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hÍu1 to the agrad,eço o ex_empl-an ôe "Luz e Vlda"
volune. O seú traÚalho não é rrealuente ruma

lmples trad.ucção d.a famosa obra catholica aIlemã.
fntelllgentemente adaptado ao no§so melo rPübllcou
V. Rerrma. un CurSo Superlor d,e Reltgtão, gue bem póae
ger cha:nado"Ilvro naclonal'.' Com tod.o o empenho,
aqul o reconmend.o aos eetud.iosos e á nossa Inoclctade/
eú geraI. Desnecessario se ue aflgura renovar a
V. Revmâ. o meu conmovld.o reeonheclmento pela carle

nhoea d.ed.1catorla.
Com votos e bençã.os eID N. S . üeBuB ehrleto ,

r{
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IMITAÇÁO

CHRISTO

"E

Jesus dizia a todos: Se alguem
quer sêr meu discipulo, renuncie a
si mesmo, tome cada dia a sua crt)z,
e siga-me". Lc 9, 23.
"Christo padeceu por vós, e vos deixou o exemplo, para que lhe sigaes
as pisadas". 1 Pt 2, 21.
CORPO MYSTICO

DE CHRISTO

"Eu sou a videira, vós sois os bacelIos. Quem permanece em mim, e eu
nelle, esse pnoduz muito fruto, porque

sem

mim nada podeis fazef'.

Io 15, 5.
"Assim como o corpo é, um só, mas
tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sej am muitos, formam todavia um só corpo:
assim tambem acontece com Christo;
pois, no Baptismo, fomos todos, j udeus e gentios, escravos e livres, unidos em um só corpo por um só Espirito". 1 Cr 72, 12-13.
"Se um membro soffre, todos os mais
soffrem com elle; se um membro é
honrado, todos os membros se regozijarn com elle". 1. Cr 12, 26.
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rNrcrAçÃo METHODOLOGICA

uma. simples classif icaçã.o de leis, nem'uma Íriste catalogoçã.o de peccados, mas qu,er, antes de
tud,o, mostrar a deslumbrante belleza da moral
catholíca, e prouar que os dictames da f é e da
moral nã.o attentam contra a nossCI personalidade, mas sd procuram leud-la o- maior grau
de perf,eiçã.o ethica. Para esse fito, reporta-se
frequentemente aos tertos biblicos, d, pregação
de ^lÍosso Senhor, d. doutrina dos SanÍos Padres,
d,s def inições dogmaticas e ds leis cononícas
d,a lgre.i a. Retorfre, pois, ao methodo organico
de São Bernardo de Clara ual, de SÍo . Thomaz
de Aquino, de Sdo Boauentura, do Ven. loã.o
Duns Escoto, etc. e accrescenta-lhe uma nota
ascetica, como f aziam Mestre Eccardo, loão Taul,er, o Beato Henrique Suso, o Ven. Thomoz de
Kempis, e outros mgsticos me,dieuaes.
Nãl serd. a encorporaçã.o em Christo uma
idéa muito eleuoda po.ra o pouo christdo? Pelo
contrario, é tão connatural ao sentimento catholico, que se torna occessíuel a todas as int,elligencias. Faz reuiuer em nós o christã.o pri-
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mitiuo, o conf essor da f é, o christã,o que regenerou um mundo d,eprauado. Basta lembrar, em
nossos dias, o mouimento jocista em prol da
j uuentude operaria. B aseia-se integralment,e na
ascese do corpo mgstico. Como poderia o Conego Cardgn impregns.r os mossas com a idea
da encorporação, se os operarios não tiuessem,
como simples catholicos, uma quasi intuiçã,o do
mgsterio?

"Luz e Vida "attende, tambem, aos f actores
psgchologicos da moro.lidade humana. A moral
concreta do indiuiduo raramente coincide com
todas as leis da moral absoluta. A maioria dos
homens nã.o sã.o, moralmente, o que deu,eriam

sêr, pelas normas de moralídade. O indiuiduo
estd suj eito d, grauitaçã,o do peccodo, a muitas
perturbações que lhe diminuem o liure arbitrio.
Par,a m,elhor julgar os f actos da alma, "Luz e
V ída" estuda os ca usas que interf er em nos
actos humanos, as oscillações que modif icam
a moral concreta do indíuiduo; suggere, ao mesmo tempo, a maneira de oprecid-Ias com justiça
e equidad,e.. Seu methodo adapta-se d. theoría
de .Ignacio ,K.lug, _o grande psgcho-moralista,
cujos principios são uma justa combinação da
theologia _com o. psgchologia_(moral psgchologica, psgchologia da moral). Euita, porém, o. casuistica, ndo em desabono do sys tema, mas para
que a aula nã,o se perca em digressões fóra do
programma. Os casos, que se allegam, seruem
só po.ro. eremplif icação de conceitos e distincções.

Em materia controuersa, o mona.al restringe-se a uma só opiniã.o, por motiuos didacticos,
sem discutir os doutrinas contrarias. A formulação apodictica tem suo, razdo de sêr, pois q.
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aula de moral não deue tornar-se um campo
de di.sputas.theologicas. Além dfsso, para se

jus.tifi,cqr uma conuicção moral, basta que o seu
ou
maís theologos.Se julgar conueniente, o prof essor pod.erd. dar outras soluções.
Em benef icío da concentração organica,
"Luz e Vida" nã.o desenuolue os problem'as segundo a ordem numerica do Decalog.o, mas
cinge-se as condições indiuíduaes e sociaes em
que deue sêr pratícado o amor de Deus e do
prorimo. Atendo-se d imitaçã.o de Christo, dis-

principio tenha por sr a autoridade de um

a materia em moral indiuídual e moral
social, pois qlt,e a prégação de ^lüosso Senhor
nã.o se restringe d santif icaçã"o do indiuiduo;
abrange e remodela tambem a uida da socie.-

põe

dade.

Confrontand.o a nossa ed.ição com o terio
origina.I, l-og_o- se uê qu9 a adaptação f oi ampla
e sensiuel. V arías razões nos leuaram o. f azê-las nesso. escala. Fritz Tillmann presuppõe a
solida instrucçã,o religiosa que a juuentude allemã. recebe em oito annos de ,escola elemento,r.
^l[o pref acio díz uerbalmente : " Ir{ esta erposição, achard. o estudioso pontos que taluez ndo
procure, e sentird. f alta de outros que desejaua
consultar. Isto não obstante, espero que a obra
of f ereça a materia essencial, e que o. omissã.o
do resto se ja antes uantag,em do que def icíencia". Ora, sendo breue, quondo não preco,ria,
o. instrucção religiosa de nossCI gente moça, julgd.mos conueniente ampliar a erplanaçd.o de
certas doutrinas. Em alguns luganes, intercaldmos topicos originaes (§§ 2,3 D, E; 37, 2; 56,
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6, etc.) e até pequenas re'petições d,e catecismo,
mas de molde a não deterem classes adiantadas. Para o adaptaçd.o, r,ec,orremos, nos termos
legaes, ds seguintes obras: Mariano Wintzen,
O. F. M., sebenta de prelecções dogmati"c,,as aos
clerigos f rancí.scanos de Petropolis, 1922 (ro §
25); J..8. Junglas, Luz e Vida, I-U, Edit. "Vozes", 1934-35 (nos §§ 16, 18, 39-a1) ; G. Haselb,eck, O. F. M., Os mananciaes da uida f rancisco.na, Edit. "Vozes",1933 (no.s §§ 9, 51-52); Der
grosse Herder, b-reiburg in Br. (nos §§ 28, 49,
5l-52, Eluc.) ; Adolphe T anq.uereA, Precis de
Theologie ascétique et mAstique, I)esclee & Cie.,
Tournai (nos §§ 6-9,14-16, 31, 34-35, 37-38,40,45,
49). Poru a ultima obra seruiu-nos cle base a truducçã"o portugueza de J. F,erreira Fontes, edito_r
L. A. de Almeida, Braga, 1932. Por causa da

uão a cinemas realistas, e que se engolfam em
romances mod,ernos. Seu f im é incutir santo
respeito pelos mgsterfos da uida. ^l[o rapaz e

ticos.

O que mais motiua o nosso trabalho, é a
obrigação de attender ds realidades do cathoticismõ brasileiro. U ma traducção uerbal de
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Fritz Tillmonn nãn teria seruentio. em nossas
escolas. Por ísso, escolhemos o methodo alemã.o de traduzi.r. A indiuidualidade germanica
refunde, por assÍm dizer, o au
e adapta-o a seu proprio sentim
tentdmos f azer, pora justif icar
o titulo de " liuro nacional" , com que Sua

Eminencia o Cardeal Leme se d.ignou'apreciar
a ediçã.o do primeiro uolume. ^Iüosso empenho
f oi publicor um manual talhado para CIs condições modernas do Brasil catholico.
ções e simplif icações,
autor, nem lhe f alseapontos, porém, diuere opiniã,o. Fritz TilImann considera, na theoria da Missa, a destruiçã.o da uictima co
do sacrificio;
affirma, no primeiro
, Çue os benzeduras são praticas
s,' não admitjustiça, a
te, no
leis pe-

naes.
mais
56, 3)

sathese
razoauel
es, substit

rsêra

; 27, 5;
res não
conhecidos fóra da Alemanha, e de bom grado
n?s reportdmos d opiniã.o de escriptores patriclos.

As notas

fim

d,e cada c

de bibliotheca
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pelo autor em uarios paro.graphos. Insintto.m,
tambem, a necessidade da leitura religiosa, de
umo. leitura que se não restrinia a questões CIsceticas e mgsticas (leitura espiri.tual, cursos de
espiritualidade), mas que se estenda a todos

os ponúos da Religião (l,eitura theologica).
Enuiando o presente uolume para o Brasil,
uotos que Fritz Tillmann, com f oros de
azemos
f
autor brasileiro, se ja bem acolhido em todas
os nossCIs escolas e f amíli o.s. Sua obra não desmerece a opinião que se f ,, do segundo uolume
de J unglos : " Antes do i acto def initiuo, os f ormulações foram ardua e profundamente meditadas" (Vozes de Petropolis, 1936, pag. 216).
Ao começarmos, hd. dois annos, a publicação de "Luz e Vida", houue quem rtos dfs.suadisse, houue quem nos allegasse a- eriguídade
do meio. lnsÍsÍimos, porém, em nosso intento,
por muito conf iar no catholicismo do BrasíL.
Hoje, "Lttz e Vida" jd estd" em mã.os d,e innumeros patricÍos. Pessoas hd que percorrem, diariamente, um ou outro paragrapho de " Lttz e Vida" .
O methodo tem sido umo" reuelação para muitos
catholicos brasileiros. Varios coll,egas de ministerio nã.o desdenham "Lttz e Vida" na preparaçã.o
da homilia dominical. Por todo o bem que "Luz
e Vida" f o, no Brasil, graças a Deus .lüosso Senhor !

tr.Wka-,&
.t.
o

),tA,.

F rancÍscaíns
Garnítock-lez-Baelen s. V esdre
B,elgica, maio de 1936.

