequentes

suicidios e crimes passionaes. Falha na hora da nrorte.
Dahi as frequentes conversões antes da morte , (in ex-
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o sentimento
com
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Deus
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vida humana
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Segundo o christianismo, a vida é uma preparação para a eternidade. Salvar-se-á para a
eternidade, quem cumprir fielmente as obrigações que Deus lhe tiver confiado neste mundo.
A alma humana é, immortal. Deus há-de saciar
plenamente a sua aspiração pela verdade, bondade, belleza e felicidade.
Neste lugar trataremos so alguns pontos atacados
pela deserença. Usaremos o methodo apologetico, quer
dizer, os argumentos da sciencia. Falar-se-á da a) existencia da alma humana; b) origem do homem; c) differença entre o homem e o bruto irracional: d) irnmortalidade da alma.
3. Leitura para os § § 34 até 36 :
Frei Jeronimo Kobel o. câF., The Evolution ot
Man (A Evolução do Homem). Brookland, Washington.
Senderens, Création et Evolution. Paris.
P. W.
Schmidt, Origine et Evolution de la Religion. Pari.s.

(Edição vernacu-la "Vozes" ).
P. H. Pinard de la
j., Etude comparée des Religions. Paris.
P. Huby s. j,, Christus. Paris. Begouen, L'Humanité préhistorique et les religions primitives. Paris.
Frei Mainage o. F., Religion de la Préhistoire. De
Dorlodot, Le Darwinisme au point de vue rle l'Orthodoxie catholique.
Boullaye s.

§ 34. A alma humana
Nas demonstrações seguiremos dois caminhos. Pri-

meiro examinaremos as pretensas argumentações do
materialismo, segundo as quaes o homem não teria alilâ, mas seria um animal com funcções cerebraes aperfeiçoadas. Depois, allegaremos alguns factos qlre nos
comprovam a existencia de uma alma immaterial ( espiritual).
1. As pretensas provas contra
a existencia da alma

a) Contra a existencia da alma, allega o
materialismo factos que ninguem contesta: contusões maiores do cerebro, derrame de sangue
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em apoplexitts, affecções intenlas do cerebro, intoxicação pelo alcool, clestróem otl pertut'llam a
actividade da alma. Dos factos allegados conclue
o materialismo: Sem cerebro, não se pode pensar. Logo, é o cerebro, que não a alma, a causa
clos pensamentos.
Resposta: As observações colhidas são exactas, mas erradas estão as conclttsões que dellas se pretendem tirar. O cerebro só é um dos
factores do pensar. Para a interpretação de uma
musica são necessarios instrumento e artista;
para o acto de pensar são necessarios cerebro e
alma. Tambem o artista não pode tocar num violino de cordas rotas ou desafinadas.
h) Outro facto é que muitos homens importautes teem cerebro volumoso, ao passo que o
cerebro de idiotas e simios é de peso muito retluzido. A capacidade do craneo de urango-tangos e chimpanzés orça, mais os menos, a terça
parte do craneo humano normal. Esta observação deve provar que a differença entre homem
e macaco só depende da capacidade cerebral.
Os materialistas imaginam o acto de pensar como uma exsudação do cerebro. O cerebro, dizem, segrega pensamentos, como a glandula salivar a saliva.
Resposta: A taes observações deve-se accrescentar que volume cerebral e talento intellectual nem sempre são proporcionaes. Em muitos scientistas, observa-se que a massa encephalica ultrapassa o peso normal de 1372 grammas.
Cuvier tinha 1830, Helmholtz 1500, Gauss 1490
grammas. Mas, observa-se tambem que muitos
mediocres tinham 1600-1900 grammas, emquanto varias celebridades tinham peso abaixo do
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normal: Raphael Sanzio 1232 Sr., Leibniz

7257

8I1., etc.

Antes de tudo, cumpre Írisar que a conclué, illogica. Cerebros de maior ou
nlenor volume serão, em certo sentido, instrurnentos mais oll menos aptos da alma humana.
Esta é a razoavel conclusão que dos factos se podem eruir.
Não levam a rnelhor resultado as tentativas mais
t'ecentes de se explicar a actividade intellectual pelo
rnaior ou menor numero de sulcos cerebraes, pela innervação da massa encephalica, pelos processos electro-chimicos que se realizarn no cerebro. Todos os
phenomenos meramente physicos jarnais levarão ao
acto consciente : Eu penso, eu sinto, eu vejo, eu ouço,
são materialista

etc.

2, Factos que provaÍn a

existencia

de uma alma imrnaterial

a) A unidade do consciente. O organismo
humano, sem exceptuar o cerebro, está suj eito
a uma combustão continuâ, de sorte que num lapso de sete annos, mais ou menos, todos os atomos do cerebro são substituidos. Mas, o indivicluo conserva sempre a mesma personalidade,
cuj o consciente se recorda de actos passados e
por elles se responsabiliza. Esta consciencia que
sobrevive a todas as cellulas destruidas, não pode têr com ellas uma natur eza commLlm.
b) A superioridade do espirito sobre o organismo. A vontade humana reagir contra o cansaço, contra as dores, contra a sensualidade, etc.
Existe, pois, uma energia superior á, materia.
c.) O pensar e o querer. Cada frase que pronunciamos, cada pensamento que forj amos, cada resolução
de nossa vontade, prova que temos
,'
em nos um espirito immaterial, pois a materia
não póde pensar, nem querer.
Luz e Vida
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homem

1. O relato

biblico

Sobre a origem do primeiro homem temos a
narração da Sagrada 'Escriptura: "Formou, pois,
o Senhor Deus ao homem de barro da terra, e
inspirou-lhe nas narinas o sôpro da vida. Assim
o homem se tornou um ente vivo" (Gen . 2, 7).
"Então infundiu o Senhor Deus um profundo
somno em Adão. Quando adormeceu, tirou-lhe
uma das costellas e encheu de carne o lugar
donde tinha tirado. E da costella que tirára de
Adão, formou Deus a mulher e levou-a a Adão"
(1. c. 21, ss.).
Comprehende-se, sem difficuldade, que a narração não pode sêr tomada ao pé da letra em todas as
minudencias. Santo Agostinho acha muito pueril (nimis puerilis), e até blasphema, uma interpretação literal. "Attende ao que foi creado, não â maneira que foi
creado" (S. Aug. in Ps. 101 , 2),
E' difficil determinar até que ponto a narração
biblica da creação do homem deve sêr tomada figuradamente ou literalmente. A Commissão da Biblia (Cornmissio Pontificia de re biblica) declarou, em 1907,
que a explicação figurada tem cabimento, quando o
sentido literal seria irrazoavel, ou quando ha motivos forçosos para aban donar a interpretação literal
(Denz.-Bannrv. 2125).

A RevelaÇão, pois, ensina: O homem se compõe
de corpo e alma; o corpo lhe foi dado pelo Creador
e formado de materia creada por Deus (contra o dualismo que considera a carne como cousa diabolica) ;
a alma é imagem de Deus; o homem é o rei da Creação; a mulher é igual ao homem, sua companheira da

rnesma especie.
Naquelles tempos primitivos, era necessaria uma

palavra sobre a igualdade de direitos entre o homem

e a mulher. Ainda hoje não falta quem julgue a mulher
um typo inferior, physica e moralmente. Isto, porém,
contradiz it Revelação divina. A lei ecclesiastica do
celibato foi dada por motivos sobrenaturaes, não por
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aversão â mulher. Não prova, como querem alguns, a
hostilidade da Igreja contra a mulher.- O que a mulher
deve â sollicitude da Igreja, vide § 19. 1-8.

2. O veredicto da

sciencia

Desde I)arwin (1858), âs sciencias naturaes
põem a these de que o homem se evoluiu de ascendentes irracionaes. Todos os scientistas catholicos, e com elles muitos outros não catholicos, rej eitam categoricamente que a alma humana se tenha evoluido de ascendentes irracionaes.
A alma humana não deve a sua existencia ao j ogo casual 9e _ene_rgias dynamicas, nem á geraçao
4or paes. Cada alma é obra individual dáqueila
omnipotencia que creou tambem os atombs os
electronios.
Quanto á, creação do corpo, todos são unanimes em reconhecer que a theoria evolucionista
não pó'de sêr rigorosamente demonstrada. Sob
9 pglto de vista dogmatico, dizem muitos que é
indifferente, sê a alma de Adão se ligou á um
corpo anorganico_ (feito de barro) ou a um
organismo animal, especialmente 'adaptado e
aperfeiçoado.
T. A. Zahrn defendeu, como certâ, a descendencia
animal do homem (Evolution
and Dogma) ;
circulação a tradu
oroue

a santa sé n
de taes idéas

:i1l:

*frnôo:

9iJ: p.q fI.- Mazella, Prael. schol.-dogmat., vol II,
M4, 1909. Nota do censor P. siqueiia). Igual reserva será, ainda hoj e, muito opportúna.

A

rnano
loglp
melha

hu-

biosees-

queleto, orgams de percepção ( sentidos), apparelho
,rl1
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digestivo, têem a mesma estructura. Isto pode provir da
deicendeneia. Nesse caso, âs analogias seriam muito
naturaes. Mas, taes semelhanças tambem poclem basear-Se no faCto de Deus têr dado, ao homem e ao irracional, as mesmas leis de estructura.
As excavações de ossadas fosseis até agora não
trouxeram â luz o typo internredio entre o homenr e
o macaco. Scientistas sensatos dizem abertamente : Nós
não conhecelnos ascendentes irracionaes do hotnetn.
Na Etrropa, o homem prirnitivo appareceu en) duas re-

e

. A raça mais recente
) quasi não differe
antiga, o homem de

:t
clas supêrciliares,
neneia- do queixo
achada uma Inan
ticas especiaes

apresenta caracterisgrandes arcaserr a proemiHeidelberg,

-foi
olvimento. Por

causa desses caracteres, a raça neanclertalense tem sido
comparada â raça dos sirnios. Mas, selrl tazáo. Hoie tse
conliecem vario§ typos neandertalenses ern França (La

) , na Belgica ( Spy ) , na {Jngria
(Krâpina). Os scientistas iit não ignorarn que o homem
neandertalense era urn geuuino representante da raça
humana que talvez faça lembrar o typo do attstraliano

Chapelle, Moustiers

actttal.

"E Deus disse : F açalnos o homem á nossa imagetn
e semelhança, que domine os peixes do mar, as aves
clo céo, os animaes, a terra toda, e os bichos que anclatn de rojo pela terra. E Deus creou o hotnem â sua
imagem. Elle o creou it imagetn de Detts. Homem e
mulher, Deus os creotl" ( Gen. 1, 26 ss. ) .
S 36. O homem e o irracional na época pré-historica

O atheismo quer que o homem clescenda clo animal, não só pelo corpo, mas tambem pela allna. Corpo
e alma seriatn um producto da materia dynatnizada.
Como a clifferetlça entre o

ê insophismavel, os evoluci
ros estadios da evolução e
mal da humanidade. Não

outras tentativas para se n'egar

a

dif f erenÇa

entre

o
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homem e o animal. Neste sentido, exploram scientifieamente os casos pouco scientificos de animaes intelligentes ( cães, cavallos, etc. ) .