Collàg,e des
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INTRODUCçÃO

§ 1. Finalidade e caracter da moral catholica
A moral catholica é, a exposição scientifica

da imitação de Christo. Como sciencia, põe em relevo os postulados moraes que se nos antolham na doutrina e no exemplo de Christo, afim de apresentá-los
em sua intima connexão organica.
A prégaçáo de Jesus não se restringe á" moral do
individuo. Não visa apenas a santificação individual, mas
abrange e remodela tambem a vida soeial do homem.
Dahi resulta a divisáo em moral individual e moral social. Esta dupla funcçáo da moral catholiea baseia-se
nos dogmas da filiação divina e do Reino de Deus. Tornando-se filho do Pae celestial, o homem deve reconhecer", como irmãos, todos os seus semelhantes, porque
tambem elles têm, em Deus, um Pae que lhes prometteu, como a nós, o Reino dos céus.
. A moral f.az parte da theologia. Está intimamente
ligada com a dogmatica. Em arnbas as disciplinas,
emprega-se o mesmo processo de investigação. As
fontes e os rneihodos são communs.

a) A Revelação é a fonte de conhecimento, tanto
para o dogma, como para a moral. Na florescencia da'
theologia, durante a Idade Media, o estudo da moral
combinava-se eom especulações dogrnaticas, como se verif ica nas obras dos grandes theologos de então (p. ex.
na "Summa theologieà", de Sto. Tltornaz de Aquino, trad..
port. de Alexandre correia, São Paulo). A moral estriba-se no dogma, para motivar os postulados ethicos da
vida christã.
b) A datar do seculo XVI, a moral é considerada eomo ramo distincto na theologia. Desde entáo, a moral
assumiu o caracter de sciencia pratica por excellencia.
Especializou-se nos problemas quotidianos da vida ehristã.
Luz e Vida

http://www.obrascatolicas.com
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c) Attendendo á" necessidade de applicar, eom

segu-

rança, os prineipios da moral, os theologos criaram

o

methodo casuistico. Consiste na applicação dos principios
moraes aos varios casos de consciencia. A casuistica remonta á" praxe de São Paulo (p. ex. 1 Cr 7 e 8) e áL dou-

trina dos Santos Padres. Desde o seeulo III, procuravam os bispos estabelecer certas normas, güê foram reunidas nos "Livros Penitenciaes". Com a abolição dos

Livros Peniteneiaes no seeulo XIIf, mais ou menos, os theologos escolasticos escreveram varias summas moraes ou
tratados de Confissáo. A organizaçáo do systema casuistico se realizou do seculo XVII ao seculo XIX. Na applicação dos prineipios, a casuistica baseia-se nas leis
positivas da Igreja e nas opiniões de autorizados moralistas.

d) A easuistica tem sido muito ataeada pelos detra-

etores da moral catholica. Quando bem applicada, é de
inestimavel valor para a eura de almas. Uma das {n?iores autoridades em theologia moral é Sto. Affonso de

Ligorio, Doutor da Igreja e fundador da Congregagã.o
dos Padres Redemptoristas (C. SS. R.).
A theologia moral presuppõe:
a) que o homem pode chegar ao conhecimento
dos primeiros principios da moralidade;
b ) que o homem é livre em seus actos e resoluções;

' c) que o homem sente em si a obrigação de fazet
o bem e fugir ao mal ( consciencia) .
Estas questões são discutidas na philosophia moral, designada geralmente como ethica, ou moral na-

tural.

A nossa exposiçáo da moral divide-se em duas partes:
a) A primeira, que é a parte fundamental, trata da
imitaçáo de Christo em suas linhas geraes, e esboça o
caracter moral da personalidade christã.
b) A segunda, que é a parte expositiva, mostra como
a personalidade se expande na vida ethico-religiosa, tanto
no individuo e na familia, como na Igreja e no Estado;
c) A' guisa de introducçáo, seráo tratadas as questõm basicas da moral catholica, os principios moraes que
ficam ao aleance da mera tazã.o, e que formam, Por assim dizer, o substrato philosophico da theologia moral.

http://www.obrascatolicas.com

LIVRO I
QUESTõES BASICAS DA MOBAL CATIIOLICA

CAPITULO

I

O problema da moralidade
A moral eatholica tem seu fundamento racional. Pelo
simples raciocinio, chega o homem ao conhecimento de
normas fundamentaes que lhe determinam o caracter moral de todos os actos e omissões. Illuminada pela revelação, a doutrina catholica sobrenaturaliza o senso moral do

homem.

§ 2. O prlneipio ethlco
1. Noção da moralidade

Chama-se acto moral tudo o que o homem
faça com plena consciencia e deliberação. Dahi
se conclue que nem todos os actos humanos são
de caracter rnoral. Muitos são reflexos ou instinctivos. A noção de moralidade presuppõe
actos conscientes e voluntarios (actus humanus).
O homem não é, pois, responsavel por acções
meramente impulsivas (actus hominis, motus
primo-primus).- O livre arbitrio constitue, por
conseguinte, uma condição essencial da moralidade subj ectiva.
a) Pela definição do acto moral se vê que a
ethica é, uma sciencia normativa, quer dizer, não indaga pelo que é oll era, mas só pelo que deve sêr.
A moral formula juizos apreciativos das cousas, julga
de sua conformidade com normas det,erminadas.
b) O acto moral segue duas normas: uma, objectiva ou extrinseca, que é a lei; outra, subjectiva
ou intrinseca, qu,e é a consciencia.

http://www.obrascatolicas.com
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2. O principio ethico ou moral

A

questão primordial

da ethica é determinar a
moral e a sua norma constitutiva. A ethica quer saber: a) se de facto existe
um valor objectivo que seja norma absoluta de toda
moralidade; b ) os criterios pelos quaes se reconheça
o caracter moral dos actos humanos.
A formula deste problema chama-se principio
ethico ou principio moral; estabelece postulados moraes, e declara seu valor e obrigatoriedade para todos os homens.
razá,o suprema da ordem

3. Varias soluções

Ao despertar da razáo, o homem normal náo tarda
em reflectir no problema da moralidade. fnfelizmente,
nem sempre atina com a verdadeira solução. Dahi as
varias theorias sobre o principio moral. As escolas, euê
differem da doutrina christá, affirmam a absoluta autonomia moral do homem (pseudo-individualismo), ê destroem a finalidade da vida pela negação de Deus e da
eternidade. Enuclearemos os typos prineipaes.

A. Scepticismo e evolucionismo ethico: Neg3T os valores moraes absolutos; todos os principios moraes são relativos, porque dependem
da respectiva evolução do homem.
Na antiguidade, o seepticismo moral era apreSoado
pelos sophistas gregos (Gorgias, Protagoras, etc. ), e fortemente combatido por Socrates, Platão e Aristoteles. --Na epoca actual, fundiu-se com o evolucionismo cosmologico. O criterio moral passou a depender: aa) da evolução biologica das espeeies (Darrvin, Haeekel); bb) do
ambiente social (Spencer) ; cc) das condições economicas
(

socialistas

).

E' verdade que as idéas ethicas do homem podem
mo dif icar-se, sob a acção de varios f actores
( con dições geographicas, climaticas, economicas e so-

evolver e
ciaes ) .

http://www.obrascatolicas.com

§ Z. O principio ethico

De outro lado, não padece duvida:
a) que todos os homens distinguem entre o bem
e o mal. llmas acções são tidas como boas, outras
como más, na opinião geral da humanidade (prima
os principios primordiais
legis naturae principia

da lei natural, cfr. § 5, 3 ) ;
b ) çiue a consciencia moral pode ser educada,
de maneira que a cognição dos valores ethicos se
torne mais perfeita.

B. Utilitarismo ou eudernonismo: Julga ,do
acto moral pelo prazer ou pela vantagem que
dahi nascer para o individuo (eudemonismo
individual) e para a collectividade (altruismo
ou eudemonismo social). O mais sublime ideal
é promover " a maior felicidade do maior numero de homens possivel". Moralmente boas
são todas as acções, qlie geram prazer e vantagem; moralmente más são todas as que acarietam desgosto e infortunio.
Conforme a idéa que se faça de gozo e vantagem, o
eudemonismo assume varias modalidades:
aa) A forma mais grotesea é o hedonismo (epicureismo), euê vê o surnmo bem moral na mais incontida expansão de todos os prazeres da vida. Aristippo, com sua
escola, dá-Ihe o caracter de pura animalidade (hedonismo) ; Epicuro tentou, pelo menos em these, incutir-lhe

uma orientação mais espiritualista (epicureismo). Nos
tempos modernos, f oi repristinada pelos materialistas do
A antiga
seculo XVIII (De La Mettrie, I{olbach, etc.)
ideologia grega via nos bens de cultura a rnais. alta expressão de grandeza moral. Ainda hoje, procuram muitas pessoas urn succedaneo da moral nas artes e nas sciencias
(scientismo ou religião da sciencia, estheticismo ou reli-

gião do bello).

bb) A orientaçáo mais elevada attende ao bem comrnum da sociedade (eudemonismo social). Nesta forma
o sustentam Spinosa e os ethicos inglezes (Bentham,
Stuart Mill, etc.). No systema eudemonista baseia-se tambem o altruismo de Augusto Comte. A moral positivista

http://www.obrascatolicas.com
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chama-se humanitarismo ou philanthropismo. Representa
uma laieizaçáo da moral, segundo o programma dos encyclopedistas.

Thema: Por que é o hedonismo, por via de regra, a.
moral dos atheus praticos ? ( cfr. F p 3, 19 ss ;
1 Cr 15, 32; Sb 2, 1-5; Is 22, 13).

a) E' innegavel que a idea de prazer e felicidade
sempre influe na vida moral do homem.. O desejo de

felicidade é innato, e como tal não pode sêr conde-

mnado pela ethica (cfr. 13, 1-5).Isto não obstante, o he-

donismo e o epicureismo partem de falsas supposições. Confundem meras concomitancias com o essencial da vida ethica.
Sob o ponto de vista biologico, o sentimento de
prazer deve facilitar ao individuo a pratica de actos
necessarios, quer para si quer para a collectividade
( prazer do paladar, do somno, etc. ) . Pelo sentimento
de desprazer ou repulsão, a natureza se defende do que
Ihe é prejudicial (,naus,ea, inappetencia, etc. ) .
Sob o ponto de vista psychologico, o prazer e a
dôr acompanham o acto moral, mas não o determinam
necessariamente. O acto moral nasce de sua potencia,
quer dizer, do impulso instinctivo de exercê-la segundo a sua finalidade. O caracter voluntario é que
lhe confere moralidade (vontade ou faculdade volitiva, cfr. § 3).
b ) O estheticismo e o scientismo erram em identificar belleza com bondade, esthetica com ethica,
sciencia com virtude. E' sabido que valores meramente intellectuaes não levam â pratica do dever, nem estancam a sêde de felicidade.
c) O philanthropismo tenta observar, com meios
naturaes, o grande preceito da caridade ao proximo.
O individuo deve amar ao proximo, porque é, o sell
semelhante. Esse motivo não vence, por si mesmo, o
egoismo do coração humano. Excepções confirmam a

regra.

O preceito do amor ao proximo é correlato

ao

grande Mandamento do amor a Deus (Mt 22, 34-40 ) .
Sem relação com o amor a Deus, não há motivos qu'e
levem e hsmem a sacrificar-se pelo bem da eolleeti-
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vidade. Prevalecetn, e[ geral, aS razões ' da propria
conveniencia, principalmente quando a caridade exige
abnegação e sacrif icio.
Thema : Os empecilhos da verdadeira caridade.
C. Formalismo ou autonomismo ethico (moral autonoma de Kant) : Em opp.osição ao utilitarismo, procura uma norma acima de moveis
egoistas, para que o acto moral se baseie unicamente na idéa do dever (lei é lei). Como as maa exnifestações do senso moral são relativas
- não
pertencra mostra como é o acto moral, mas

visa ,o valor obj ectivo dos actos humanos, mas
a forma apenas em que são praticados. Kant
formulou o- principio fundamental : "Procede de
tal maneira, que a norma de tua vontade possa
servir de base para uma lei universal" (imperativo categorico).
O homem é, pois, o legislador de si mesmo; a norma

suprema de todos os valores moraes é a propria natuteza
humana (subjectivismo moral). Motivando o seu postulado
ethico, I{ant affirma que o acto moral eneerra em si
mesmo toda a razáo de sêr. Náo pode, por conseguinte,
subordinar-se a nenhum outro fim, por mais elevado que
seja (autonomismo ethico, moral agnostica). O desejo de
recompensa natural ou sobrenatural desvaloriza, portanto,

II vol. 52, 3).
a) A ethica kantiana eleva o conceito moral, por
exigir qlre o homem tenha clara visão de seus deveres e plena consciencia de suas responsabilidades.
Cabe-lhe, tambeffi, o mere-cimento de ter frisado o
universaiismo da lei morfi. Não f.az concessões de
Qspecie alguma, é a mesma na vida particular, como
na vida publica e politica. Realçando a autonomia
da personalidade, Kant teve grande ascendencia soos actos moraes do homem (cfr.

bre nobres caracteres.
b

)

Sem embargo dessas vantagêtr§,

a ethica kan-

tiana não contém todos os componentes da ordem moral. O puro formalismo é inexequivel. O proprio Kant
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admittia valor'es moraes obj ectivos, como sejam a
dignidade humana, .a igual dade de todos os homens,
o desejo de felicidade, etc.

e omissões ( cfr. § ll, 2,4)
A idéa de recompensa não destróe a moralidade.
A bemaventurança do céu consiste na cognição da
summa verdade e na posse da summa caridade. Ora,
sendo a cognição e posse de Deus o ultimo fim do
homem, a moralidatle não pode abstrahir da idéa de
premio e bemaventurança ( cfr. § 2L, 1)
c) O autonomismo moral de Kant, com todas âs
suas deficiencias, foi introduzido nas escolas leigas,
onde a educação moral , e civica se. divorcia inteira.

mente da Religião.
Themas : 1.

As idéas aproveitaveis da moral al'truista e da moral kantiana.
2. A idéa do dever e a formação do caraeter.

3. Sob quaes figuras f ala Nosso Senhor
de premio e castigo ?
Sob a influencia do livre-pensamento e da philosophia
positivista, o Brasil laicizou o ensino publico em 1891. A
Constituição de 1934 permitte o ensino religioso facultativo, para todos os eredos e denominações religiosas. O
decreto de exeeuçáo foi promulgado em 26 de janeiro de
1935.

"O ensino religioso será de frequencia facultativa e
ligiosa do alumno, manifestada pelos paes ou responsaveis, e constituirá materia dos horarios nas escolas publicas primarias, secundarias, profissionaes e normaes"

ministrad.o de accordo com os principios da confissáo re-

(Const. Bras., art. 153).
Thema: Necessidade do ensino religioso, sob o ponto
de vista da lei natural e da lei divina.
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D. Estoicismo: Como summo bem moral
considera a isenção interior e a serenidade de
espirito (ataraxia). Seu ideal de virtude é viver segundo a natur eza, dominar o tumulto dos
affectos (dôr, alegria, receio, etc.) e seguir os
ditames da razáo. A virtude estoica distingue
rigorosamente entre o bem ethico e o bem voIuptuario.
A philosophia estoica teve grande repercussão na
antiguidade (Zenáo, Seneca, Epitecto, Marco Aurelio, etc. ) . Embora negassem os motivos sobrenaturaes
da virtude, os estoicos preparararn os corações para
a doutrina de Christo. trhilosophos modernos (Descartes, Kant, Spinosa, etc.) perfilharanl varias normas
da moral estoic.a.

E. Pessimismo: A corrente radical declara
a fallencia do bem, da j ustiça e da verdade ; a
corrente moderada reconhece a i-perfeição das
cousas terrenas, mas admitte a possibilidade de
melhorá-las. O pessimismo radical (Buddha,
Schopenhauer, Spengler, etc.) nasce Ce ideas
atheistas, materialistas e pantheistas. E' uma
negação da moralidade. O pessimisrno moderado. (Job, Ecclesiastes, Pascal, Newmâr, 9tc.) baseia-se na doutrina da culpa original. Seu correctivo é, o dogma da Redempção (vide os typos religiosos, II vol, 38, 2).
a) O pessimismo impelle o homem a desfazer-se
da propria existencia (libertação pelo nirvana, Eluc.
II), a conformar-se com uma civilização decadente
( Spengler, vide Eluc. ) , a combater os elementos de
dissolução (Nietzsche).

O pessimismo representa uma mallograda soluçáo
para o problerna da dôr, que tanto preoccupa o espirito
humano. Só a razáo illuminada pela fé é que pode apanhar
o sentido da dôr e do soffrimento. o capitulo sobre a
es.trada_ real da santa Cruz, em Thomaz de r(empis (rmit.
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If, L2), ultrapassa a sabedoria de todos os phiIosophos pessimistas. A sciencia agnostiea náo pode refutar a elevada concepçáo da dôr, qual se nos antolha
na Sagrada Escriptura e nas obras ascetieas christás.
O pessimismo de Lord Byron, Leopardi e outros atrabiliarios, envenenou, no seculo passado, uma geração de
de Chr.

talentos brasileiros: Alvares de Azevedo, Casimiro de
Abreu, Junqueira E-reire, Laurindo Rabello, E'agundes Varella, etc. (cfr. Ronald de Carvalho, Pequena Historia da
Literatura Brasileira). Quaes são as actuaes correntes
pessimistas no Brasil ?
Themas: 1. O pessimismo, uma negação das virtudes
theologaes.

2. F'atalismo e pessimismo.
3. O pessimismo cultural no Brasil.
4. Pessimismo atheu e optimismo christão.
5. Pessimismo e ascese christá (cfr. II vol.
39, 2).

) A philosophia de Nietzsche é um pessimismo
heroico-tragico, em que a af firmação da força deve
vencer os males da vida. Apoiando-se na theoria darwiniana da selecção das especies â qual chegou
através de Schopenhauer e de Spencer Nietzsche
quer a discricionaria expansão do mais forte, para
qu'e a raça humana se aperf eiçoe pela formação do
sup€r-homem. Condemna a caridade do proximo, por
frustrar, em sua tendencia, a lei da selecção. O pessimismo heroico-tragico influe, perniciosamente, na
mentalidade moderna ( Charles Maurras e a Action
Française, cfr. Eluc. ) .
Themas : 1. Refutar a opinião de Nietzsche : "A
escravidão é um postulado de cultura. A f alta dessa instituição arruinará
b

a nossa sociedade".
2. O super-homem collectivo (a supernação) e o imperialismo politico (o
problema das colonias )
3. O super-homem christão ( cfr. Hasel.

beck).

F. Energismo ethico (culturismo e personalismo moral) : O maior grau de perfeição
ethica consiste em alcançar o .bem obj ectivo
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'pela applicação de todas as energias e aptidões
humarlas. Bem de valor obj ectivo só pode sêr
a cultura ou a personalidade.
Culturismo moral (ethiea da eultura): A suprema norma moral é trabalhar pela civilização e pelos bens culturaes da humanidade. Seu caracter é relativo; depende
da idéa que se faça de civilizagão e de bens culturaes.
O culturismo falha necessariamente, porque a moralidade náo inhere ás cousas como taes, mas ás pessoas
que a praticam. Civilização e bens de cultura não têm
em si a ultima razáo de sêr; seu fim é beneficiar a per-

sonalidade ethica.

Personalismo moral ( ethica da personalidade) :
Considera a formação da personalidade como fim primordial da ethica. O personalismo é o verdadeiro prin-

cipio ethico, pois a p ersonalidade humana está em
directa relação com Deus, que é a personalidade absoluta (cfr. § 7,1). Alem disso, garante o caracter objectivo da moral, cuja norma constitutiva é a vontade de Deus (cfr. §§ 5, 2-4; ll, 7-4\; f az da personalidade uma fonte de energias ethicas, e attende
ás condições subjectivas do acto moi'al (intenção, livre arbitrio, etc. ) ; corresponde enfim â hierarchia,
de valores ethicos, entre os quaes a personalidade occupa o primeiro lugar.
Historicamente, o personalismo remonta ao typo do
"homem de bem", como o queria Aristoteles; na philosophia de Sto. Thomaz e dos escolasticos, eleva-se ao
ideal christão do filho de Deus (cfr. § 8) ; na ethica moderna, serve de base a systemas de muita elevação. Sendo um principio da ethica natural, coaduna-se todavia
com as leis da moral rerrelada.

§ 3. O livre arbitrio
1. A frurcgão da ethiea
Como sciencia nortnativa, submette a ethica os
actos humanos a leis determinadas ( imperativos moraes). Presuppõe, todavia, que o homem possa, voluntariamente, acceitá-las ou rej eitá-las. Esta supposição correspon de, perf eitamente, aos f aetss da corr-

http://www.obrascatolicas.com

2Í]

DR. F'REDERICO TILLMANN

- A MORAL

CATHOLICA

sciencia. O homem sente-se responsavel so pelo que
tiver praticado com plena consciencia e deliberação
( livre arbitrio ) .
2, O processo de volição

O livre arbitrio pede necessariarnente um processo de cognição, em que o intellecto lhe apresenta
o acto revestido de seu caracter moral. Por ahi, o livre
arbitrio se distingue, clo mero instincto animal, que é,

uma applicação predeterminada de energias, a bem
de funcções biologicas.
O processíi de volição realiza-se da seguinte maneira:
a) A idéa de uma acção surge em nossa consciencia,
por meio de impressões sensorias que attingem o intellecto (nihil est in intelleetu, nisi prius fuerit in sensu),
b) O juizo, formado pelo intelleeto, desperta sentimentos de prazer ou desprazer (attracção e repulsão),
que tiram a vontade da sua habitual indifferenga (nihil
volitum, nisi praecognitum).
c) Começando a reagir, a vontade pode, ás vezés,
decidir-se impulsivamente, sem nenhuma reflexão (actus
primo primus). Por vla de regra, põe-se a pesar os motivos que a impellem a uma resolução -determinada (libertas specificationis).
d) Determinacla a deliberaçáo, a vcntade toma a decisáo definitiva, pela qual d consciencia deve responder.
Com a decisão definitiva, aeaba o prccesso psychologico
do livre arbitrio ( libertas exercitii )
.

3. Nogão do livre arbitrio

Livre arbitrio é a faculdade que tem o sêr
racional, de determinar, por si mesmo, os seus
actos e omissões, sem nenhuma compulsã,o interior (necessidade interna)

.

a) O livre arbitrio exclue não só to,da violencia
estranha ( coacção externa), mas tambem todo constrangimento pessoal ( coacção olr 'necessidade interna). Muitas vezes pode o homem sêr exteriormente
impedido no livre exercicio de seus actos, mas essa
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coacção externa não suspend.e, de per si, o -livre arbitrió, porque nunca poãe atíingir a faculaàae volitiva. Interiormente, o homem sempre pode reprovar
o eue, por acto de violencia, está obrigado a f azer.
b ) A vontade influe, de sua parte, no pi.ocesso
de cognição. Aff ecto ou aversão alteram facilmente a
objectividade da cognição. E'sabido que as paixões
perturbam a serenidade do raciocinio ( amor, odio,
fanatisro, etc.).