1. O estado do homem primitivo,
segundo

a

sciencia agnostica

o homem vivia em estado selvático, trepado
em arvores como macaco; mais tarde come-

nos. Não existia a farnilia. Os homens viviam

cm hordas, como os animaes. ,Em guerras continuas, disputavam uns aos outros os terrenos de

Critica

inde-

têr
um
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(darwinismo). As unicas
animal aperfeiçoado
que podem transmitttir uma noção
exacta da cultura do homem primitivo, são a
paleontologia e a ethnologia (ethnographia).

sciencias

2. O panorama Paleontologico
O grau de cultura é infimo, mas a possibitidade dé cultura é deslumbrante. O homem prirnitivo não herdou bens culturaes, elle os deve
crear com o seu esforço intellectual e physico:
a) o homem primitivo descobriu o uso do
fogo. Conquistou com o fogo um 4gt factores
fúdamentaes de toda cultura. Benefica é a virsufficienteguiram, por
de bater fo-

inára o

ho-

mem primitivo.
b) O homem primitivo inventott quasi todos
os instrumentos s ferramentas qtle ainda hoj e
de cada dia. Millenios
usamos
aperfeiçoaram senão o
de civil
da pedra: bronze,
lugar
feitio e
como se vê na faca, na
ferro e
serra, no martello, na agulha, etc.
c) O homem primitivo tinha gosto pela belleza (esthesia), como demonstram os ornamentos e as esculpturas daquellas épocas.
d) O homem primitivo possuia lilguagetn.
E' o que se deduz dbs vestigiot ainda visiveis dos
comp-lexos musculares da linguagem.
e) Sobre a vida religiosa os fosseis pouco poderão adeantar. Ainda assim verificamos em
Moustiers e alhures, que o homem primitivo sepultava seus mortos côm respeito. Não se vê po-
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sição forçada (de cócoras), nem dolmens pesados sobre a sepultura. O esqueleto repousava
com a mão direita collocada debaixo da cabeça,
com a esquerda empunhava uma cunha de pedra, signal evidente de gue^ o homem primitivo
crla na rmmortalidade do fallecido.
3. O panorarna ethnographlco e ethnologico

A ethnologia não nos esclarece, propriamente, sobre povos da antiguidade, mas sobre os povos da actualidade. As excavações comprovaram
que tambem os modernos povos da Europa occidental (bem como os gregos, romanos, babylonios e egypcios) passaram por um estado primitivo semelhante ao que observamos, ainda hoi 1 em. povos selvaticos. Esta analogi" induziu a
sciencia a descrever as épocas pré-historicas pelo estado da actual da cultura primitiva.
O processo baseia-se na argumentação por analogia. Como os fosseis da época pré-histoíica são semelhantes aos instrumentos ainda hoje usados entre povos selvaticos, suppõe-se que tambem os usos e co§tumes tenham sido semelhantes na vida religiosa e intelleetual.

_ Qual será o quadro da cultura primitiva ? A
cultura material é redu zida, a cultuia individual
j á está em grau bastante elevado. O homem
cuida da caça, a mulher colhe frutos da terra,
os filhos aj udam a ambos. o trabalho é leve,
quasi um passatempo. Todos são ricos e pobres,
da mesma maneira. Dahi a sobriedade e ã benevolencia para com o proximo. Não se conhece a
ambição, nem o captiveiro brutal do semelhante.
o matrimonio é monogamo. Entre os conj uges
ha mutuo respeito e abnegação. O homém
plimitlr,o adora um Ente Supreffio, um Pae
cheio de amor e j ustiça.
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A' sciencia será praticamente impossivel delinear
o quadro exaeto da cultura primitiva, por lhe faltarem
fontes e dados positivos. Na explicação dos factos, a
ethnologia deverá abstrahir de todos os preconceitos
clarrvinistas.

§ 37. O abysmo psychologico entre o homenr e o
irracional

A Apologetica Christã vê-se na contigencia cle occupar-se com a psychologia dos animaes, porque os incredulos tentam apagar as differenças essenciaes entre
o homem e o irracional. Isto fazem na intenção de privar o homem de sua natural nobreza e tirar-lhe toda
a esperança na eternidarle. Comettem, ingenuamente,
o erro de human izar os animaes. Scientistas criteriosos reconhecem que a mania de humanizar as cousas
( dar à tudo idéas e sentimentos humanos) se torna
fonte de muitos juizos e coneeitos erroneos. Dá-se feição humana a tudo, ao qug nos é superior (Deus) e ao
qtre nos é inferior (bruto irracional), Em Yez de eliminar esse perigo, os evolucionistas o exacerbam com
phantasias e observações mal feitas.
Os apologetas, por sua yez, depreciaram frequentemente as aptidões dos animaes, para melhor frisar
a distincção entre o homem e o irracional. O animal

não é humano, mas não é tão pouco uma machina que
funcciona segundo leis constantes e immutaveis. O ani-

mal aprenrle: a) aclquirindo, pela experiencia, novas
impressões qlre se gravam na tnemoria sensitiva; b )
sendo methodicamente ensinado pelo homem.

As distincções mais notaveis entre o hotnem e
irracional são as seguintes:
1. O irracional não se

o

aperfeiçoa

Por mero instincto, sem conhecimento de finalidade, o animal sempre opera para fins determinados. Elle não tem noção de que realiza
algum fim, assim como a machina não sabe para que fim trabalha. Esta é, a razáo de não haver
apeifeiçoamento de condições no reino animal"
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Lembrados sejam os progressos da eultura humana na construcção de casa ( architectura) , nos instrumentos de trabalho, nos meios de transporte, na alirnentaÇão, nas artes e sciencias, etc.
O irracional não
conhece os meios mais aptos para a- consecução de um
tim imprevisto. Não fabrica armas, para se defender,
nem sabe valer-se das armas feitas pelos homens. Não
póde, de maneira alguma, aperfeiçoar a força de seus
instincto s.

Houve quem confrontasse homens primitivos com
animaes ensinados. A distincção entre o homern e o
animal não depende cla posse de certas habilidades,

lnas da aptidão para a cultura. Esta existe no homem
mais primitivo, que não no anirnal mais "intelligente".
Por mais que a creança se assernelhe ao animal enr
suas manifestações vitaes, insuperavel é

o abysmo

entre elles se abre, logo que a creança adquira o
rla razáo.

que
uso

2, O irracional não póde falar
O irracional não pode falar, porque não tem
ideas e pensamentos. A assim chamada linguagem dos animaes consiste ern sons e articulações
qLlc manifestam reacções de prazer ou despra'Ãer. São emittidos instinctivamente.
gresso
í-te aos

gera-

pirito,

3. O irracional não tern

consciencia

O homern é levado pela consciencia. Se a
manchou de qualquer forma, não tardam os rer$orsos e as recriminações da consciencia. O animal é levado pelo que lhe desperta os instinctos
de prazer e de propria conservação.
O animal possue, corlo o homem, o sentimento de
sociabilidade. Mas, seria attribuir-lhes sentirnentos huInânos, quando se fala, em sentido proprio, do amor
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filial, da amizade entre animaes. São manifestações instinctivas, sem nenhum reflexo de cons-

materno ou
cieneia.

4. O irracional não tern Rdtgião
O culto de Deus, os templos e altares, as
orações e sacrificios, o sacerdocio que existe entre todos os povos, tudo prova que a alma humana é espiritual. Pois, só um sêr espiritual pocleria vislumbrar nas obras da Creação a existencia de um Sêr suprelno, supramundano e invisivel.

§ 38. A immortalidade da alma humana
1. A fé na immortalldade
A immortalidade da alma é uma das mais
importantes doutrinas da nossa santa fé. Jesus
Christo a inculcou repetidas vezes. Pela sua vida
e morte clevia levar-nos á, vida eterna. Todos
os christãos peregrinam para a Patria celestial.
"Aqui não temos morada permanente, mas procuramos a futura" (Hebr. 13, l4).
Jâ, nos primeiros livros do Antigo Testamento encontram-se allusões â, vida de além-tumulo. As primeiras idéas eram, naturalmente, muito imprecisas. Aos
poucos, a Revelação foi adeantando as particularidades da vida futura: Os bons serão recompensados, os
maus serão punidos. Assim o diz claramente o Livro da
Sabedoria. Jesus pronunciou-se tão elaramente sobre

vida do além, que de preferencia deve sêr chamado

a
o

Nlestre da immortalidade.

As alegrias e penas da eternidade são descriptas
em metaphoras. Nosso Senhor refere-se casa pater-

na, ás mansões celestiaes, á, recompensa^ de serviços
prestados, ao amor de Deus, etc.
Deve-se irnaginar
o céo como um estado de summa bemaventuranÇâ, mas
não se deve indagar curiosamente pelo lugar, porque
tal não foi revelado. Era uma opinião dos physicos e
theologos antigos localizar o céo por cima das nuven§
do firmamento.

A

IGREJÀ

L7t

2. Prova tirada da existeilcia de Deus
Da existencia de Deus pode a razáo natural
deduzir a immortalidade da alma. Deus é infini-

seria um ludibrio da j ustiça, pois não haveria
normas para os summos valores que se traduzem pelos actos da consciencia humarra.
Pelas injustiças da vida actual, chegaranr muitos
âl crêr numa justiça futura.
3. Prova tirada da natureza e das taculdades
da alma

a) r\ alm
morte, pois é
A alma é (true
pode viver e

istir depois da
indepeirclente.

fóra-do corpo
e.

A alma procura conheeer a seu creador. Mas, aqui
na terra o reconhecemos, imperfeitamente, atrave z 'de
suas obras. Desta ansia natural de conhecer a Deus em
tu?- perfeição, c_gncluiam os Padres da Igreja, e antes
delles Platão e Cicero, eue a alma humani aéve sêr imrno
a uma retribuição; procura
um
inamissivel. Esta aspiração,
a

a

do-

que só a póde satisfazer, dan-

-Quem não crê em -De!rs, dirá que taes aspirações
são illusorias. Na opinião
dos increduros, a vidà do"ho-
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mem assemelha-se aos trabalhos de Tantalo. Mas, quem
crê em Deus, sabe o que está inconfundivelmente gravado na alma humana. E aspirações dessa natureza não
mentem nunca.
4. Prova pela idea contraria

Se não existisse a immortalidade, nem a
cternidade, todos os imperativos da moral seriam uma verdadeira insensatez. Porque sacrificar-se pelos semelhantes ? A triplice paixão do
lucro, do dominio e do prazer seria, logicamente, o ideal appetecivel pelo homem aqui na terra.

E' um f acto innegavel da Historia qtle todos os
povos erêranl e crêern tta immortalidade da alma. O
àtheismo não sabe como explicar a crença dos hotnens
na immortalidade, pois que a fé na resurreição futura
é universal. Esta fé não se baseia em razões empiricas;
pelo contrario, em redor do homem tudo feneee. Os
ãtheus allegam allucinações, rnedo de phantasmas! de-

sejos egoistas do homem, etc. Chegaram até a dizer que
na dissecação do col'po humano nunca se encontraratn

vestigios dâ alma, e que ninguem até ag_ora voltott do
outro mundo. A primeira affirmação é logica, porque
a alma ê um espirito; a segunda não corresponde á
verdade, porque .Iesus resurgiu dos mortos, como Se
verá ainda.
"Os impios pellsam comsigo erradamente : Breve e
laborioso pássa o tempo de nossa t'ida. Não há salvação
no fim do homem, nem Se conhece quem tornasse a
vir do reino dos mortos. Pois, do nada somos nascidos, e depois serelnos, como se nunca houveramos siclo. . . Yinde, portanto, gozemos dos bens que existem

e aproveitamO-nos depressa das creaturas,_ gmQ-ua_nto
estamos na rnocidade. trnebriemo-nos de vinho e balsamo precioso. Não nos escape nenhuma flôr da primavera-. . . Opprimamos o iusto em sua pobreza, nem perdoemos á úuva, nem tenhamos respeito ás cãs dos velhos carregados de annos ! E a nossa violencia--seia a
"Taes cousas pensaram, e nellas erlei da justiça
raram, pots a Sua malicia oS ceggu. Elles não conheceln os segredos de Deus, nem esperam a recolnpensa
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cla justiça, nem f.azem idéa da honra das almas san[as, porquanto Deus creou o homem immortal, e o fez
it imagem cle sua semelhança" (Sap. 1, 1 ss.).

D.

RTcToNALTDADE DA

FÉ EM Cunrsro

§ 39. A Religião revelada
1.