Thema: demonstrar, nurn exemplo concreto, o
processo de volição.
Chamam-se deterministas os adversarios do livre arbitrio, por affirmarem que a vontade é determinada, necessariamente, pelo motivo predominante. ' .§ssignalaremos as correntes principaes:
aa) Os materialistas só admittem causas mecanicas
e neeessarras.
bb) Os fatalistas consideram a vida humana sob a
lei do destino. Na forma de astrologia, o fatalismo conservou-se longo tempo no Occidente. Ainda no seculo
xvr, teve a rgreja de lançar penas canonicas contra
superstições astrologicas (Sixto V). O islamismo e o calvinismo ensinam que a sorte temporal e eterna do homem está irrevogavelmente determinada pela vontad.e
de Deus, sem nenhuma previsão de meritos (fatalismo

theologico).

cc) Os pantheistas vêem, em todas as cousas, uma
(cfr. II vol.

emanação necessaria d.a divindaàe impessoal
34).

4. Provas do livre arbitrio

A existencia do livre arbitrio manifesta-se
claramente:
a) na consciencia moral de cada individuo.
Em qualquer acção, o homem tem consciencia
de que pode proceder de outra forma. Esta é
a base psychologica da resp,onsabilidade e do
arrependimento. Ninguem se responsabiliza por
actos que não praticou de propria deliberação,
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ou de cuj a malicia não tinha .oflflh.cimento.

Não pode, tão pouco, arrepender-se delles. P'oderá, quando muito, lastimar a involuntaria
transgressão (peccado material). E' eue, em
em taes casos, não há, nem pode haver, consciencia de responsabilidade.

b) na consciencia da humanidade. As noçõe: de premio j de castigg,-dg cu-lna e regele-

ração, presuppõem a f aculdade do livre arbitrio. [Jm acto forçado não é susceptivel de castigo, nem de recompensa, porque não tem o
caracter .de acto moral.

A autoridade não teria o direito de punir
os transgressores da lei, se fosse verdade que
todos a transgridem, por um impulso cego e
irresistivel. Quando há suspensão total do livre
arbitrio (ignorancia, violencia, etc.), o réu não
pode sêr condemnado. Havendo diminuição do
livre arbitrio (medo, mania, Paixão, etc.), a
lei admitte attenuantes na applicação da pena.
a) A Sagrada Eseriptura proclama a existencia do
livre arbitrio: "I{oje chamo por testemunhas o céu e a
terra, que vos propuz a vida e a morte, a bençáo e a
maldição. Eseolhe, pois, a vida, para que tu vivas, tu
e tua posteridade" (Dt 30, 19). " (O rico) . . . podia transgredir a lei de Deus, e não a transgrediu; podia praticar o mal, e não o praticou" (Eccli 31, 10). Nosso
Senhor queixava-se arnargamente da obstinação dos judeus: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os prophetas e
apedre jas os que te sáo enviados, quantas vezes náo quiz
eu reunir os teus filhos, como a gallinha recolhe debaixo
das asas os seus pintainhos; mas tu não o quizeste ! " (Mt
23, 37 ; cfr. Lc 72, 47 ; 2 Cr 8, 10 ss; Rm 12, 2L).
b) Contra a doutrina dos Reformadores, a Igreja de-.
finiu, no Concilio de Trento, Qüê o livre arbitrio ficou
debilitado, mas que não foi, de maneira alguma, destruido pelo peccado original (Sess.Vf, can. V).
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Dizem os adversarios que o livre arbitrio é uma
auto-suggestão. Nada impede que o seja muitas vezes,
mas não o será. sempre, poi s, em actos conscientes,

tem o individuo a certeza de que pode agir de outra
maneira. Todos os homens distinguem, claramente,
entre actos voluntarios e involuntarios, entre actos
rêsponsav,eis e irresponsaveis. Taes experiencias destróem a hypothese de auto-suggestão, tanto individual como collectiva.
5. Obstaculos do livre arbitrio

Na volição, como j á vimos, deve o intellecto
cooperar com a vontade. Não há, pois, responsabilidade moral, se, no acto humaro, faltar a
cognição do intellecto, ou a decisão da vontade.
Não sendo perfeita a funcção do intellecto ou
da vontade, o valor moral da acção modifica-se
immediatamente. Essas perturbações podem sêr
habituaes ou passageiras. Baseiam-se no caracter e temperamento, na ef,ucação e no meio
ambiente, em phenomenos pathologicos. Conforme a gravidade, diminuem ou suspendem
o livre arbitrio.
O exercicio do livre arbitrio requer esforço de von-

tade, porque é muitas vez.es impedido pela má concupiscencia (cfr. Rm 7, 23), pela massa hereditaria (atavis-

mo, compleiçáo psycho-physica), pela educaçáo familial
(a "I{inderstube" dos allemães; a "nursery" dos inglezes ) , pela inf luencia da escola ( doutrinas agnosticas ) ,
pelo meio ambiente (arnizades, camaradagens, etc. )
A pedagogia moderna não leva em eonta a debilitaçáo
da vontade humana pelo peecado original. Na ed.ucação,
náo devem faltar os factores sobrenaturaes. A mera formação de espirito e o treino da vontade não são sufficientes, para vencer a concupiscencia.
"E sabendo que náo podia obter a sabedoria, se Deus
não ma desse e isto já, era effeito da sabedoria saber
de quem vinha esse dom dirigi-me ao senhor, e fiz-lhe
a minha supplica" (Sb 8, 27).
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Dahi se conclue, para julgar um acto voluntario :
a) Não é peccado o que se faça em estado de involuntaria inconsciencia ( somno, delirio, etc. ) .
b) Não pecca a pessoa eüe, por ignorancia invo'
luntaria ou por inadvertencia, transgride algum preceito da moral christã.

c) Idéas forçadas ( obsessões, tiques, manias, etc. )
que nascem de estados pathologicos, não susp'endem
de per si o voluntario, mas attenuâH, consid'eravelmente, a responsabilidade. Em casos mais graves, taes
peSSoaS ignoram o alcance moral de seus actos ( cfr.
§ 14, 5).
d) Actos praticados sob a influencia de medo
grave não acarretam plena culpa e responsabilidade.
e) Em caso de frau.de ou violencia, o acto deve
sêr imputado, não a qlrem o praticou, mas a quem
usou da fraude ou violencia.
Themas: 1. Exemplos da vida quotidiatra, em abo'
no do livre arbitrio.
2. O livre arbitrio l.uz da fé e da razao.

^

3. Os obstaculos intrinsecos e extrinsecos do livre arbitrio.
4. Exemplificar varios obstaculos do livre arbitrio.

Leitura coneomitante e obras de consultação: CarA Igreja e o Pensar.nento Contemporaneo
(3' conf.), Coimbra, Editoraí 1924; Jarlot, Desqueyrat, ete.,
Etudes de Morale et de Droit, Archives de Philosophie,
XII, 7, Beauchesne, Paris; Yves Simon, Critique de la connaissance morale, Desclée de Broult'er, Paris; Pio Xfr Encyclica "Divini illius Magistri", sobre a educaçáo christã,
deal Cerejeira,

apud ,,vozes de Petropolis", 1930, nn. 7-70; Ed. Janssens,
La morale de I'impératif catégorique et la morale du
bonheur, Liêge; André Codard, Le positivisme chrétien,
Paris, 1910; Pinard de la Boullaye, S. J., La dévotion du
devoir, Paris, t929; Jusáino Mendes, Questões philosophicas, S. Paulo, 1924; Perilto Gornes, O laicismo, Rio, t926;
idem, O liberalismo, Barcelona, 1933; P. Gillet' O. P., Re-
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religioso e ensino leigo, Rio, 1931 ; arlindo vieira, S. J.,
Decadencia do ensino no Brasil, Rio, 1gB5; p. yVerner, S. J.,
os problemas nacionaes e o ensino religioso; rruberto
B,ohden, Decreto do ensino religioso, porto Alegre , ]^g}2;
Tristão de athayde, Debates pedagogicos, Rio, rgh; idem,
Pela Reforma social, catagu azes, lg12; Everardo Backheuser, A téenica da pedagogia moderna, Rio, 1gB4; Der
grosse rrerd.er, E reiburg in Breisgau, 1g31-1g85; J. des vignes Bouges, La gymnastique cle ra volonté, paris, 1gB5;
John Lindoworsky, s. J., The Traihing of the will. Milwaukee, u. s. 4., L929; Dwelshauvers, L,exercice de la volonté, Paiis, 1935; Peillaube-Eyselé, caractére et persomalité, Téqui, Paris; Queyrat, Les earactêres et l,éducation
morale, Paris, 1907.

Luz e Vida
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CAPITULO

II

Factores da moralidade
§ 4. A

eonsciencia

1.

Noção

Consciencia é, a norma subj ectiva dos actos
humanos, quer dize'r, a faculdadg pela qual o
homem recônhece o valor moral de suas acções
(cfr. 72, 1).

e
a
a
lor de uma acção.

ifica uma
commum
o homem
ou desva'

A funeçáo da consciencia distingue-se de todos os
actos da atina. Náo reage em todas as acções humanas'
mas só nos actos de nature za rnotal. o processo de con-

de consciencia encerra, portanto,
c) O dictame
-"orrrtitutivos
: o confronto do acto subjgdois factorãr
ctivo com í rror11u objectiva, e a imposiçáo formal de
uma solução determinada.
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consciencia

2. Origem

A idéa do dever determina a funcção da
consciencia. Mas, como surge a consciencia do
dever na alma humana ? Há duas categorias tle
explicações: hypothese empirica e hypothese
nativista.
a) a hypothese empirica argumenta com a instabilidade que se observa nas idéas ethicas de um
povo, durante as phases de sua evolução historica.
Attribue a origem da consciencia ao espirito moral
da collectividade, ás formulas ethicas de commum
acceitação, ao direito consuetudinario, etc. Nega, porém, a disposição ethica do homem, assim como os
criterios absolutos de moralidade.
b ) A hypothese nativista procura a origem da
consciencia numa disposição ethica da natureza humana. A consciencia não indica apenas que se deve
fazer o bem e evitar o mal, mas aponta concretamente a moralidade dos actos humanos.
A

3.

consciencia não é um producto da educação

'

ou do collectivismo

A hypothese empirica não pode explicar
gem da consciencia :

a orif

disposição moral

do individuo.

Se o espirito collectivo pro duz a consciencia
individ_ual, como explicar a div-ergencia eue , muitas
b

)

v,ezes,

há entre consciencia indiviãual ,e ôonsciencia

collectiva

?

e
n

r

lica a obrigatoda consciencia.

i*X?'à

http://www.obrascatolicas.com

nun-

DR, T'RED,ERICO TILLIVIANN

_ A MORAL CATHOLICA

4. A consciencia ê, uma disposigão psychologica

Em prova de que a consciencia é, uma faculdade da alma, allegam-se:
a) Factos ethnologicos.. Não se pode neg3r,
entre' todos os povos ) a exrstencia de certa indole ou disposição moral. Pelas mais recentes
pesquisas, r sciencia descobriu a noção de consciencia até nos povos primitivos.
Seneca dizia com elevação quasi christã:
"Perto de ti, em ti e comtigo está Deus. Dentro
de nós habita um espirito sagrado, que observa
e vigia o bem e o mal, por nós commettido".
Mr]r-gr1do as suas libertir?ry3s, teve Juvenal
a Stncerrdade de confessar: "Dia e noite, temos
no coração uma testemunha de todos os nossos
actos". Cfr. I vol. 29.
b) F actos psychologicos. A consciencia desenvolve-se numa linha recta e progressiva. Pela
educação da consciencia, o homem chega- a um
conheõimento mais perfeito dos criterios de moralidade. Essa evolúção subj ectiva da consciencia não abala os principios ethicos fundarrlefi:
taes. Basta comparar a consciencia de uma
criança com a consciencia de uma pessoa adulta.
c) Factos religiosos. Apo! 9_ peccado original, Iogo se manifestou em Adão e Eva a reacção dã consciencia. Reconhecendo-se culpa'dos,
tentaram fugir da presença de Deus. Outro
brado de coáscienciá são as palavras do primeiro fratricida. No Livro dos Proverbios diz
o Espirito

Santo

: "O impio log., sem- qye

"iqguem o persiga. O i rt19, porem, cqmo leão afoifala
Paulo
(Zg,
S.
1)
.
teiror"
."ir
Io, estafá
da consciencia (cfr. Rm 13, 5;
frequentemente
^10, 22; 2 cr 7, 12, e outras passagens). os
Hb
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Santos Padres não discordam de S. Paulo . Diz
S. João Chrt'sostomo: "Com a criação, foi dada
(ao hornem) a noção daquillo que se deve fazer
ou deixar. . . Deus collocou em nossa alma um
juiz incansavel e sempre vigilante, quero dizer a consciencia".
5. Varias evoluções da consciencia

Como faculdade da alma, a consciencia pasdesf avoraveis.
Na educação da consciencia, pode haver desvios
e oscillações, sem excluir até a plena ausencia
de conceitos moraes, corno acontece na idiotia

sa por evoluções favoraveis e

moral (moral insanity).

Esse phenomeno é connatural a qualquer faculdade physica ou psychica. O exercicio da faculdade é
a base, não é o termo final de sua evolução. Muitas
vezes, a faculdade fica em embryão, e deixa de evolver. Quando, porém, Se desenvolve, faz com que o proc,esso evolutivo seja igual em todos os sêres da mesma especie. Pela
consciencia é que o

homem se compe
moraes e das obr
de criatura racion

de suas forças
lhe impõe a condição
pios da ethica sobré a
consciencia concordam pois com a doutrina revelada,
conforme a propõe S. Paulo na Epistola aos romanos (cfr. §§ 5, 3; 72, 3-4).
6.

a

oucos,

conseieneia, norma suprema de moralidade

A consciencia é, a norma suprema de todos

osa
logo

E'A
cia i
recompensa a obediencia. Pela consciencia, Deus
se manifesta ao homem como legislador e juiz
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ao mesmo tempo. Como legislador, porque manda, aconselha, ou prohibe alguma coisa; como
juiz, porque após o acto ou omissão i ulga de
seu merito ou demerito. Porisso é que a consciencia se chama yoz de Deus na alma. Promulga o preceito moral, c''onforme Deus o formulou para a natureza humana.
Existem, porém, varios f actores ( educação, meio
ambiente, estigmas pathologicos, etc. ) que perturbam
a objectividade da consciencia. Dahi resulta a rigorosa obrigação de cada qual educar a sua consciencia. Para eSSe fim, recommenda-se o exame diario
de noSSos actos e omissões; outros meios sobrenaturaes de consolidar a consciencia são o Sacramento
da Penitencia e o Retiro Espiritual.

A' noite antes do repouso, o individuo eonfere os
e perdas do dia inteiro. Examina quantas vezes
foi vencido pelo amor proprio, pela sensualidade, pel,a
Ao mesindoleneia, pelas fraquezas de earacter, etc.

lucros

mo tempo, examina as virtudes que praticou, principalmente as victorias sobre si mesmo, a observancia dos
bons propositos, as praticas de piedade (oração, Communhão espÍritual, jaculatorias, boa intenção, ete. ) . Por ultimo, segue o acto de contriçáo e a acção de graças.
Muitas vezes, emprega-se o termo synteresis ( do
grego : preservação, conservação ) em lugar de consciencia. Designa a aptidão moral que Deus conferiu
á, natureza humana, o conjunto dos principios primordiaes. Syntçresis é a f aculdade moral; consciencia ê o exercicio dessa faculdade. Praticamente, são
synonymos.

7. O dictame de consciencia

do senso moral aos actos
As applicações
humanos Chamam-se dictames de consciencia.
Conforme o caracter dos dictames, a consciencia pode sêr:
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a) recta ou erronea. A consciencia é, recta,
quanáo concorda com a lei moral. E' errada,
{uando diverge dos seus principios.
o erro pode ser culpavel, ou não. E'

culpavel,

quando a pessoa o pod,eria evitar, se. tivesse empredeve ser
dado a diligencia necessaria. A consciencia
õ.-p*e obúecida, quer ordene, quer- prohiba alguma Coisa. Deve-se aIé seguir a consciencia erronea,
porqo. a bondade ou malicia subiec-tiva- do acto huirar^o depende da intenção e mentalidade do individ.uo. Clafo está QUe, recônhecendo a falsa orientaçã.o
da consciencia, a pessoa não deve agir, antes de rectificá-la.

Se o desvio da consciencia provém de culposa
ignorancia, o individuo é responsavel pela sua leviandãde, e tem obrigação de san a-la, quanto antes possivel' ( reparar as más consequencias) .

b) certa oll duvidosa. Para ser norma
actos moraes, a consciencia deve Ser, não

de
Só

verdadeira, mas tambem certa e segura. O dictame deve ser sempre peremptorio: E' licito oll
illicito I Não havendo tal cer'teza, a consciencia torna-se duvidosa, e deixa de ser norma
dos actos humarlos. A consciencia Segura decide, com clareza e precisão, 'oS problemas da

vida
o

moral.

'

Só a consciencia certa e segura pode determinar
caract,er moral de noSSaS acções. A pessoa pecca,

quando age com duvidas de consciencia, porque se
expõe, tçmerariamente, ao perigo de transgredir algum preceito da moral.
,
Antes de agir, deve fazer Llm juizo positivo sobre
a liceidade da acção. Assim, a consciencia se torna
certa e Segura, ainda que a decisáo seia objectivamente errada.
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8. Os systemas moraes

Não obstante a boa formação de consciencia, casos há em que até pessoas resolutas não
chegam a um claro conhecimento de suas obrigações, principalmente quando se trata de leis
positivas. Não sabem, por exemplo, se determinada acção é, licita, ou illicita, em taes ou taes
circumstancias. Como ninguem deve agir em
duvida, é preciso procurar uma solução, pela
qual a consciencia possa orientar-se com segurança. Nesse problema, as opiniões dos moralistas formam dois systemas principaes: equiprobabilismo e probabilismo.
a ) Pelo equiprobabilismo, a pessoa pode seguir
o alvitre que quizer, se as razões favoraveis contrabalançam as razões contrarias ( igual probabilidade de
obrigação e de não-obrigação ) . O systema fomenta a
escrupulose, porque praticamente é difficil pesar todas as razões.
l, ) N{ais simples e mais seguro é

o

systema pro-

babilista. Sendo a liberdade um bem summamente
apreciavel, o homem deve considerar-se ligado, Só
quando constar, acima de toda duvida, que uma lei
lhe restringe a liberdade. Ern caso negativo, o individuo pode decidir-se pela sua propria liberdade,
isto é,, pela não-obrigação, se a seu favor militarem
razões de verdadeira e solida probabilidade (opinio
vere et solide probábilis ) .
Não se justificam as razões geralmente allegadas
contraoequiprobabilisrnoeoprobabilismo.Deslocam
inteiramente o ponto da questáo:
aa) O equiprobabilismo e o probabilismo não sus-

pendem os principios de moralidade. Náo sáo applicados,
senão quando a obrigação da lei é realmente duvidosa
(lex certa semper urget) Náo se applicam, tão pouco,
quando se trata dó valor de um Sacramento (p. ex. em-

pregar materia duvidosa) ou de direitos certos do proximo (p. ex. tratando-se de salvar um doente, deve o
medico empregar os meios mais seguros),
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bb) O fito de ambos os systemas náo é determinar

que se deva proceder de tal e tal maneira, mas apenas
indicar que assim, ou assim, pode ser resolvida a duvida, sem form,al transgressão da lei (quer dizer, sem
peecado de especie alguma). Em casos de maior vulto,
o christão temente a Deus consult ará. algum sacerdote
ou moralista. Quanto possivel, deve exprimir-se de maneira que não haja diffamações do proximo.
Themas: 1. A razáo de ser dos systemas moraes.
2. Como educar a consciencia ?
3. Os systemas moraes e a perfeição christá
(cfr. § 10).
9.

A collisão de

d.everes

verdadeiro conflicto de consciencia é a
assim chamada collisão de deveres. Consiste
na concorrencia de varias obrigações que nã,o
podem ser cumpridas ao mesmo tempo. A col-

lisão é, apparente, pois em taes casos prevalece a obrigação de mais importancia, qüer dizer) a lei superior.
Para dirimir a collisão, basta observar as

guintes normas

se-

:

a) Os preceitos da lei natural prevalecem aos
preceitos divinos positivos ( p. ex. a obrigação de
soccorrer um pobre 'e o preceito do descanso dominical) ; a lei positiva divina prevalece â lei positiva
humana (p.eX., a obrigação de conservar a saude
e o preceito do jejum e da abstinencia); a lei ,ecclesiastica prevalece â lei civil ( p. e X., o preceito ecclesiastico de. inhumar os cadaveres e a lei civil de
incinerá-los, na hypothese de que tal lei houvesse
em algum paiz).
b ) Oq preceitos negativos prevalecem aos pr,eceitos positivos . (p. eX., não é licito mentir, p.ara ãjrdar ao proximo ) .
c) As oQr_igqções de justiça prevalecem ás obrigaçqe§ _ de cari4ade ( p. ex., a obrigação de pagar as
dividas e a obrigação de dar esmola§).
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d) O bem maior prevalece ao bem menor (p. €x.,
o sacerdote deve atte-nder ao moribundo, ainda que
seja com perigo da proPria saude).
Pela consciencia bem formada, consegue o homem a
verdadeira autonomia da alma, a livre expansáo de sua
personalidade. A boa consciencia transforma o coração
num remanso de

paz.

Thema: As mais frequentes collisões de deveres, r&

vida religiosa e
10.

social.

A indole da consciencia
A, escrupulose

A indole da consiiencia não é a mesma
em todos os individuos. Como faculdade da

alma,

a

typos

de

(cfr. nn
em sua

uj eita, como i á vimos
f acto_res que influem
Dahi resultam tres

elicada, a relaxada,

a

escrupulosa.

Avi
ção.

cont
prec

encia delicada com

con
de
é, a

o.Precioso fruto
nsciencia relaxada
vida leviana e ir-

religio sa.

http://www.obrascatolicas.com

§5.Alei

1e de coné a cega obediencia
para com o director espiritual. Em casos mais gra-

,escrupulose

não acarreta

responsabilida

sciencia. O unico meio de cura

ves, será necessaria a intervenção de um neurologista.
Temas

: 1. Preceito obiectivo e consciencia individual.