I.,locão rJa Revelação

o hornem está sob a continua influencia de
Deus. Cada momento de sua existencia, toda a
actividade do corpo e da alma, são uma dadiva
cle l)eus. No sêr e no operar, o homem clepende
tle Deus, como a restea luminosa do fóco que a
alimenta.
Esta dependencia se charua conservação e cooperação divina. Se excluirmos a I)eus, cahimos nas doutrinas do naturalismo, ou do deismo, ou do materialislno. Se affirmarlnos qlre Deus opera tudo, sern participação nossa, estamos irnplicados no pantheisúo. A
doutrina catholica ensina o homem deve cooperar corn
o auxilio (graça) cle Deus.
Pela acção da graça em nossa alma, Deus
nos illumina a intelligencia e nos move a vontapara fazerrnos o bem e fugirmos do mal.
_cl_e,
Mas, nem a influencia natural ãe Deus, nem a
operação especial pela graça póde charnar-se
Revelação. Fala-se de Revelafão, só cluando
Deus torna Llma creatura sciente de ideal e planos divinos, com o fim especial de transmittílos a todos os homens (patriarchas, prophetas,
.Iesus Christo e seus Apostolos).
Existem Revelações particulares, que não se clestinam a todos os homens. Eilas aqui ,ião interessam.
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2. Caracteres negativos da Revelação
Para se provar que uma creatura é um instrumento nas mãos de Deus, rtão basta de maneira alguma que suas palavras sej am piedosas e
edificantes. A origem divina de uma obra escripta não pode sêr deduzida das piedosas inspirações que despertam no espirito de quem as lêr.
Mas, sem erro póde-se affirmar que um escripto
ou um sermão com doutrinas immoraes não poderá contêr, de maneira alguma, uma Revelação
de Deus.
Da Sagrada Iiscriptura so eram inspirados, para
os Reformadores, os livros que inspirassem cega confiança em Deus e dispensassem como diziam a
necessidade das boas obras. Baseado nesse criterio, I-,tt-

thero rejeitou a Epistola de Santiago, o Apocalypse de
São João e alguns livros do Antigo Testamento (Ecclesiastico, Ecclesiastes), e negou-lhes toda inspiração. O
catholico baseia-se em criterios bem outros, para iulgar de uma Revelação.

3. Caracteres positivos da Revelação

Com razáo, consideram-se os milagres e
prophecias como os signaes infalliveis com gue
Detis acredita os seus embaixadores j unto â, humanidade. Quando Deus concede a um Propheta
o dom dos milagres, ou lhe permitte um olhar
ltas penumbras do futuro, Podemos lom segtlrançã atlmittir que é um enviado de Deus.

etc.

A IGREJA
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4. A

Revelação feita eÍn Christo

§ 40, A existencia

historica de

l.

Nossas

J,esus

fontes

/
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por
Factos historicos so podem sêr averiguados
fatesteúunhos
Estes
testemunhos comtemporoíúi- pocliam^e qt9]-i1"1-9:-

zem fé, quãnclo as tet;temii"f.rt
que nos afiançam a exlszeÍ a verdaà.. At testemunhas
verdade, porqlre erarn

dizer à
íã".i" at j;;;,;;.-p iáirm
:9r a r,istaIs-e
testemunhas que a tudo presenciaramauriculares)'

e
com o ouviclo (testern""f'ít ôculares
ás testemurelação
com
.;;
cothe,
d;iá;íiã--tirtt",
ro
pagãs e jutestemunhas
ás
tambem
Mas,
,h^s christãs.
que poacontecinrentos'
aos
proximSg
tão
dias estat,am
^;;;ir;'-aittióútao,t., obtêr informações seglrrriam, sem
dizer à verdade' Isto
ras. As T;;i;;".i"úàt-q".iiâre
sua
da
transparece
cidade com que

dePõ

rnens lhanos e incultos

inventar as admiravei
com tanta iusteza p
fixar o caracter
-úrr*-ittir
o que receb
poáiu*
,ãalma'
da
sim-pticidade
e de fontes' conSobre ã- fãsitimiàade e veracida
sultem-se

ui iniroducções $ut varia

Soares'- F
ü'Éitiipt".í'
-áiuá.trt P. Mátosde
Pereira
edições

üIr,ãt

Leitura concomitante PeIa os
]c* i. Christ c - Willam
'-Là
(pá.
vernacula "vozes'l) .
re pays et re peuple' d,,IsraeiFrei Braun
Jésus.
a.
p., r,. iü"ããt"'
t-àri
Frei Allo
';; o.
Le christ'
Jésus ?
de
Ír.õnró*.
ip.,
oü
o.
Tricot
Bardy
de
oliection
ra
pop.
sous
Encycl.

.,toam,

Paris.

2. Os varios testernunhos
os testemunhos
os mais importantes são
em particularicos
christãos, porque são os mais
-';.iã;ã;;
factos desenaos
proximos
e estáo *ni;
rolado*'
de são Pau,-,.imeiroIugar' âsEpistolas
Em pl1:'i^:
a Paixão e
lo. EIIas aPregôam a Encarnaçao'
graça em
sua
de
a
gPeraçáo
N[orte d. Ch*iãto,
EsJuizo'
cada alma, a sLla'vindà pr*u o ultimo
São
porque
fé,
a
te testemunho é diil; d; toa, períeguidor do
paulo era o mais encarniçado
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nascente christianismo. Torna-se, depois da conversão, o nrais zeloso dos Apostolos, e annuncia
o Evangelho de Jesus Christo não so entre os pagãos, mas tambem deante do Synedrio. Com que
satisfacção não teriam os phariseus lançado em
rosto de Paulo, seu antigo companheiro: Tu falas de Jesus Christo, elle nunca existiu.
Os Actos dos Apostolos encerram alguns
sermões dos Apostolos sobre Jesus, principalmente de São Pedro.
Existem ainda quatro descripções mais longas da vida e morte de Jesus Christo: os Evangelhos de São Matheus, São Marcos, São Lucas
(os tres synopticos) e São João.
Os Evangelhos são contestados, porque relatam demoradamente os milagres de Jesus. A descrença nega,
por principio , a possibilidade do milagre. E é logico,
porque o atheismo não reconhece um Deus pessoal, sulramundano: Deus e mundo são uma so cousa (pantheismo). Segundo outro.s, Deus não se occupa com o
mundo ( deismo ) , so virá para o Juizo final. Para o.s
cleistas não existe, tambem, o milagre.
Os testemunhos pagãos e j udaicos

nada a-

crescentam ás fontes christãs. Confirmam a existencia de Jesus, sua Paixão e Morte, a fundaçãro
cla Religião Christã ('facito, Plinio, Suetonio
F-lavio José).
"Jesus Christo era hontem, e é hoje, serâ tambem
o rnesmo por todos os seculos" ( Hebr. 1:J, 8 ) .

§ 41. O auto-testemunho de J,esus
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"Nlessiâs", Jestts frisa as suas t'elaç,ões pill'a c.olnnosco;
chamando-se "Filho de Deus", Jesus nos releva a sua
singular relação para com Deus Paclre.

1. A

consciencia ntessianica

de

Jmus

Não pode haver duvida alguma, que Jesus
se considerava a si mesmo como o Messias annunciado pelos Prophetas. Jesus se dizia frequentemente o "Filho do Homem", designação
qlle occorre sessenta e nove vezes nos synopticos
e onze vezes no Evangelho de São João. Desde o
Propheta Daniel (7, 13), a expressão "Filho do
I{omem" clesigna o Messias vindo do céo e Salvador cio mundo. Perto de Cesaréa de Felippe,
Jesus intimou, formalmente, os discipulos a cleclararem quem trIle era. E São Peclro respondeu-lhe: "Tu és o Christo (Messias), Filho de
Detts vivo" (Matth. 16, 16). Jesus declarou-lhe,
então, eue taes palavras eram uma Revelação do
Pae Celestial.
Na época tle Augusto, a vinda fle Lllrl i\'[es-qias preoccupava os espir"itos cultos. Do Infante Salvador dizia Vergilio : Terminará a Idade de Feri'o, e corneçarir
a Idade de Ottro: "Aquelle (menino) recellerír umA t'ida divina ( dos deuses ) . Elle regerá, coln paternal virtude, a terra pacificada". O Imperador Augusto fez-se
hometragear, por toda parte, como o Sah'ador do
mundo, porque em SeLl reinado termillaraln tetnporariamente toclas as rixas e contenclas.
2, O ambito cla consciencia messianica
de Jesus
Em opposição á, rnentalidade clo povo em
geral e dos, discipulos que o cercaram, Jesus
ntrnca teve a menor cluvida tle qtle a sl.lA missão
era essenciahnente religiosa. a) Elle é o Mestre
da j ustiça e 'da Nova f,ei (sermão da montanha) . b) E' o Sacerdote que não só perclôa os
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peccatlos (i\{atth. 9, 6)., mas tambem morre pa-

{a a redempção de muitos (Marc. 8, 38; Joh.

5,

28 ss.).

Attendo-se ao Evangelho de São Matheus e aos escriptos de São Justino, a Apologetica vê muitas circumstancias da vida do Messias prefiguradas e prophetizadas no Antigo lestarnento: o facto de lhe não
quebrarern nenhum osso, de Jesus entrar montado numa jumenta, de sêr vendido por trinta dinheiros. ete,

3. A consciencia de Filho de

Deus

Já a consciencia do seu messianismo official
r,nanifesta a grand eza sobrehumana de Jesus"
Pois, o F'ilho do Homem perdôa peccados em seu
proprio nome, e cleclara-se senhor do sabbado
rllre f oi instituido por Deus (Matth. 72, 8). O Filho do Homem exerce direitos de «livina soberarria. Mas, que diz Jesus de sua propria pessôa?
a) Jesus testemunha ![u€, antes da Encarnação,_estava rlo céo, na gloria de sell Pae (Joh.17,
ir). Esclarecinlentos sobre a vida pré-terrena de
Jesus no seio do Pae, encontram-se em São
João e São Paulo (Joh. I, 1 ss.; Coll. L, 16 ss.) :
Jesus vive, desde toda a eternidade, j unto clo
Pae, como segunda pessôa consubstanõiat. Por
ÍIlle se f ez o universo. Nelle, tudo subsiste. -- Jesus nunca nos atleantou particularidades desta
sua gloria no seio do seu Pae. Só antes da Paixão é qlre Jestrs teve umA leve referencia: "Pae,
glorifica-me a mim corn a gloria que
ell tinha
em ti, antes rlue houvesse mundo" -(Joh. L7, 5) .
b) Ainda que o titulo de "F'flho de Deus',
possa sê.r usado por quem estej a na g-raça santificante, Jesus sempre o appliôou a ii no senproprio, quer dizer, qrú era consubstancial
tido
"Pae.
ao
São João refere-nôs muitas palavras de
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Jesus neste sentido: 'E,u e o Pae somos uma e a

mesma cousa" (Joh. 10, 30). "Quem me vê a
mim, vê igualmente o Pae" (Joh. 74, 9).
Tambem os Evangelhos synopticos desenvolvem progressivamente a consciencia que Jesus tinha de si como Filho de Deus. As passagens principaes são a da manifestação messianica e da autorizaçáo de baptizar.
"Todas as cousas me foram confiadas por meu Pae.

E ninguem conhece o Filho, senão o Pae. E ninguetn
conhece o Pae, senão o Filho, e a quem o Filho o quiO Filho
zer revelar" ( Matth. 11 , 27 ; Luc. 10, 22) .

é tão inescrutavel como o Pae. Sua força de intelligencia é tão grande, eue o Filho póde sozinho perscrutar as profundezas da divindade do Pae ( consubstan-

cial em todos os attributos ) .
"Ide e ensinae a todos os povos e baptizae-os eln
llome do Padre e do Filho e do Espirito Santo" (Matth. 28, 19). Esta passagem próva que o Filho ê consubstancial não só com o Pae, mas tambem com o Espirito Santo.