2. O conceito da consciencia n'a prégação dç Nosso Senhor e de S. Paulo
( cfr. § 72, 3-4 ) .
§ 5. A lei

1. Noção

Lei é, uma norma racional, permanente e
obrigatoria, promulgada pela legitima autoridade, para regular os actos livres do homem,
em beneficio da collectividade.
A lei pode ser natural ou positiva. A lei natural
sempre ê divina. A lei positiva pode ser divina ou
humana. A lei humana é ecclesiastica ou civil. Todas as leis po dem ser af f irmativas ou negativas.
A lei distingue-se esseneialmente do simples preceito:
a) A lei é estavel, não cessa com a demissão ou eom
a morte do legislador. O prgceito é transitorio; termina
com o mandato do superior.
b) A lei é dada para a collectividade; considera os
individuos só como partes della. O preceito é dado ao
individuo como tal. Quando attinge a communidade, ehama-se estatuto ou preceito geral (lei transitoria).
c) A lei visa, antes de tudo, o bem commum. O preceito visa, em primeiro lugar, o bem do individuo ou de
uma eollectividade particular.
d) A lei é territorial; não obriga fóra do territorio.
O preceito é pessoal, obriga em toda a parte.
e) Promulgar leis é da competencia da suprema autoridade publica. Para dar um preceito, é sufficiente a
autoridade privada (p. êX., poder patrio ou marital).
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2. A lei eterna

Lei eterna é o plano, segundo o qual Deus
dá ás criaturas leis e obrigações, eue lhes são

connaturaes.
Por outras palavras, lei eterna é a vontade de Deus,
emquanto quer necessariamente, desde toda a eternidade,
que as criaturas racionaes observem a ordem moral, esta-

belecida pela santidade divina, e possam dest'arte alcançar
o fim supremo, para que foram criadas. O eonceito da lei

eterna (lex aeterna) foi formulado, por Sto. Agostinho,
como razáo fundamental de toda moralidade.

I

Ampliando a doutrina de Sto. Agostinho, o Dou- ,-" "
tor Angelico frisa dois corollarios :
a) Da lei eterna e da vontade de Deus, como tal,
é que deriva toda lei e sancção moral. Só Deus_ pode , "s.\r
ligar a conscienci'a humana. E pela ordem moral, que
estabeleceu desde a eternidade, Deus liga, de facto, a
consciencia humana a certas normas, que não devem
ser transgredidas.
b ) Da lei eterna deriva, tambe r, a razáo de ser
para todas as outras leis divinas e humanas. Nellas se
baseia, afinal, o direito da legislação civil. As leis civis
devem, portanto, corroborar os deveres que Deus impõe aos individuos, elementos constitutivos da sociedade. Leis iniquas af astam-se da lei eterna, e não
obrigam em consciencia. Por que razáo?
i,,

.

3. A lei natural

A lei natural é a promulgação da lei eterna. E' a somma das prescripções moraes que o
homem pode, com as luzes da razá,o, deduzir
pela consideração de si mesmo e da natur eza
ambiente.
Exemplo de uma deducção: Todos reconhecem que
o Estado e a Igreja não podem subsistir sem autoridade,
da parte dos chefes, e sem obediencia, da parte dos subordinados. Autoridade e obediencia sáo noções correlatas
gue decorrem, logicamente, da finalidade do Estadg e da
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A autoridade dos superiores civis e ecclesiasticos,
bem como a obediencia que lhes prestamos, sáo, por conseguinte, legitimos corollarios da lei natural.
a) Os principios da lei natural baseiam-se na vonta,de de Deus (lei et,erna) e na disposição ethica do
homem (consciencia). São, por isso, o fundamento de
fgreja.

to das as leis positivas, quer divinas,' quer humanas.
Como expressão da vont,ade de Deus, a lei natural é
immutav,el, e obrigatoria para todos os homens. Não
admitte dispensa, nem excepção. Não pactua com as
conveniencias do mundo, nem se curva ante a colera
dos poderosos : "João dizia a I{ero,des : Não te é licito
-- ter
á mulher de teu irmão !" (Mc 6, 18).
.\
b) e supnema norma da lei natural é f.azer o bem
I
; . e evitar o mal (Ps 36, 27). Na realízação dessa norma,
-,-'' o homem apoia-se em tres principios primordiaes,
,.1í' que correspóndem â triplice ôbrigrçao d; personalidade moral (cfr. § 7): adorar a Deus, dominar a
concupiscencia, não f.azer a outrem o que não deseja
ParA si mesma.
c) Dos principios primordiaes s,e deduzem ou'
tros principios, como corollarios directos ou indir,ectos. Illação directa são ôs dez Mandamentos, com
r
@xcepção dos preceitos positivos de santif icar o sabbado e de não fazer imagens da divindade. Na Lei
i{ova, foram ambos modificados por Jesus Christo.
,
A illação indirecta exige raciocinio mais explicito,
como se vê na indissolubilidade do Matrimonio. Quanto
mais dif ficil fôr a deducção, tanto mais frequente
\

-r

pode ser a culpavel ignorancia dos principios derivados. Entre povos de baixa cultura, por ex,emplo, a
vingança é tida como dever de honra e consciencia.
Dahi as represalias que exterminam f amilias inteiras.
Entre christãos, representam uma triste aberração de

espirito.

d) Em condições ordinarias, o individuo não pode
illudir-se a respeito dos principios primordiaes. Por
m,eio de simples raciocinio reconhecerá, como immoral
r@ illicito, o que comprometta a exist,encia da ordem
moral ( p. €X., homicidio ), e o que enxovalhe a espiritualidade da natureza humana (p. ex. intemperança).
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A' luz da Revelação, não se faz mister provar a existencia da lei natural. E' um facto que

se impõe á, noção ethica da humanidade. O teor
da lei natural é esclarecido e amplificado pelas

prescripções do Antigo
(cfr. II vol. 29-31).

e do Novo

Testamento

a) "Se os pagáos, eue não possuem a Lei, fizerem
de modo natural o que pecle a lei ( natural) , elles
que não têm a Lei ( positiva) , servem de lei a si
' mesmos, e mostram que a essencia da Lei (positiva)
lhes está gravada no coração. Dá-lhes testemunho a
propria corlsciencia eue, de dentro, os accusa, quando fazem o mal, ou tambem os defende, quando pra'
ticam o bem" (Rm 2, 74 ss.).
'.úi.,
em
b ) A philosophia grega constróe sua
principios da lei natural, ditados pela sã razáo. Não

admira, pois, que os Santos Padres se refiram, muitas
vezes, aos moralistas pagãos. Cutnpre, porém, notar
que nestes a lei natural não se apresenta em toda a
integridade. Alem de muitas deturpações, havia uma

berrante contradicção entre a theoria e a pratica ( cfr.
I vol. 18, 4; II vol. 36, 2) .
Thema: Os corollarios mais communs da lei natural.

4,

A lei positiva

A lei natural promana, eom neeessidade intrinseca, da
propria natureza das coisas. Seu caraeter obrigatorio, como lei moral, pode ser sobe jamente reconhecido pela razão humana.

A lei positiva tem a sua razáo de ser na
livre decisão de um legislador (cfr. a etymologia de "decreto" : decérnere = j ulgar, delibeiar, decidir). Sem pr'omulgação, não há lei positiva. A lei é divina, eüândo promulgada por
Deus; é humarâ, quando promulgada pela autoridade dos homens.
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a) De conformidade com os dois graus da Revelação, Deus promulgou leis especiaes para o Antigo
e o Novo Testamento ( c,fr. II vol. 30-41 ) . A Lei do
Antigo T,estamento divide-se em lei patriarchal e lei
mosaica. Ambas as categorias foram aperfeiço'adas e

parcialmente substituidas pelas leis do Evangelho.
é que Jesus affirmou não ter vindo
para abolir a Lei e os Prophetas, mas para os levar
perfeição (cfr. Mt 5, 17). Como legislador da Nova
Alliança,
J,esus Christo santif icoll as obras exteriores
^
pela recta intenção, e substituiu o temor pelo amor,
na observancia dos M'andamentos.
b) Na Igreja e no Estado, a lei humana tem por
fim applicar a lei natural ás varias condições humanas, conforme o exigir o bem da collectividade civil
ou ecclesiastica ( cfr. § 49 ) .
Parâ ser valida e obrigar em consciencia, a lei
humana presuppõe : legalidade de origem (legitima
autori,dade ) , legalidade de materia ( hon,estidade, justiça, utilidade), e promulgação sufficiente.
O poder legislativo não é illimitado nem arbitrario. Deve atêr-se aos preceitos da lei natural e ás
precisões e exigencias da collectividade humana.
c) Afim de promulgar a sua Lei aos homens de
todos os tempos, Detts instituiu repr,esentantes visiveis
de sua autoridade. Por essa razã.o, as attribuições dos
paes e dos poderes civil e ecclesiastico representam
uma autoridade que vem de Deus (por mercê de
Nesse sentido

Deus).
Os Mandamentos da Igreja obrigam só os que são

o Baptismo em seita acatholica, está juridicamente obrigado a observá-los.
Com o tempo, pr,evaleceu a praxe contraria, que a
Igreja approva, em consideração aos que vivem no
baptizados. Quem recebeu

erro, mas de boa fé.
Themas: 7. O Decalogo, lei natural e lei positiva.
2. As principaes obrigações para com a
Igreja (cfr. § 57,2; I e II vol., p,assim).
3. Pontos de contacto ,entre lei civil e
lei ecclesiastica ( questões de dupla alçada, cfr. § 57 , 3).
4. Os principaes deveres civicos ( cfr. §
57,3).
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§ 6. O anta'e o habito moral
1. Nogão do acto moral

O caracter moral do aeto humano depende da harmonia com a vontade de Deus (cf r. § 11, 1) . Essa harmonia baseia-se em dois factores: norma ethica (elemento
objectivo) e consciencia (elemento subjectivo). No acto
humano deve-se pois distinguir entre moralidade objectiva
e subjectiva. Concretamente, fundem-se uma com a outra,
a não ser que haja consciencia erronea. A mentira, por
exemplo, é contraria ás leis moraes, e todos a reconhecem como tal. Por erro de eonsciencia, pode alguem julgâ-la licita e até necessaria. O livre arbitrio, a lei e a
consciencia sáo pois os alieerees da vida moral. São as
notas dominantes que harmonizam todos os actos moraes
do

homem.

Moralmente bom é, o acto que se conforma
com a lei moral pelo seu obj ecto, pela sua intenção, pelas suas circumstancias. Torna-se moralmente mau, se um desses pontos não corresponder ás leis de moralidade.
"ü
A intenção é um acto decisivo do acto moral.
De per si, deve coincidir com o fim objectivo da
acção ( f inis 9ne1is_, finis operantis ) , mas- náo precisa
ser a unica finalidade ( p. ex. dar esmola, para soccorrer a um pobre e para praticar uma obra sobre-

natural de misericordia).
A mais perfeita das intenções é a de servir e
honrar a Deus. Tal intenção dá valor sobr,enatural
aos actos mais insignificantes e indifferentes. Porisso
é, que S. Paulo admoestava os christãos : "Quer comaes, ou façaes outra coisa qualquer, fazei tudo para
a gloria de Deus !" ( 1 Cr 10, 31) .
a) Nesse sentido se poderia dizer que os fins santificam os meios, isto é, o bom fim a gloria de Deus
santifica acções e coisas euê, aliás, não teriam valor
nenhum para a eternidade (actos indifferentes).
O mesmo não §e pode affirmar dos meios maus, como se o bom fim santificasse um acto de per si condemnavel (p. ex. roubar para dar esmolas). Isso seria
contra a expressa doutrina da Igreja (non sunt facienda
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mala, ut eveniant bona: prineipio da lei natttral).