4. A

contirmação pela morte

Em face da morte, Jesus sustentott as sllas
palavras. Elle morreu pelo que disse, como mais
Íarde morreriam os Martyres pela fé no Filho de
Deus. Quando o Summo Sacerdote lhe perguntou : "Eu te conj uro por Deus vivo que nos direspongâs, se és o Christo, Filho de Deus')
- declaro
ãeu Jesus: "Tu o disseste. Mas, eu vos
que vereis daqui a pouco o Filho de Deus assbntado á, direita do poder de Deus, e vir sobre
as nuvens do^ céo". Então o , Principe dos Sacerdotes rasgou'as suas vestiduras e^disse: "Blasphemou". E todos gritaram: "E' réu de morte"
(Matth. 26, 63 ss.).
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A verdade intrinseca do

auto-testemunho de

Jesus

1. A incoherencia do agnosticismo
o atheismo não sabe como haver-se em face
do auto-testemunho de Jesus Christo. Os atheus
contentam-se com celebrar a Jesus como o maior
genio da humanirlade, mas não reconhecem de
forma alg_uma a sua divindade. Esta attitude é
uma incoherencia. O auto-testemunho de Jesus
ou é falso, ou é verdadeiro. Se é falso, baseia-se

2. A veracidade de

lesus

A hypothese de uma fraude se desfaz ante a
veracidade intima de Jesus. Os seus amigos estão inteiramente persuadidos da sua incõrrompivel veracidade. "Em sua bocca não se achou
fraude" (I. Petr.
tambem os seus
inimigos não lhe
r o mesmo testemunho: "Mestre,
que és verdadeiÍo, e que ensinas
a verdade. E não
se te dá de
cle pessôas"

ta continua
ra e simula
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superioridade intellectual de
Jesus

Em nossa época tem-se apresentado uma
curiosa e blasptiema hypothese: Jesus não era
lormal. A diagnose do seu estado oscilla entre
psychasthenia e completa _paranoia, provocada
i,oi taras epilepticas. Esta blasphemia emmudcõe attte a §uperioridade intellectual e affectiva
tle Jestts. So^brc as questões fundamentaes t{a
Religião, fez Jesus as mais sttblimes Revelações.
'Elle proltttttciou-se a respeito com talla segurança, como a creança fála das qagnificencias
tla ôata paterlla. O mais admiravel é que Jesus
nunca tei,e mestre, nem seguiu scolas e correntes philosophicas.
fa os §cuu primeiros discipulos_ficaram inteiramente arróbatados pela grand eza intellectual de Jesus: "E nós vimos a sua gloria' sua
gloria como a cle unigerrlqg do Pae, cheio de graça e verdade" (Joh. 1, l4).
n[au yelo é de nossa época qualificar os gr_an,lq*
honrôns de- rnor'bidos e alrormaes. Isto denota falta de
;rilpi:ó5epsão para o que se eleva acima da mediocridade'
4. Resultado
O auto-testemunho de Jesus não pertence Ao
rol de peccados c doenças hurnanas. contradea
pi'im"irà hypothese (fraüde) está a santidade
i"ur.; con[ra a segunda rnilita a su? grand
9'a
intellectual e affec-tiva. Quem reflectir com imr,irá a exclâmar com São Pedro:
út;i*liclade,
f'T., és o Christo, Filho de Deus vivo !"
a Resurr'eição
Enr prova da divindade de christo, poder-se-iarn
allegar muitos mllagres e prgPhecias, -ntas o testemu-

§

43. O auto-testemunho de Jesus e

porque..é qrn
;Í;ã; R;ü;;"iiaó i.m peõuliãr virtud-e,
miügr. e, ao mesmo tempo, uma prophecia realizada.
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Accresce ainda gue o mundo se converteu a Christo pela prédica da Resurreição. Assim tem a Resurreição um
triplice valor probativo.

1. A

Resurrei Çáo,

uma prophecia

rcalizada

Jesus predisse tanto a sua Morte, como a
slla Resurreição: "'E condemnarão o Filho do
I{omcm ti morte, e entregá-lo-ão aos gentios, para sêr escarnecido, e açoitado, e crucificado.
Nlas, ao terceiro dia resurgirá" (Matth. 20, 18
ss.). Aos adversarios que pediam um signal de
sua messianidade, declarou Jesus: "Destrui este
templo, gue eu o levantarei ern tres dias" (Joh.
2, 19). E os inimigos disso se lembram depois da
morte de Jesus. Ex
drão, dizendo: "Se
aquelle embusteiro
tres dias, hei-cle res
2,

f\

Re:urrqição como rnilagre

Os quatro Evangelistas e S. Paulo (Cor. 1b,

3 ss.) fornecem cinco relações pormenorizadas

acerca da Resurreição; accresce a isso uma serie

bem aos onze e certa \Tez ate a mais de quinhentos irmãos.

te
intro
é gue as noticias
minuciosasedes
e a ordem das ap
O atheismo

cobrindo ou

ões, des-

Veiaáae

aridááãs
numero

atlor

em
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assumptos de historia poderá regeitar simples e inteiramente todas as relações de algum facto por causa de
poucas incerte zas, baseadas tão sómente em momentos secundarios e accessorios?

3.

obiecções

Jffiffi?H,*

contra

0 atheismo e o racionalismo devem necessariamente negar a Resurreição como milagre"
A4rplup os factos segundo a sua fé (os sgIS'
prrncrpros), eue não a fé segundo os_ factos. Como sem a in[ervenção de Deus não há milag_re,
o atheismo está obrigado a negar o milagre. Como os cleistas negam a intervenção de Deus nos
acontecimentos do mundo, para elles tambem
deixa a Resurreição de sêr um milagre. Com
taes preconceitos, procura-se explicar o acontecido õomo tlm facto merarnente natural.
Exporemos tres dessas explicações que são
caracteristicas para gerações inteiras.
a) Reimarus arimitte, com os pharisetls,
uma t'raude por parte dos discipulos. Motivo para tal seria á avérsão dos discipulos pelo trabaIho. Na companhia de Jesus teriam percebido
que a prégação é um meio muito sllave de ganhar a- vida. Como sustentar tal affirmação, sc
Jesus lhes predi zia grandes perseguições ? Só o
desilluclido Judas foi um "apostolo" na mentalidade cle Reimartls. Os verdadeiros Apostolos
diziam entre tormentos e flagellos: "Nós não pocletnos silenciar a missão qtle Deus nos confiotr".
De si para cornsigo pediam força e coragem--no
pesadó ministerio: "Olha, Senhor, como elles
ameaçam. Dá força a teus servos, Para gu9.faIem a tua palavra com toda a franqLreza" (Act.
Ap. 4,29) .

I
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b) Racionalistas posteriores admittem a
morte apparente. Mas ) a,morte de Jesus foi attestada pelo Centurião que a relatou a Pilatos
(Marc . 15, 44); pelos soldados que lhe não quebraram as tibias, porque j á estava morto; pela
lançada que lhe traspassou o coração; pela attitude dos amigos e discipulos que desceram o
corpo da Cruz, embalsamaram-no e enterraramno. Os Apostolos annunciavam a Christo como Principe da vida, como Vencedor da morte.
Um homem coberto de chagas que teria fugido
da sepultura, não é Principe da immortalidade.
c) Hoj e, entre os atheus, fala-se muito das
allucinações e illusões sensoriaes dos discipulos.
Mas, elles não soffriam de nenhuma perturbação morbida. Não são credulos, como se deveria
suppôr em pessôas de pouca instrucção (cfr.
discipulos de Emmaús, São Thomé). Elles não
so viram a Christo, mas até o tocararn. Não só
pessôas isoladas, mas grandes grupos até o numero de quinhentas pessôas. E os discipulos
acharam a sepultura vazia. Todas estas particularidades depõem contra a hypothese de allucinações.

4. A Resurreiçãor_o thema dominante
prégação apostolica

da

A Morte e a Resurreição de Christo são os
pontos culminantes da prégação apostolica. O
rnundo se fez christão pela fé na Resurreição
de Christo. Pela fé na Resurreição submetteramse os Martyres aos supplicios da morte. Quando
se lhes dizia: Como podeis crêr num Deus Crurespondiam el'les : Christo resurgiu
cificado ?
dos mortos ! Isto nos prova a sua divindade. E
aquellas épocas prirnitivas deviam têr os mais
fortes argumentos da Resurreição.
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"Só a resurreição tinha força necessaria de levar
os discipulos a crêrem na Igreja e no futuro do christianismo. Para nós é eerto que Christo resurgiu dos
mortos, porque nós contemplamos a Igreja" (Santo
Agostinho).

5. A importancia da

Resurreição

A Resttrreição de Christo é o argumento
mais forte da veracidade da Religião Christã
Revelada. "Se Christo não resllscitou, vã é a
rlossA prégaÇão, e vã é tambem a vossa fé. E
assim seremos tidos como falsas testemunhas de
Deus, porque contra Deus testemunhámos que
resuscitou a Christo, ao passo que não resuscitá-

ra. . . Mas, agora Christo resuscitou dentre os
mortos, o Primogenito dos que dormem" (I. Cor.
15, 14 ss.). Da Resurreição de Jesus irradia-se
uma luz resplandecente sobre todas as suas palavras e Revelações. O que presentiamos como
manifestação do Espirito de Deus, confirma-se
na Resurreição pelo signal dos mysterios diviIIOS.
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13 annos, a fé, abraç
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espinhos.a
Bento XI' (Papa), 191 4-7922' coube-lhe a
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Friedrich), !795-1863' historiaBoehmer (Johann
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mo e na politica prussiana a causa de desunião na AIlemanha. Sympnthizava corn o catholicismo.

Bossuel ( Jacques l]énigne ) , 1627 -17 04, bispo de
Meaux, defensor do absolutismo de Lluiz XIV, prégador
de fama, profundo cophecedor dos Santos Padres.
Manteve correspondência corr Leibniz ( vide art. ) , r1A
intenção de reconduzir os protestantes â Igreja Catholica.
Brltres, ou f eiticeiras ( perseguição de ) : Por in-

fluencia de idéas albigenses que admittiam o principio dualista do bem e do mal, espalhou-se pela EuroFâ, desde o seculo XIII, uma verdadeira obsessão contra pessôas que estivessem em pacto com o demonio
(bruxas). A mania de perseguí-las chegou ao auge no
seculo XVI e na primeira rnetade do seeulo X\rII. Muito contribuiu, para a sua intensidade, a doutrina cle
I-,uthero de que os homens estavam â mercê do demonio. Catholicos e protestantes fizeram crudelissimas_ perse_guições na Allemanha, Austria, França, SuisSâ, Esp_anha. Na Italia foram rarissimas. LIma pagina

negra da Historia, tanto para os catholieos, colrlo para os protestantes.
Caio, oLl Gaio, presbytero
romano, clo secuio II-III
^
escreveu contra os monünistas ( vicle ,.t. ) , uln dialol
So, do qual só restam fragrnentos.
Caluino (Jean Chauvin), 1509-1564, clictarlor politico e ecclesiastico de Genebra. Sua doutrina é a-pavoradora: completa corrupção da natureza humana, absoluta predestinação sem attenção aos meritos e demeritos pessoaes, etc. O calvinismo propagou-se na Suissâ, França, Escacia, Galles, Hollancla, Hungria e várias

provincias da Allemanha.
Cdtharos, nome commum de algumas heresias:
a) os asseclas de Novaciano no seculo III. Novaciano
negava absolvição aos que tinham apostatado da fé
durante as perseguições, e a todos os peccaclores mortaes. b ) varias seitas do seculo xII e XIII : os bogomilos que rejeitavam o rnatrimonio, a veneração au
imagens, etc.: os paulicianos, perigosa seita de Byzancio, admittiam um principio dualista do bern e clo
mâI, rejeitavam o sacerdecio, etc. ; os albigenses ( vide
art.),
Luz e Viria

L
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Silva
in
ás naç
direito

rão e Visconde de),

a

VI a abrir os
Catholico esclarena Primeira Cons-

ista,

tituinte Brasileira.
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João

Cecílía ( Santa), virgem e martl'r romana, em 230,
durante o reinado de Alexandre SeveSo. Padroeira da

musica sacra.
grego, da escola platonica, que
Celso, philosopho
escreveu o rnais antigo libello contra o christianismo

(em 178).

, medico e esct'iptor romaCenlro D. Vital (C. D. V.), "4 maior affirmação da
intelligencia christan em terras do Brasil", coqo disse o Cãrdeal D. Sebastião Leme. Fundado em l92l por
um grupo de intellectuaes, ehef iados por Jackson de
Figuéirédo, tem por fim a rechristianização dos intellectuaes do Brasil. Creou varias importantes secções
incorporadas hoie â "Colligação Catholica Brasileira".
Edita- a revista de cultura "A Ordenl". Irradia-se por
todos os meios culturaes do Brasil, tnantendo enCelso ( Aulo Cornelio

)

Ílo,

tidade.s congeneres em 72 outras cidades. Sede central
no Rio: Práça 15 de Novembro, 101, 2o. Caixa Postal
249.

Cerdo, ou Cerdonio da Syria, ca. 140, ensinaYa

qUe

o Deus do Antigo Testamento era otttro que o Pae
Jesus Christo.

nrento de Portugal.

de
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que perdura até hoje. Ao Scisma adheriram os povos
convertidos pelos gregos : serbios, bulgaros, russos e rumenhos.

cesaropapísmo designa a relação entre a Igreja e
o Estado, pela qual o detentor da autoridade civil ( Cesar) é ao mesmo tempo a suprema autoridade ecclesiastica (Papa). O cesaropapismo subordina a Igreja ao
Estado, nega a distincção feita por Christo entre os dois
poderes ( Dae a Cesar, etc. ) , desrespeita o caracter da
Igreja como sociedade autonoma. O cesaropapismo surgiu na Igreja Oriental e desenvolveu-se por influencia
dos Imperadores byzantinos; domina nas seitas protestantes pela organi zaçáo clo summo-episcopado. Gallicanisffio, febronianisrno e josephinismo são clisfarces
de cesaropapismo que procuram infiltrar-se na Igre-

ja Catholica.

charisffie, dom gratuito, extraordinario e transitorio, eonferido directarnente para o bem cle outros,
embora possa servir indirectamente para a propria
santificação pessoal. São Paulo ( epist. aos Corinth. )

distingue nove charisrnas.

charismatic.o, pessôa que possue charismas.
Chesterton ( Gilbert Keith), conhecido pelas iniciaes G. K. C., nasc. ern 787 4, convertido aô catholicismo ern 7922. Fecundo jornalista, poeta, politico, philosopho, orador, ensaista, biographo, novellista. [Jma
4rr figuras mais typicas do actual catholieismo inglez.
o paradoxo é dos seus recursos literarios. Obras : -Orthodoxy e S. Francis ( edição vernaeula, "Vozes" ) ; The
eternal man (edição vernacula, Porto Alegre).

Cicero ( Marco Tullio ) , Llm dos mais eloquentes
oradores rornanos, salvou Roma da Conspiração -de Catilina. Assassinado em 43 a. de Chr.
Clemente de Roma ( São ) , 92-101, terceiro successor de S. Pedro, celebre pela sua epistola aos corinthios, a_ qual constitue um vigoroso argumento clo primado dos papas.
Co\igação Catholíca Brasileíra (C. C. B.). Institui_ção qye unifica diff erentes assoeiações de acção intellectual e soeial, criadas pelo Centro D. Vital ê que visarn todas tr_abalhar, na Capital e em todo o píiz, em
pro_l_ de um Brasil mais christão. Abrange, aléin do C.
D. \'., a "Acção l]niversitaria Catholica",-2- ííConfedera-

il
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ção Nacional cle Operarios Catholieos", o "Instituto Ca-

tholico de Estudos Superiores", a "Assoeiação de Bibliothecas Catholicas", a "Confederação da Imprensa
Catholica", Orgão official: Boletim da Colligação Catholica Brasileira. Séde central no Rio, identica do C.
D. Y.
^
Conf ederaçã.o Catholica Brasileíra de Dducação
(C. C. B. E.). Fundada, na Capital Federal, pelo dr.
Everardo Backheuser. Cria Associf Ções, de Professores
Catholicos (4. P. C.); congrega, não so estas Associações,

presta
pedag

annex

vista

drigo Silva, 3. Caixa Postal 2491.
Confederaçã.o de Imprensa Catholica da C. C. B.
Yisa confederâr todos os jornaes catholicos do Brasil
para a defesa de seus interesses, proporciouando-lhes,
lamhem, um eerto ntlmero de serviços necessat'ios ao
seu progresso.

Conf ederaçõ,o Il acional de O perarios Catholf cos,
da C. C: B. Trabalha pela arregitnentação do operario
nacional para, sob os ensinamentos das encyclicas_ po!tificias, livrá-lo da seducção do communismo dissolvente, sem patria e sem Deus, e do capitalisnro mate-

rialista.

Cro-lYlagnon, gruta perto de Les Eyzies, D.P. Dor.
dogne, ondê desde 1862 se descobriram fosseis prehis-toricos. Em 1868 achou-se uma caveira na qual

muitos quizeram r,êr
mem e o simio.

o typo intermedio entre o

ho-

cuuier (Georges, Baron de), 1769-1832, naturalista francez, um dos creadores de anatonria colnpararla

e da paleontologia.

fdaea",
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ellnismo, escola philosophica fundada por Antisthenes, discipulo de Socrates. Os cynicos baseavarn a
moral na extrema renuncia ás cousas terrenas. O typo
mais caracteristico dos cynicos era Diogenes de Sinopg.

Darwin (Charles Robert), 1809-1882, naturalista e
ghysiologis_tq ing_197. Tomou parte nas expedições de
Fitzroy_ ( 1831-1836), e depositou suas impressões nas

obras: Voy. of a lr[aturalist round the woita ; zool. of
the voy. of H. 1\I. S. Beagle. Nessas viagens não teve a

serenidacle de bom ob,selyador; basta sd conferir o que
escreve sobre o Brasil. I{a obra "Da origem das especies por via da selecção natural" expõe a sua theoria
transformista. Daru'in não negava o principio da Creação.

De Mai_stre (Joseph Marie, Comte), 17b4-lg?l, publicista catholico, fiel Igreja e ao paparlo, ern c,irja

esa exaggerava, ás vezes,
as suas af fiimações.
^
De Mun ( Albert, comte ) , r1as. 1841, poli tico francez, defensor dos direitos da Igreja, sacrificou sua carreira militar, para dedicar-se ái organizações operarias
catholicas.
clef

giões que não pertencem a um determinado credo

religioso; b ) gr eorreligionarios que habitam esses paizes
e regiõe§. de credo estranho. Éntre os judeus, fbrmararn-se diásporas na Babylonia, no Imperio de-Alexan-

dtg Magng-,.Ílo Imperio Romano, etc.
Hodierna-.rrie,
existem diáspor_as de catholicos em-^paizes protestantqr, como na Allemanha, Suissa, Inglaierra, iscandinavia, Hollanda, etc. os perigos da "Díáspora" rao
rrraiores, quanto men ores as minorias catholiôas.
Didache, ou "Doutrina dos doze Apostolos", obra
ese ripta nos fins do r. seculo, uma especie de ritual.

Encerra valiosos testemunhos sobre a aàministração-ào
B.aptismo, da Eucharistia, e sobre a organizaçá,o".õ"ü-

siastica de então.

liueira. N

1 1. 7914.
curso no

Iralcisco, no eonvento dos c"r.lirit"lf5n, de versarhes.
Professou em 1864, recebçndo as oidens sacerdotaei,
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por indulto imperial. A conselho dot tneclicos retirou-se para França, 7877, onde
falleceu a 4. '7 . do anno seguilrte. A mais fantosa de

nlezes posto em liberdade
sqas pastoraes

: A Maçonaria e os Jesuitas. Os restos

nrortáes do grande bispo repousam no Convento da

Penha, do Recife.

sario será, na Igreja, um monulnento perenne da piectade dominicana.

clonatismo, scisma provocado pela questão, se a ef-

ficacia dos sacramentos depende da dignidade de quem

to Agostinho e por Santo Optato cle }[ileve. Os Imperadorei baixaram Ieis rigorosas eontra os donatistas, mas
a seita perdurou até a invasão dos arabes.
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Du Bofs-À egmond (EmiI), 1818-1896, physiologista
confessa a inanidade de sua philosophia: Ignoramus et ingnorábimus
(nos ignoramos e sempre havemos de ignorar).
Duns ScoÍus o. t. m. (João), nascido 7266 na Eseocia, fallecido 1308 em Colonia. A par de Sto. Thomaz e S. Boaventura, o mais brilhante lume da theologia e philosophia medieval, chamado "Doctor subtilis".
Contra o já imperioso "super-intellectualismo" e frio
"logicismo", frizou, fiel tradição da Ordem e apezar
de espirito táo empirico^ como dialectico, o poder da
vontade e da intuição, e o "Primado do amor divino".
.E' celeberrimo por ter defendido, por primeiro, contra
os proprios Santos Bernardo e Thomaz de Aquino, a
doutrina sobre a Immaculada ConceiÇão, mais tarde
proclamada dogma. A elle remonta o famoso syllogismo
décuit ergo fecit: Deus poude preservar
"Potuit
do peccado original
convinha que
Maria Santissima
a preservasse logo a preservou". Defendeu
e ensinou, antecipando tambem nisso nossos tempos, o primado dos papas e o reinado mundial do Christo. Está
em preparação o processo de sua canonizaçã,o, pedida
por mais de 500 arcebispos e bispos e, particularmente,
pela Universidade catholica de Louvain. Lit. : frei
Ephrem [,ongpré o. f. m., Jean Duns Scotus,
Etienne Gilson, id.
frei Adeodato de Basly o. f.- m., Scotus docens. Paris (breve synthese, em francez, de sua
doutrina).
Ennio, poeta romano, 239-169 a. de Chr., autor dos
"Annaes", longa exposição da Historia Romana, introductor do hexametro na literatura latina.
epicureisnto, escola philosophica de Epicuro (341270 a. de Chr.), cujo principio fundamental se baseia
rra. satis.fação do _praze!. A poeta Lucrecio prop_agou o
epieureismo r1o Imperio Romano. Epicuro combatia a
fó nos deuses.
Equipes sociaes. Fundadas, no Rio de Janeiro, em
1933, por Roberto Garric. Visam unir, em sincera amizade, duas classes sociaes distanciadas uma da outra,
estudantes de Academias e operarios. Conseguem-na
por meio da instrucção que os estudantes administram
aos operarios. Por este contacto são os operarios elevados em seu meio; os estudantes, porém , a, particularmente, os catholicos, aproximam-se de homens que

e philosopho allemão, materialista,
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antes os desconheciam ou talvez odiassem por serenl
catholicos e academicos. Ha ainda as "Pré-equipes'?,
em que se preparam gymnasiaes para as futuras equ i-

pes. Orgams: para estudantes : "Boletim das Equipes
sociaes"; para operarios: "Equipe". Sede eentral no
Rio, identica â do C. D. V.
estoicísmo, doutrina de Zenáo, ensinacla nA "Stoa"
(columnata) de Athenas, e que considera a virtude
nroral como fim supremo da philosophia. Para os estoicos, o bem supremo consiste na isenção intet'ior e
nA serenidade de espirito. Embora negassent os lnoti-