49

De-

de aecusações, S. Paulo escrevett aos christáos de Roma: "Se a verdade de Deus, por minha mentira, apparece tanto maior e gloriosa, por que me julgam
ainda peccador ? por que não have'mos de praticar o
como nos accusam
mal, pata que dahi nasça o bem ?
calumniosamente, e como alguns affirmam que ensinamos. Mas, esses taes terão o seu castigo" (Rm 3, 7-8).
b) Como o artista afina o instrumento, antes de desferir os primeiros aceordes, assim devemos afinar todas
as manhãs a lyra de nossâ, alma, pela boa intenção, afim
de que as nossas aeções sejam uma melodia agradavel
a Deus. Durante a execução, deve o artista reajustar as
cordas que tenham desafinado. Assim devemos repetir,
durante o dia, a boa intençáo, para que não seja desviada pelas distracções da vida quotidiaÍta.
Themas: 1. Os moveis da moralidade christá.
2. O valor ascetico da boa intençáo.

f

endendo-se

2. Noção e cl,assificagá'o dp habito moral

Com a repetição de certos actos, adquire
o homem a facilidade e a inclinação de praticá-los. Essa disposição chama-se habito ou costume. Em se tratando de actos bons, o habito
chama-se virtude. O habito mau chamajse vicio.
A séde da virtude (ou do vicio) é a vontade.
EducaÇão, esforço e exercicio (treino) influem
poderosamente em seu desenvolvimento.
a) A virtude pode ser natural ou sobrenatural.

As virtudes naturaes são inherentes natlrreza humasuperam
râ, ao passo que as virtudes sobrenaturaes
^
todas as faculdades humanas.

b) Quanto ao objecto a que se ref,ere, a virtude
de s,er theologal ou moral. As virtudes theologaes
regulam as nossas acções para com Deus, que é a
nossa origem e o nosso fim ultimo. São a fé, a esperança e a caridade. As virtudes moraes regulam as
nossas relações para com o proximo.

po

Luz e Vida
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As virtudes moraes são numerosas. Assignalaremos
as que se oppõem aos sete peccados capitaes (efr. § 74,

4): humildade (o publicano no templo), liberalidade

(as

esmolas de Tobias), castidade (José do Egypto, Susanna),
benevolencia (Abrahão para com Lot), temperança (Daniel e seus eompanheiros, que náo tomavam comidas
prohibidas), mansidão (David para com Saul e Absaláo),
zelo e fervor (o apost,olado de S. Paulo). Serão tratadas separadamente, no corpo de varios paragraphos.

c) Quanto origem, ? r,irtude pode ser infusa
ou adquirida. As
^ virtudes infusas são principios de
acção que Deus nos confere, para cleselnpenharem em
nossa alma o papel d'e f aculdades sobrenaturaes, e
as§im nos tornarem capazes de praticar actos meritorios. As virtudes adquiridas são habitos bons que se
formam pela frequente repetição de actos delermi-

nados.

3. As virtudes cardeaes

As virtudes moraes podem ser reduzidas

a quatro typos. que se chamam virtudes carassim dizer, os gonzos, em que giram todas as
restantes.
As virtudes cardeaes são: prudeneia, justiça, fortale-

za e temperança. Os ethieos pagãos (Fythag'oras, Platão,
Socrates, etc.) tambem enumeravam quatro virtudes catdeaes. Aristoteles tomou-as como base de sua philosophia

moral. IJé,I, no entanto, uma enorme differença entre a
temperança aristotelica, regulada pela mera razáo, e a
temperança christá, regulada pela fé divina e pela prudencia sobrenatural (cfr. Garrigou-Lagrange).
No Antigo Testamento já, se conheciam as virtudes
cardeaes: "Ella (a Sabedoria) ensina a temperança e a
prudencia, a justiça e a fortaleza, que sáo as virtudes
mais uteis na vida dos homens" (Sb 8, 7).

A primeira das virtudes cardeaes é a prudencia,
a voz da razáo pratica (bom senso), illuminada pela
fê. E' indispens,avel no exercicio de todas as virtudes
(auriga omnium virtutum). A pratica da virtude deve
conservar-se num meio termo, para não cair em ex-
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contrarios ( a fé, p. e X., pode degenerar em
superstição). Jâ Aristoteles dizia que a virtude medeia entre dois extremos oll antagonismos ( p. e X.,
c,essos

desperdicio
economia avareza).
fsto vale de todas as virtudes moraes e das virtudes
theologaes da fé e da esperança (efr. § § 7l ; 27, 5; 20, 4).
A té pode degenerar em descrença ou em superstiçáo;
a esperança, em desespero ou em presumpção. Só o amor
de Deus é que náo tem limites. S. Bernardo dizia que a
medida de amar a DeuF é amá-lo sem medida.
Themas: 1. Natureza e classificação da virtude.
2. As virtudes cardeaes na vida christã.
Leitura eoncomitante e obras de consultaçáo: I:f. f).
Noble O. P., La eonscience morale, Paris, 1935; idem, Le

discernément de la conscience, Paris, 1935; Antonin Eymieu S. J., Le gouvernement de soi-même I Les grandes lois, Paris, 76e. édit.; il L'obsession et le scrupule,
Paris, 50e. édit.; ilI L'art de vouloir, Paris, 6e. édit.;

IV Í'u. loi de la vie, Paris, 1935; idem, Théorie du bien
et du mal, Paris; Pio X.I, Encyclica "Mens nostra", sob.re os Exercieios Espirituaes de Sto. Ignacio, apud "Vozes de Petropolis", 1930, nn. 4-6; Fruetuoso Hockenmaier
O. E'. M., O christão pratico, Bahia; Geron C. SS. Bed.,
L'idée religieuse, Bruxelles, 1904; Louis B,ouzic, Se vaincre, La lutte, Paris; idem, La journée sanctifiée, Paris;
idem, Pour être un caractêre, Paris; idem, Programme
de vie, 2 vls., Paris; Abbé Leclercq, Essais de Morale eatholique, 3 vls., I Le retour à Jesus; II Le dépouillement; IIr La vie interieure, Lethielleux, Paris.
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A formação da personalidade christã
a) Em suas aspirações moraes, deve o homem cultivar uma vida que seja a eopia da propria vida de
Deus. Mas, para que a santidade de Deus não nos ficasse distante, o E'ilho de Deus veiu mostrar-nos, pela
doutrina e pelo exemplo, que na terra nos é possivel
imitar as perfeições {ivinas. tr'ilho de Deus e filho do
homem, viveu neste mundo uma vida verdadeiramente
deiforme de maneira que nos podia dizer: "Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguem vae ao Pae, senão por mim!" (Jo 14, 6).
b) A personalidade ehristá deve, pois, formar-se pela
imitação de Jesus Christo. S. Paulo resume todas as
obrigações da vida christã em imitarmos Nosso Senhor:
"Sêde meus imitadores, assim eomo eu sou imitador de
Christo" (1 Cr 11, 1). E tendo manifestado, em sua vida,
a santidade divina, Jesus Christo nos indiea a que g:rau
de perfeição deve chegar a personalidade christã.: "Sêde
perfeitos, assim como vosso Pae celestial é perfeito"
(Mt õ,48).

§ 7. Personalidade moral e personalidade christã
1. A personalidade moral

Sob o ponto de vista moral , a personalidade coincide com o caracter do individuo,
pois é a somma de todas as qualidades que o,
distinguem de seus semelhantes. Personalidade é a maneira peculiar de cada individuo pensar, querer e agir, segundo a sua propria natureza.

http://www.obrascatolicas.com

§ 7. Personalidade

áoral e per-sonalid,ade christã

O poder da personalidade manifesta-se pela firme
constancia com que a vontade obedece aos principios da
moral, para que dahi resulte o conseiente equilibrio de
todas as energias humanas. Pelo dominio do espirito é
que o homem desenvolve, harrnonicamente, todas as aptidões de sua natureza. A verdadeira personalidade domina
todos os instinctos

degradantes.

Na formação da personalidade ,entrâm dois requisitos essenciaes: a) a disposição da vontade para
o bem; b ) a energia de sempre conservar tal disposição, apesar dos obstaculos que se lhe opponham.
De conformida,d,e com a razáo e a conSciencia, deve
o individuo adoptar certas normas ethicas, e pô-las
em pratica com toda a energia e perseyerança.
O conceito da personalidade presuppõe os seguintes

attributos:
aa) Expansibilidade. As potencias espirituaes e corporaes do homem tendem a expandir-se. Sua natureza

dynamica reclama actividade. Portanto, a personalidade
moral torna-se mais perfeita, áL medida que se desenvolverem as energias humanas. Ccnfronte-se a personalidade do adolescente com a do homem maduro.
bb) I{armonia. A expansão da personalidade deve ser
harmonica, quer dizer, uma faculdade náo deve a'perfeiçoar-se com prejuizo das restantes. As energias da alma
devem expandir-se em justas proporções, sem impedirem umas ás outras. Na verdadeira personalidade, não

deve haver exaggeros nem deficieneias. Essa harmonia
é tara entre os homens, mas vemo-la realizada na pessoa
de Jesus Christo e de muitos Santos.
cc) Espiritualidade. A compleição physiea influe no
caraeter do individuo, mas é o espirito que determina
a personalidade rnoral. Com as luzes do espirito, reeonhece o homem as fraquezas de seu earacter, as imperfeições que devem ser eliminadas, as virtudes que devem ser adquiridas. Pela reflexão, chega o individuo a
conhecer a maneira de aperfeiçoar seus actos moraes,
isto é, pondo o inf erior a serviço do mais nobre e elevado, submettendo a materia ao dominio d.o espirito, o
corpo ao dominio da alma.
dd) rndividuaçáo. As perfeições concretas da personalidade variam segundo as energias e aptidões de
cada individuo. Porisso, não t,áL no mundo d.uas perso-

nalidades iguaes.
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Educ,ação social da personalidade. O homem não
é um ente solitario. Destina-se, por disposição natural, a conviv,er com os seus semelhantes. Esta é a
razáo por que a personalidade so se forma por um
vital solidarismo com o seu semelhante, dentro das
corporações ou grupos sociaes em que se desenrola
a vida humana: familia, Igreja, Estado. A personalidade não pode prescindir desses f actores. Tendo em
si a plena sufficiencia, só Deus é uma personalidade
ab

soluta.

a) Na communháo soeial, a personalidade pode desenvolver-se mais facilmente. Pelo intereambio de idéas,
conserva-se em contaeto com os problemas de sua epoea,

e recebe ao mesmo tempo muitos estimulos e suggestões. O convivio com os homens transmitte-lhe valiosos
bens de cultura, e afasta o perigo de um individualismo
exaggerado.

b) Como a vida social requer que se promova o bem
colleetivo, o individuo tem occasião de praticar as virtudes sociaes; estas lhe abrem vasto campo de acçáo en-

tre os seus

semelhantes.

2. A personalidade christã

O Filho de Deus. No Evangelho, não occorre o termo "personalidade", mas em sua
doutrina está encerrado o ideal que Jesus queria para a personalidade de todos os seus remidos: tornar-se filhos de Deus, participantes

das perfeições divinas. "Deu o poder de se tornarem filhos de Deus áquelles que crêem no
Filho d'e Deus ! eis
seu no,me" (Jo 7, I2).
- para a personalia designação do Evangelho
dade christã.
.

O proprio Jesus se tornou modelo da personalidade
ehristã, pela perfeita harmonia de todas as virtudes, pelo
fiel desempenho de sua missão aqui na terra, pela sublimidade de sua doutrina. A Igreja primitiva costumava
representar a Christo na figura de Orpheu QUê, pelo seu
mavioso canto, livra as almas dos infernos. Pela attra-
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cção do seu exemplo, Jesus Christo nos Arranca da baixeza d.os instinctos, para nos elevar ao Iuminoso reino

da liberdade e da Perfeição moral.