\ros sobrenaturaes da virtude, os estoicos prepararanl
terreno para o christianismo.
F-aulhaber (Michael, Cardeal), nasc. ern 1869, professor de exegese em Strassbourg (1903), bispo de Spira ( 1911 ) , arcebispo de Munich ( 1917 ), cardeal ( 1921 ).
Celebrizou-se pelo desassombro com que tem defendi-

do os dit'eitos da Igreja Catholica na Allemanha.
' F'elicio dos SanÍos (AntonÍo). Nascido em Diamantina 8. I. 1843 e fallecido no Rio de Janeiro 6. IX.
1931. Nledico e politico mineiro de grande prestigio.
Fundou, no Rio, com companheiros, a Sociedade de
Medicina e Cirurgia e, em 1873, coÍn o dr. Hilario Gouvêa, a Casa de Saude S. Sebastião. Em 1889, declarada
a Republica, estabeleceu o noyo regime em Minas. Estudiosissimo, julgou achar a solução dos ntagnos problemas da vida no positivismo. Reconhecendo, porém,
seu engano, regressou á Igreia catholica e tornou-se,
doravante, o conhecido apostolo de obras sociaes e,
particularmente, o mestre do iornalismo catholico.
Fundou, em 1905, o jornal "A lJnião", em 1915 o
Centro Catholico do Brasil e, em 1924. a Academia
Brasileira de Sciencias Sociaes e Iiconomicas. PublicaÇões, alem de innumeros discursos, conferencias e ar'figos scientificos, religiosos e literarios: Casos reaes a
registrar. \rêr "f n NIemoriam". Rio.
Flauiano de Constantínopla ( São ) , 446-449, excomulutlgou a Eutyches, mas foi porisso tão maltratado por monges e soldados no tumultuario Synodo de
Eph-eso (chamado "Latrocinio" de Epheso), qtle veio a
succumbir tres dias depois.
Flauío José,37 ate depois de 100, historiador iudeu, escreveu sete livros sobre a "Guerra Judaica" e
ulna "ArCheologia iudaica", preciosas pela citação de
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fontes hoje perdidas. As passagens sobre Jesus estão
fortemente interpoladas.
Franca s. j. (P. Leonel). Nascido no Rio Grande do
Sul, 7. 1. 1893, de familia bahiana. Em 1g1B estudante
da flniversidade Gregoriana, em Roma ; 26. 6. lgzl, sâcerdote. Grande capacidade assimiladora, espirito
lucido e logico, possuiclor cle um extraordinario ^dom oratorio, é, o P. Franca o director intellectual do movimento catholico do Rio de Janeiro. Entre suas principaej publicações : Noções da Historia da philosophia
de uma polemica
Ensino religioso e eo;sinoRe_liquias
leigo o divorcio Psychologia
da Fe
destaca-se o estudo fundamental "A Igreia, a Reforma e a
Civiliz açã.o" .
F rancisco de Á ssÍs ( São ) , 1182-1226, fun clador da
Ordem dos Frades Menores e das Clarisáas, influiu na
vida christã pelo desapego ás cousas terrenas, pelo entranhado amor a Deus e ao proximo. As fundações de
São Francisco ntarcam uma nova época na Historia clas
ordens Religiosas, pelo seu caracter cle mendicancia.
(Yida por Joergensen e Chesterton, Editora .,vozesi').
Francisco de sales (são), 1567-1622. bispo de Genelra, Doutor da Igreja, fundador da ordem da vúit1Ção. s_e_us _ escriptos ( Philothéa, Theotiffio, etc. ) , estão espalhados por todo o mundo catholico. são Érarrcisco de Sales é o padroeiro da imprensa catholica.
Galilei ( Galileu), 1564e astronomo italiano, inven
descobridor das leis de g
etc. Adoptou o systema h

F-oi

a respeito

dessa doutr

Indice excedeu-se ern suas

as affirmativas cle Galileu como eontrarias á s. Escri-

ptura.

. gallieanismo (liberdades gallicanas)

comprehende

os pretensos direitos qgm - glre certos catholicos gueriam crear uma Igreja Naciúal
Franceza. o rnol'irn'eiito data do seculo xvl, e so terminou com o conóilio
do vatieano. Principios gallicanos: o pãpa não tem
autoridade em assumptos ternporaes. o Cóncilio Ecumenico está acima do P.aRa, Ás definiçõ;s papaes err
rnaeria de fé tornam-se infalliveis so peta süusequentà'
-

ratificação da Igreja Universal,

etc,

.
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Gauss

(Karl Fried.),

1777-1855, mathematico

e na-

turalista.

gentios-chrÍs tãos, os gue se convertiam da gentili'

dade para o christianismo.

diévale.
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glossol alia, ou dom das linguas : segundo S. Paulo
consiste em orar em lingua estranha com certo sentimento de exaltação; segundo os theologos, é o dom

de falar varias linguas por sciencia infusa.
glossolalo, pessôa que possue o dom das linguâ.s.
Gral (Santo), segundo a lenda é o Calice que Nosso Senhor usou na santa Ceia, e no qual José de Arilnathéa apanhou o sangue de Christo. O Santo GraI ó
guardado por cavalleiros do Templo de Monsalvat (Espanha). O aspecto do Santo Gral outorga-lhes saude e
eterna juventude. A lenda do Gral foi aproveitada por
Richard Wagner numa de suas grandes operas.
Gregorio Magno ( Papa, São ), 590-604, pretor de
Roma, demittiu-se do cargo, para tomar a cogula benedictina. Trabalhou pela evangelização da Europa, enviando S. Agostinho o. s. b. para a Inglaterra. Reformou o eantoehão (canto gregoriano). Protegeu a Italia flagellada por varias calamidades (fome, peste, pilhagens dos langobardos). Deixou obras de earaeter parenetico.

Gregorio VII (Papa, São), 1073-1085, procurou fazet a reforma do clero (simonia, concubinato). Contra
a provisão de prelaturas pelos principes ( investidura
leiga) tomou medidas energicas, o que lhe valeu o odio
encarniçado de Henrique fV. da Allemanha. Obrigado
a fugir, veio a morrer ern Salerno. Suas ultimas palavras: Dilexi iustitiam et odi iniquitatem, propterea mo-

rior in

exilio.

Halifar (Charles Wood, Lord), nasc. em 1839, procurou como presidente da English Church lJnion approximar de Roma tôdas as igrejas inglezas. Tomou

parte nas quatro Conferencias de Malinas (1925).
Harnack (Adolf von ), 1851-1930, o mais insigne
theologo protestante dos ultimos tempos, educador de
muitas gerações de professores e ministros protestantes, escriptor de prestigio internacional. Professava urn
christianismo sem dogmas, mas nas pesquizas historicas foi bom operario; approximou-se muito da Tradição.

Helmholtz (Hermann Ludwig Ferd. von),

1821-

1894, physico e physiologo, autor de muitas descober-

tas na optica e na acustica, inventor do irioscopio.
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Hettingü (Franz), 1819-1890, theologo e escriptor allemão, apologeta de forma classica, traduzido
para o

portugtJ,ez.

Honorio I. ( Papa), 625-638, continuou a evangeIização dos anglosaxões e dos langobardos; tornou-se
muito falado pela sua attitude remissa na questão dos
monotheletitas.

Huntboldt ( Wilhelm

volr

)

,

77 67

-1833,

irnrão

de

Alexandre yon Humboldt, estadista e philologo, fundador da Universidade de Berlim, um dos creadores cla
philologia comparada.
Ignacio de Antiochia ( Santo ) , seculo II ( 109 ), martyr atirado aos animaes ferozes. Ilsereveu epistolas a

algumas christandades, epistolas que são preeiosos testemunhos cla organizaçáo ecclesiastica, do primado pa-

pal, etc.
Ignacio de LolTola (Santo), 1491-1556, fundador da
Companhia de Jesus, grande espirito apostolico, cuja
influencia se perpetua na christandade pelo livrinho
de sua lavra "Exercicios Espirituaes", muito recomrnendado pela autoridade da Igreja. Os Retiros Espirituaes fazern, hoje, parte integrante da piedade christã.
Ig

nez

(

Santa ) , secttlo

III', martl'r da fé e da vir-

gindade aos tteze annos de idade. E'a padroeira official da Pia Ilnião das Filhas de Maria.
Innocencio IIL (Papa), 1198-1216, approvou as
Ordens de São Francisco e São DomingoS, convocou o
quarto Concilio de Latrão ( 1215 ) . Innocencio III era
chamado "NÍe.stre do mundo e Pae dos Reis e Soberanost'.

Innocencio

VIII (Papa),

1484

-1492, pouco energi-

co, de sorte que em seu pontificado augmentou a decadencia do clero. Ludwig von Pastor verificou que In-

VIII pela sua bulla "Summis desiderantes"
não é tão resporlsavel pelas perseguições de bruxas,
eomo ate agora se suppunha (Papstgeschichte. III.4,
Aufl. S. 266 ff.) .
Instituto Catholíco de Estudos Superiores da C. C.
B. Fundado, na Capital F'ederal em 1932, pelo dr. Alceu de Amoroso Lima. Cursos de Theologia, Philosophia, Liturgia, Sociologia, Pedagogia, Introducgão ao
Direito, á Biologia, â Mathematica,
nocencio
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. lohlognia, filha de {gamernnon, que quiz sacriÍicá-la Diana, para aplacar
os cleuse§ que irnpediànr
a armada
^ grega de entrar no porto de ^ Aulis.^ Diana
substituiu rphigenia por uma novirha e levou a jovem
para Taurida como sacerd otiza do seu culto.
Irineu_ (san_t_o), Padre da Igreja, bispo de Lyão, induziu o Papa victor I. a usár - cle côndesceridencia
pâra con] os orientaes na Questão da pascoa. De suas
otrras só ' existem fragmentõs do "Adversus haeiesesl,.
_ /sis, divindade e_gypcia, irmã e mulher de osiris,
deusa da medicirr., do casamento, da agriculturà,- ótc.
seu culto introduzitr-se em Roma duranle a épocá ào,
Imperadores.
Jackson-

le Fígleiredo. Nascido em Aracajú g. x.

1891; fallecido no Rio de laneiro 4. xI. 192g. bstudotr
humanidades- em Sergipe. um collegio protestante ern
que esteve, deu causa, conforme contava, â perda da
I1'gr-.oolgug seus mestres não lhe sabiam ,espbnder ã*
difficuldacles qug encontrava na sagrada Éscriptrrrà,
ireito na Bahia. Naquella capitall ,p.s portuguezes exilados, u^ido a outi.s
os quaes, porém, dias após, entrou em
rotegenclo de maus tratos Irman s de
Caridade. Tendo seguido para o Rio de Janeiro, ,qúi
se realizou sua conversão ern 1918. "De temperamento
ardente e indoma\rel, escreve delle o p. Leônel Franca s. j. (em "fn memoriam", ed. C. D. V., 1g2g), o ôrreontro com o catholicismo foi para sua grande intelligen_cia uma revelação, o dr scobrimento ãe uma novidade. A' nobreza de seu caracter repugnavam a.s generosidades ineompletas. Convertido, po7 ao serviçó da
Fé todas as riqqezas de uma natureza excepcionaimente bem dotada. Poucos leigos possuiâffi, enti-e nós, ú-a

cultura religiosa tão variada e tão profunda. Ilra.,admiração e respeito vêr
omem dominava as rebelamento ardente e bellicoso.

ses materiaes,

_ le relações literarias, interesascensões politicâs,

tudo sacríficou âo
de sua missão de paladino da causa catholica". Serviu a Deus de instrirmento para a conversão de muitos amigos, entre estes, Durvâl de lto"as -"
Tristão de Athaycle no Brasil e Franciseo Costa ern portugal. Fundou, no Rio de Janeiro, o .,Centro o.- ViJãi,,
{es_e.mp-enlro
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e a revista "A Ordem". Collaborou em muitas revistase jornaes brasilei
lemica, critica lit
cos. Obras princi
na; Durval de Moraes e os P(
,
i"rírp de fogo; Affirmações; Reacção do .bom senso;
Aereaecionaria;
Uuáifhados õ Íuminososl Literatura
vum.
jansenisnto, heresia

tirada do "Augustinus", obra

Jansenio : affirmava que q 1a[upostuma de Cornelio
-é
íõr^ humarr" incapaz de praticar o bem e a virtude;
doutro lado exigia rigorosas condicções para a recepção dos sacramentos. etc.
Jeronymo (São), fall. em 120,-m-ui!o erudito, o m-e-

lhor iingu"isia aa antiguitlade christã, traductor
Biblia (Vulgata), Padre e Doutor da Igreja.
i
art.

)

da

,

as re
dens

de fa

II' r
tos vexatorios, mas o esp
por muito tempo no Paiz.
jucleus-chrÍsÍ ãos, os que se convertialn tlo iudaismo para o christianismo.
Juuenal (Decio Junio), 60-140, satt'rico romano'
flagellou a corrupção dos contemporaneos.
Juuentude h-eminina Catholica Brasileira' E' a organização fundamental da A. C. Brasileira para Inoças
ã" 15 á 35 annos de idade. Sobre fins e séde vêr Acção

O Imperador LeoPoldo

Catholícu.

Kentpis (Thomaz de), 1379-1471, frade. agostini?l'9'

autor da lmiiaçao de Chrísto, o livro ascetico mais lido

depois tla S. EscriPtura.
Klug (P. Ignacio).- Nascido na Allemanha 31' VII'
lB77 e fãltecidõ 3. 1. 1929. Notavel psychologo e morali.sta cle c.irnirrologia. Autor de innurneras obras sobre
móiat, pry-óúólogiã, questão_ social, _apologetica e religiao, ôntró elias-"Ú.. katholische Glaubensinhalt" (etl'
vernacula "Óiôrrç, e Descrença" Vozes) e "Tiefen tler
Sã;É;t ( Os arcanos d'alma) . Escrevett o primeiro ma-

a
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nual de pedagogia do criminoso. Celebre pela sua dist-incção entre "penalidade" e "applicação da pena" que

deveria visar sempre a emenda moral do presidiario.
roacia, onde se acharam,
nos e animaes, junto com
são uma variante da raça

La
p
etleleto
1,60 m.
r'êge,

s, aldeia franc,:.I, Dep. Corcontrou numa gruta üm esraça neandertalense, com
cerebral 1626 cm8.

Lactancio ( Lucio Celso Firmiano), III-Ivo seculo,
escriptor ecclesiastico, cognominado o "Cicero christão", notavel pela elegancia da linguagem.
Laplace (Pierre Simon, Marquis) , l7 49-lBZ7 , astronomo, physico, mathematico, celebre pelo seu novo
systema do mundo.
Leão II" (Papa), 682-683, espirito muito culto,
rectificou o anathema lançado contra o Papa Honorio
Io trelo sexto Concilio Ecumenico.
Legiã.o de S. Sebastião. Ramo da C. C. P. E. Visa
formar catechistas, proporcionando-lhes cursos de religião, pedagogia e methodologia. Séde identica â da C.
C. B. E.
Leíbniz (Gottfried Wilhelm), 164O-1716, philosopho allemã_o, protestante e racionalista, mas sympathizava, em alguns pontos, com o catholieismo.

successão. Desde 4 de junho de 1gB0 é Cardeal-Arcedo Rio de Janeiro, E' o fundador da Adoração
^
hispo
Peqpetua do Ssmo. Sacramento no Rio de Janejio
( "Cardeal da Eucharistia"
) e o organizador e chefe da
Aeção Catholica Brasileira. o Braiil deve-lhe a victo-

\
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das emendas catholicas defendiclas na constituinte
de 1933/34 e proclamadas na Constituição de dezeseis
de julho de 1934.

ria

Libanio, 314-393, rhetor e sophista, inimigo declarado do christianismo, cego admirador de Juliano

Apostata.

Liga Feminina de A. C. E' a organizaçáo funda-

rnental- da A. C. Brasileira destinada ás Senhoras maio-

res de 30 annos e ás casadas de qualquer idade, desejosas de cooperar lla A. C. Sobre fins e sede vêr Acção
Catholica.

Lolze ( Ructolph Hermann ) , 1817 -1881, philosopho
allemão, procurou conciliar os postulados do sentimento religioso com a philosophia materialista.
Luthero ( Nlartinho ) , 1483-1546, frade agostiniano,

fundador do protestantismo, grande agitador, eloquen-

te e brilhante, impetuoso em suas paixões. Influiu na
Literatura allemã pela sua traducção da Biblia e pelos
selr

s canticos espirituaes.

l[acetlo Costa (D. Antonio de), bispo do

Pará,

nascitlo na Bahia, 1830; morreu 1891. Começou os estudos no Seminario da Bahia e os concluiu em S. Sttl-

picio (Paris), onde recebett as ordens

saeerdotaes;_eln

horna formou-se em direito canonico. De volta ao Brasil, foi consagrado bispo do Pará, 1861. Tomou parte
activa no conflicto religioso de 1873 a 7 5. Junto com

l). Vital (vide art. D. Vital) foi

da Familia ( Edição "Vozes"

)

.

ceu eom um corpo apparente.

condemnado

a4

an-
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nos estudos bicessidade de um Deus; aconrpanhava,
rãcionalistas protestantes;

bricos,

a ,iril;*,,tiã'
-

dos.
-d,

r.Íúiao adúittia a mais
na historia dos dosnü. ã
evolução'
radical
ca) , t7 16-1838, theologo
Ivloehler ( Johann Adam-ifanrada
expo"symbolik"'
.r"r.u.1iã
tholico auemão,
entre catholicos e prosicão dos pontos controYersosp"r*
neutralizar o philoteltantes. Ntoehler .onirüúio
entie-ôs catholicos da Allesophismo

àã-;õürã-ÍÍrrr

manha.

algum temfuIotoch, divindade chananéa, venerada
Vâffe ao Himtron' Em sua honra eram

po por ls.aLf-"o

sacrificadas creanças'

por Etttyches'
monopftysÍÍÍsmo, heresia sustentada
que em
Ensinava
-trâvia
archim^"iriír'ã;--do"stantinopla.
e uma natureza' O monoChristo so
ohvsitismo foi

iria.

u-*--il;'ôo
cond.*ffi.i;iãr" õôncilio

de chalcedo-

(,151 ) .

fundada por Monmontanisnro, seita do secglo IIo, montanistas espeOs
ãiritrdrt.
matronai
duas
e
tano
para o qual se preparavam pro*.*i*;ã úr" dã munqo, seu maior represenvida.de
risõi
ravarr

"o*'à.árrã.
Tertulliano'
tante foi

ilIonte-Cot,uinoo.f.-fr.^(Joãode),Câ.|247.1328,

pe[im. Aà;ãhvolveu grande
missionario, arcebirío' d;dos nestoriaactividade no orientã] riãrÃi'ú;'intrigas
pereceu a sua grande
ã."'iàOã
pela
perseguiçã?
nos.
obra missionaria'
a 20' 11' 1E82' na
Moraes (Durval de) ' Nascido
mesqra cidade, eE
na
Püfi;rói,
em
Bahia; formado
Fisueiredo' Pe'
f
-Xo
1907; poeta, do -circui;-õ; "cf.iÃ Rio'
-a"
fõrtemente indro Kilkerry e Xaviãi-I\[arq".5" i""útoq iá convertido'
fluenciado é até t*rLtir+g;.b
amor por São
voltou pratica aa Iõrigii l' t*.igã0{9,
J,
.
i,
Ê,ã,, õ ^
e,?,
ii;: I h!,T ili, ãi t, $;mudança
,i. Sã"-Francisco de Assis' a sua

l;iâ:'*
Íliespiritdi

mento, filho

;::

vidaepoesia,eqascensãorapida'-passaramparao
cathoposto *áí.""aãtiniáamente e roãIi iúuiimemente
as suas obras:
iôaat
o
lico, ó;
(1924)
a. Graca
(iõd= Ót.iã
"té-Íoi.'ià;il;;,;í"d"
-'de Anehieta
Lyra Frànciscana
O Poema
Rosas

(1929).

do Sileneio'-(-lúO)
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,, Mouf ang ( christoph ) , lBlT -1g90, thcologo catholi' co, edttcador do clero allernão, organizador aa vida
associal iva catholi ca, trternhro das comprissões pa.por.r,torias do Concilio rlo Vaticano.
fuIoustíers (Les), caverna diluvial perto de Les Eyzies, Dep. Dordogne ( r,ide art. Cro-Màgnon ), onde se
encontrararn fosseis humanos pre-histoiicos.
IVlueller (l\,Iax), 1B2B-1900, indologo allemão, especialista em religiões conrparadas, empolgante pelo i.,
estylo. vivendo na Inglatt rra, escreyeu em inslez to_

clas as suas obras.

Nausfca ( ou Nausicaa), filha de Alcinoo, rei dos
a ulyssós de um ,rruf.ngío. -Di;
lenda que se casoll com Telemaeho, firho d-e tllvsses.a
N eandertal, valle situado entre Duesseldorf
Elberfeld, onde se encontraram fosseis úu-rno, e(craneos) que foram crassificados como o ..Homem *ürrdertalense". sua importancia diminuiu -deid; quu
naturalista virchorv nelles verificou àeformações p.o-o
venientes de rachitismo e caehexia.
sustentada por Nestorio,
a, que negava â SS. Virgem
ela sua doutrina, havia em
Pheaceos, acolheu

naturezas. I\{aria seria mãe

loncilio Ecumenico rle Ephe_
§-o ( 431 ) con demnou a heresia, clepo , i desterrou a
perseguidos

Nestorio.

_no_Impãriã noilãrã, os nestoriapropaga-ram-se pera
_perÀia, rndostão e china. Âi"{a hoje existem grupor dispãriôr
.o* o nome
q.- \''t
chrisr
'
"vrtr./ de
tãos-chaldeus.

los

N

ewtott

oôll'

ii:

â11i, 3 ?,i3,13:::
m mestre da piosa ingleza.
,.

(rsaac ) , r64z-t727

physico,
astronomo inglez, descobridor ,das reis ãa gravitação,
da decomposição

da

mathematico,

lLrz.

*14
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Nicolau I (Papa), 858-67, gffi ePoia muito acciderr{
\
tada soube manter a autoridade do Pontifice Romano,
(legisã, ããfãnd.. ã intugridade das leis ecclesiasticas
lação matrimonial, etc.).

IVÍcolauII(Papa),1058-6l,eruditoeausterode
livre eleição dos Papas,
;ióiúindó ingerencias do poder civil'

costumes, procurou garantir a

vadora.

franciscana.
nicana.

benedictina.
Fundad-a
-ã.catholica de cultura.
oidem (Á-Ír.[ro"
). Revista
Éigueiredo; editada pelo C'
em 1921 por
D. v.
Paciano (São), fallec. ca' 390, bispo de Barcelona'
citamos oc.rcribfõr ãó.iuriáííico. A phrase que t\g
corre no 4;;;;:-ã;-*i"-ãpistola cohtra Novatianos"'

http://www.obrascatolicas.com
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I
ção sohre a Italia intellectual e, particularmente, sobre
q literatura italiana atrar'és da revista "Il Frontespicio",
fundada, em 1929, por Piero Bargellini.
paulo IV (papa), 1555_1559, co_fundador da ordem

preoccupava o problema do inferno e da predestinagão. Comprehendia mal a palavra de §ão Paulo que

http://www.obrascatolicas.com
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La pensée de Péguy, Paris.
Penelopu, mulher de Ulysses e nrãe de Telentacho,
celebre peÍa sua virtuosa resistencia aos que lhe pediam a tnão durante a ausencia do marido.

infallibilidade do Papa. Em 1854 ia tinha definido

o

dogma cla Immaculada Conceição.

quenteeadascrianças.

"Aeção Catholica", cuio programlna res-taurador da cqllaboiação dos leigos (vide al't. A. C. ) r'eiu traçando

http://www.obrascatolicas.com
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f

bii", de 31. 12. 1930, sobre o casamento e a familia, e
"Quadragesimo anno", de 15. 5. 1931, sobre a ordem social ( ambas existem em ed. vernacula, Rio ) . Eximio
estadista, conseguiu Pio XI. a paz corn o reino da ltalia (tratados de Latrão de 7g2g; organização da Cidade do \raticano) ; erudito de fama mundial, reorga-

nizou os estudos scientificos nas Academias ecclesiásticas e favoreceu as artes; com peculiar carinho aeompanhou o rnovintento das missões catholicas dando-lhes
nraior intensidade e centralização. Celebrou, como Jubileu extraorctinario, o anno de 1933/34, em comnlenloração ao 19'centenario da morte redemptora de Jesus Christo.
Plotã.o, 427 -247 a. de Chr., â par de Aristoteles o
maiot' clos philosophos gregos, discipulo de Soerates.
Sua escola chamava-se Academia, porque Platão fazia

suas prelecções ao ar livre, no jardim de Académus.
Sua philosophia actuou, profundamente, sobre Sto.
Agostinho, e, atravez deste, sobre a eseola franciscana.
Plauto ( Tito Maccio ) , 204-194, poeta eomico latiro, pintor inegualavel dos costumes populares. Das
muitas peças que se lhe attribuen), vinte e uma serão
authentieas.

Plinio (Gaio... Secundo), ZJ-79, escriptor

roma-

tro, cuja "Naturalis historia" era, na antiguidade, o livro de consulta para as sciencias naturaes.
Plínío (Gaio. . . Cecilio Secundo), 61-114, sohrinho do precedente, tornou-se celebre pela sua correspondencia com o Imperador Trajano sobre os christãos.

Plutarcho ( ca. 40-120) , escriptor grego, jerarcha
de Delphos, conhecido pelas suas biographias de vul-

tos da Historia Grega e Romana. Escreveu, tambem,

obras philosophicas.
Prureas da ÁsÍa Nlenor, II-III' seculo, herege de
menos importancia, parece tÇr nr«rrrido no gremio da

Igreja Catholiea.

r
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Pseudo-Isidoro, designação do autor anonymo Qas
"Decretaes" publicadas nos meados do seculo IX. )S
collectanea encerra mais de cem grandes falsificações.
Pusey (Edward Bouverie), 1800-1882, theologo a!-:
glicano, ú- dos cabeças do "Movimento de Oxford"
(vide art.), escreveu muitos tratados (tracts) sobre o
jejum, o baptisilo, a confissão, etc. Apesa_r de catholizante, nunca se aproximou realmente da Igreia Catholica, como Newman e Oakeley.
Raphael Sanzio, 1483-1 520, pintor italiano, da Alta
Renascença, mestre da belleza plastica, mas espiritualizada, um dos architectos da Igreja de São Pedro em
Roma.

Ratzel (Friedrich), 1844-1904, geographo, ethno-

grapho, zoologo allemão.

Reimarus (Hermann Samuel), 1694-1768, philoso-

I

pho deista, docente cle linguas orientaes, espirito

ne-

gativo.

Renan (Ernesto), 1823-1892, orientalista e historiador, de estylo classico. Sua obra "Vida de Jesus" agitou e desnorteou muita gente. Renan nega a divindade
de Christo, o caracter dogmatico da Religião, a instituição divina da Igreja.
Roh s. j. ( Pedro ) , 1811-1872, missionario, escriptor,
caracter muito original.
ção do Verbo divino.

Sabellio da Lgbía, heresiarcha antitrinitario, do
seculo III,, que nas pessôas da SS. Trindade só via
tres mascaras da divindade.

Sailer (Michael), 7751-1832, bispo de Ratisbona,

incansavel em irnmuttizar o clero contra o philosophis-

rno da época.
Schmidt s. t). d. (Wilhelm), missionario, ethnologo e linguista, chef e da escola ethnologica catholica,

tem publicado, em nossos dias, obras de grande importancia, entre ellas : Origine et Evolution de la Religion
( edição vernacula "Vozes" ).
Schmitt s. i. (Karl Ludwig), nasc. 1846, missionario na Escandinavia, escriptor, publicista,

I
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7! Schnuerer ( Karl Gustav ) , nasc. 1860, historiador,
,publicista allemão. Obras : L'Eglise et la Civilisation au

'' Moyen Age. Paris.

Socrates, 470-399 a. de Chr., philosopho grego, sincero investigador da verdade, mestre de Platão.
Sola-fides, quer dizer: só a fé.
Sola-sc riptura, quer dizer: só a Escriptura.
Sopho cles, 496-406 a. de Chr., o maior tragico greSo, que se occupou com os mais empolgantes prohlemas humanos.
Spy, povoação belga, perto de Narnur. Nurna gruta
de Spy encontraram-se esqueletos da raça neandertalense.

I
Í-

Stolz (Alban ) , 1808-1883, escriptor religioso, rnuito popular na Allemanha, que por seus escriptos firmou
a religiosidade do povo simples.

SÍrauss (David Friedrich), 1808-1 87 4, theologo
fé christã, philosopho pantheista e haeckeliano.
Suetonio, TS-150, fecundo escriptor romano, bio-

protestante, arrasador da

grapho dos Imperadores.

SAIlabo, exposição systernatica de erros contemporaneos, seguida de sua condemnação official. O primeiro Syllabo foi publicado por Pio IX" em 1864, o
segundo por Pio )(o em 1907.

Tacito (Cornelio), ca.

45-120,

o mais

conhecido

dos historiadores romanos, escreveu sobre a época dos
Imperadores e sobre a Germania.
T aíne ( Hyppolite ) , 1828-1893, philosopho, estheta
e historiador francez. Pouco attendendo ao momento
individual, Taine attribue tudo ás influencias do meio

factor mesologico ), da raça ( factor ethnologico ) , da
) . Teve um poderoso ascendente
na critica historica e literaria do seu tempo.
Tantalo, rei da Lydia, serviu aos deuses a carne
rlo seu proprio filho, para provar-lhes a omnisciencia.
Jupiter precipitou-o no Tartaro e condemnou-o a uma
fome e sêde devoradora. Todo o esforço que fizesse,
para saciar-se, era de todo inutil. Dahi chamamos "trabalho de Tantalo" gualguer tarefa exhaustiva e inutil.
(

época ( chronologico
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taurobolio, sacrificio em honra de Cybele, introiiUzido no seeulo II" depois de Christo, em opposição a'O
baptismo dos christãos, _e que consistia em immolar
uni touro ou um bode sobrr uma pedra crivada de furos, debaixo da qual estava o peccador, para receber
a abltrção do sangue da tez,

7'ertulliano ( Quinto Septimio Florencio ) , câ. 160
até depois de 220, escriptor ecclesiastico, provavelmente leigô, ligado aos montanistas (vide art.), uln dos engenhos mais possantes e originaes da antiguidSd-e, um
dos creadores da lingua ecclesiastica latina, defensor
do christiarti,snto contra os pagãos; mas, depois de
fenso

it disciplina

ecclesiastiea.
Theodoto cle Bgzancio, seculo IIo, chamado o "Cou'

lnontanista,

in

reiro", herege antitt'initario,
de Christo.

QUe negava

a

divindade

glol'hontaz de Aquino o, p, (Santo), 1226'1274.
ria de sua Ordem e o maior genio da intellectualidade
^
catholica. Adap.tou a philosophia de Aristoteles (vide
art. ) ao dogma christão, num "realismo" que se tornou caracteristico de sua escola "thomistiea" ou do
"thornismo". Sua obra principâI, a "Summa Theologica" ( ed. brasileira, com texto em latim e portugu,ez,
S. Paulo ) , grandiosa synthese das grandes verdades

ehristans, maravilha tanto da mais profunda erudição
como da mais cristallina lucidez, a mais poderosa ertrla contra erros os mais rnodernos, recommendada por
muitos papas, é, hoie em dia, a base obrigatoria dos
estudos philosophicos e theologicos dentro da Igreja.
t'DoChama-s€, com tazã,o, o "Doetor Angelicus" e o
ctor Universalis" da Igreja. Ligou-o intima amizade ao
seraphico S. Boaventura. Lit. : frei Petitot o. P., Saint
Thomas d'Aquin; Paris. Jacques Maritain, Le Docteur Angélique. Paris. Seu systema: frei Sertillanges o. p., Les grandes thêses de la philosophie thomiste. Paris. Etienne Gilson, Le Thomisme. Paris (ambos em ed. vernacula "Vozes" ).
Thora (a Lei), outra designação para o Pentateueho, por eneerrar as leis j udaicas.
Trtrquemuda o. p. (Thomaz de), 1420-1498, conse-

lheiro, confessor do rei F-ernando e da rainha Isabel,
Inquisidor-Mór, autor de instrucções especiaes para o
processo inquisitorial.

t

I
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Ulrico de Augsburgo

(

Santo

),

890-973,

bispo

de

Augsburgo, de nobre linhag€ffi, mas de vida simples e
evangelita, defendeu duas vezes a cidade contra a invasão dos hungaros.
Vulentim do Eggpto, herege do seculo lfn, cujo s)'stema é difficil cle iclentificar, pela deficiencia das fontes; será uma das variantes do gnosticismo.
lt erbo Diuino ( Padres do ), congregação missio-

ttaria, fundada pelo veneravel Padre Angelo Janssen
( 1837-1909 ) , hoje rliffundida pela Europa, Asia, America do Norte e do Sul. No Brasil existerrr varias casas
da Congregação, entre ellas, o "Albertino", pÍrra ho.spedar estuclantes, erl Larangeiras, Rio.
V ergilio, 70-19 a. de Chr., poeta latino, autor cla
Eneida, das Georgicas e das Bucolicas; notavel pelo
dom de observação, pelo amol' á natureza e pela con-

estylo.
'
VeuilloÍ (Louis), 1813-1883, publicistn

summada perfeição de

franccz,

brilhante defensor da Igreja e do Papado.
V icente de Puulo ( São ) , 1576-1 660, fundador da
Congregação dos Padres lazaristas e das Irmãs de Caridade (Vicentinas), r,arão que personificou a caridade christã em sua vida inteirarnente apostoliea. Frederico Ozanarn fundou, €ffi 1833. as "Confereneias de
São \ricente de Paulo", que a Igreja quer propagadas e
organizadas em cada paroehia.
Voltaire (F'rançois Nlarie Arouet), 1694-1778, chefe
do philoso,phismo, talento polymorpho ( poeta, prosa-

dor, historiador,

philosopho

)

, arguto, nlas frivolo e

maldoso na luta contra o christianismo.
V ozes de PetropolÍs. Revista catholica de cttltura.
I.'unclada eln 1907 pelos Padres Franciscanos do Convento do S. Coração de Jesus em Petropolis, Estado do
Rio de Janeiro, e por elles publicacla na Editora "Vozes de Petropolis", râ mesma cidade, Caixa Postal 23.
Waitz (Theodor), 1821-1864, psychologo, anthro-

pologo e philologo allemão.

W eber ( Friedrich Wilhelm ) , 1813-1894, medico,
poeta christão, autor de varios poemas allemães.

I

lfleÍss o. p. (Albert Maria), nasc. em 1844, fallUc.
ha poucos annos, theologo e escriptor apologetico, c9nheêido pelo seu espirito conservador. Obra principal :
Apologia del christianismo.
Zutinglio (Ulrich), 1484-1531, reformador suisso,

eombateu radicalmente todas as doutrinas e instituições
ecclesiasticas, indispoz-se contra Luthero e ideou um
systema proprio cle religião, o qual foi arnpliado e fixado por Calvino.
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