A gran deza da personalidade está em directa relação cóm D,eus, com a personalidade absoluta. PorisJo é que Jesus Christo exige do verdadeiro christão :
a) a mais perfeita harmonia com a vontade de
porque
esta é a norma absoluta de todo acto
Deus, -(Jo
-4, 34
Mt 6, 10; 7 , 27; 72, 50).
moral
b ) o mais alto grau de perfeição moral ( cfr. Mt
5, 48; Lc 6,

35-36).

d,e todo peccado, sem a qual lão
pode haver liberdade dos filhos de Deus. Consiste
êm dominar os baixos instinctos, em não pren'der-se
ás riqu,ezas, nem ao mundo com SeuS attractivos (Mt
13, 22; 6, 25-34; Lc 12, 22-31).
d) a prontidão para o sacrificio que de nó,s ,eXigirem oS deveres naturaes e sobrenaturaes. A vontade de Deus é o thesouro escondido no campo, a
perola de grande preço, pela qual o homem deve saórificar todas as cousas (Mt 13, 44-46). A alguem que
queria segui-lo, não permittiu Nosso Senhor que fosse
antes sepultar o proprio pae; nem a outro, que se
despedisse dos parentes ( Lc 9, 60-62 ) .

c) extirpação
-a

O membro do Reino de Deus. O Evangelho toma a personalidade não só em seu cara-

cter individual, mas tambem em suas relações
com a collectividade. Como o seu Reino não
é deste mundo, Jesus Christo não cogitou de
criar uma corporação politica. Seus principiof,
porém, levam necessariamente â formação de
uma santa collectividade, qual se nos apresenta
na sublime Communhã:o dos Santos.

Esse espirito de familia manifesta-se, de maneira tocante, na piedade dos christãos. F ilhos de Deus, rezarn
ao Pae commum (Padre nosso...), euê dê a todos o pão
de cada dia, que perdôe a todos que choram as proprias culpas, na medida que elles mesmos perdoarem
ao proximo: "Perdoae-nos as nossas dividas, assim eomo
nós perdoamos aos nossos devedores" (Mt 6, 72), A ca-
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ridade fraterna é uma verdadeira pedra de toque para o
verdadeiro discipulo de Nosso Senhor (Jo 13, 34 ss; 1 Jo
2, 9-11; 3, 16-18).

O solidarismo da caridade apoia-se nas

considerações:

seguintes

?) Jesus Christo poz-se inteiramente ao serviço
dos homens. "o Filho do homem não veiu para sér
servido, mas par,a servir e dar a sua vida como r€-

dempção de muitos" (Mt 20, 28).
b ) Em sua prégação, Jesus Christo sempre attenclia ao facto de que o homem vive em sociedade. A
mensagem do R'eino de Deus presuppõe que os homens
sejam, no futuro, uma corporação de caracter ethicoreligioso. Todos os christãos são membros do mesmo

Reino de Deus, solidarios em seus ideaes e aspirações.

c) O dogma da filiação divina ,exprime o mesmo
pensamento. Considerando' a Deus o Pae comrnum,
aprendem os homens a ter-se como irmãos, e a amarse como taes.
d) Por conseguinte, todos os homens são iguaes,
pelo valor da al'ma. Todos são chamados para o R,eino dos céus, sem nenhuma accepção de pessoas. Todos podem alcançar a mais alta perf eição moral, se
cumprirem o maximo dos Mandamentos, que faz igualar o amor do proximo ao amor de Deus (Mc lz, 28-84;
1 Jo 4, 19 ss).
3. O corpo mystico de Christo

Pela doutrina do corpo mystico de Jesus é que se
vê a intima eonnexão entre individuo e collectividade
christã. o christão náo pode excluir-se da communhão
dos fiéis; do contrario, perderia a unidade de vida com
o proprio Jesus Christo.
O corpo mystico consiste na communhão de
vida entre Christo e os fieis christã,os, da qual
se segue a unidade sobrenatural dos proprios
christãos entre si.
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a) A doutrina do corpo mystico já se encontra,
de Nosso Senhor: "Eu
sou a videira, vós sois os sarmentos" ( Jo 15, 5 ) . Nós
recebemos de Christo a vida sobrenatural, assi'm como as vides a recebem do tronco.
b) A communhão de vida com Jesus Christo, S.
substancialment,e, Dâ palavra

Paulo a compara com a vida do corpo hlrmano. Entre
a cab,eça e os membros reina a mais perfeita unidade
organica. Da união dos christãos com Christo deduz
S. Paulo a união dos christãos entre si: "Assim como
o corpo é um só, mas tem muitos membros, e todos
os membros do corpo
embora sejam muitos
formam todavia um sc corpo : assim ta,mbem acontece com Christo. Pois, pelo Baptismo fomos todos,
judeus e gentios, ,escravos e livres, unido,s em um so
corpo por um só Espirito" ( t Cr 12, 12-13 ) .
aa) Nas Epistolas aos ephesios e aos eolossenses, emprega S. Paulo a mesma metaphora: Christo é a cabeça,
da qual promana a vida de todos os christãos, guê, por
ella, se juntam na unidade de um só organismo (Cl 1, 18;
2, 19; Ef L, 22 ss; 4, 15 ss).
bb) Na Eucharistia, considera S. Paulo o Sacramento
da unidade do corpo mystico: "O calice de bençáo que
consagramos, náo é a participaçáo do Sangue de Christo ?
e o pão que partimos, náo é a participaçáo do Corpo de
Christo ? Ora, como é um só páo, assim tambem nós somos um só corpo, nós todos que participamos de um só

pão" (1 Cr 10,

76-77).
A4

c) Todos os baptizados pertencem ao corpo mystico de Christo. E' pelo baptismo que somos effectivamente encorporados em Christo. O baptismo põe-nos
em contacto com a paixão e morte e resurreição de

Nosso Senhor.

aa) "Acaso ignoraes que todos nós, que fomos

sub-

mersos na agua baptismal em Christo Jesus, fomos sub-

mersos em sua morte ? Sim, pelo baptismo fomos com

elle sepultados na morte" (Rm 6, 3-4). Devemos, pois, morrer mysticamente com Christo, isto é, devemos morrer

para o peecado.
bb) Pelo baptismo fomos com elle sepultados na mor-

te, para güê, assim como Christo resuscitou da morte pela
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gloria do Pae, vivamos tambem nós uma vida nova. Pois,
se temos Íntima união com elle na semelhança de sua

morte, tê-la-emos tambem pela semelhança com a sua resurreiçáo" (1. e. 6, 4-6).

cc) A expressáo "baptizar" (do grego: "baptizein")

signifieava primitivamente "mergulhar num elemento",

de

sorte que "ser baptizado em Christo" significa propriamente "submergir na pessoa de Christo", "entrar numa
communháo de vida com Christo" (em grego: "baptízein
eis Christón" )
dd) S. Paulo escreve aos galatas: "Todos os que fostes baptizados em Christo, vos revestistes de Christo"
(Gl 3, 27). No baptismo, Christo nos envolve, como a
veste envolve o corpo.
ee) Pelo baptismo, ficamos táo unidos uns com os
.

outros, que nos tornamos um só em Jesus Christo. Porisso,
entre baptizados, " já. não háL judeu nem greg o, náo }:á"
escravo nem livre, náo há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Christo Jesus" (1. e. 3, 28).

d) Desta encorporação em Christo deriva, como
ja dissemos, o dogma da Communhão dos Santos. Os
justos da terra, as almas do purgatorio e os santos
,do céu fazem parte do corpo m),stico de Jesu,s. Todos
participam de sua vida, todos devem amar-se como
m,embros do mesmo corpo.
Porisso é que os christãos sáo irmáos, solidarios uns
com os outros. O que aproveita a üffi, aproveita tambem
aos outros, seja qual fôr a diversidade dos dons e dos
officios, porque o corpo todo aproveita do que háL de bom
em cada um dos seus membros, assim como a cada membro aproveitam os bens do eorpo todo.
Assim se comprehende melhor a palavra de Nosso
Senhor: "Em verdade, vos digo, o que fizestes a algum
dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes" (Mt
2õ, 40).

Thema: A Aeçáo Catholiea segundo a doutrina. do

corpo mystico.

e) Da doutrin,a de S. Paulo sobre o corpo mystico,
o complemento de Christo. Perfeito em si me,smo, Jesus pr,ecisa todavia de
um elemento para formar o seu corpo mystico. Sob
segue-se que os christãos são
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este as'pecto,
iâ não Se basta a Si mesmo, mas pre-membros
para exercer todas as funcções vitaes
cisa de
de seu corpo.

E' assim que podemos, e devemos, eompletar a Pai-

xáo de Nosso Senhor, soffrendo como Elle soffreu, para
que a sua paixão, tã"o completa em si mesma, Sê complete ainda mais em seus membros mysticos, através do
tempo e do espaço. "Completo em minha carne o que
fatta aos soff rimentos de Christo, para o seu corpo, que

é a Igreja" (Cl L,

24).

Thema: Os principios fundamentaes da ascese christá
segundo a doutrina do corpo mystieo.

§ 8. A confirmação da personalidade
pela, graça, sobrenatural

Na personalidade christá, distin$uêÍÍr-sê duas phases
de formaçáo: a) a constituiçáo pela gra'çe. do baptismo;
b) o desenvolvimento sobrenatural.
O primeiro proceSso depende só de Deus, ê um acto
saeramental ; o segundo depende da cooper agá'o da vontade humana com a graça divina (cfr. II vol. 61, 1-3).
1. A regenetagã'o

A cri
Christo a
neraç áo" ,
O efleit'o

ade christã, Jesus
processo de "regernento" esPiritual.
é uma nova exis-

tencia, mais elevada, sobrenatural.
"Em verdade, em verdade te digo, se alguem

não

nascer de novo, náo pode vêr o Reino de Deus. Tornou-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem que iá"

é velho ? poderá tal,vez voltar ao seio de sua mãe e torRespondeu-lhe Jesus: Em verdade, em
nar a nascer ?
verdade te digo, quem não renascer por meio da agua
e do Espirito Santo, não pode entrar no Reino de Deus"
(Jo 3, 3 ss).
a) A' regeneração, Jesus Christo chama-Ihe "vida",
porquanto nella actuam forças divinas, cuia funcção
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se assemelha ás manif estações da vida natural. O homem regenerado possue, entre'tanto, uma vida nova
divina, essencialmente diversa da vida que possuimos
pela nos'sa origem natural (Jo 7, 72 ss).
b ) A regeneração não se restringe ao per,dão dos
peccados. E' uma transformação da naturez,a, uma
elevação ao grau sobrenatural da existencia. A infusão da vida sobrenatural, pela graça santificante, é a
causa efficiente da justificação (perdão dos peccados)
e da santidade habitual que della promana.
c ) Por sua natur,eza, a regeneração não consiste
na reforma moral do individuo ou na perfeita mudança de vida. E' a my'steriosa participação de uma vida
divina, âbsolutamente diversa da vida natural: "O
que nasce da carne, é carne; mas, o que nasce do espirito, é, espirito" (Jo 3, 6). Reforma moral e mudança de vida são apenas frutos do renascimento espiritual.
2.

A

nova, criação

S. Paulo chama de "nova criação" ou "nova

criatura" a admiravel transformação que a gra-

ça .opera no homem. j ustificado

: "Se alguem es,tá,
pois, em Christo, é uma nova criatura. Passou
o_ que era velho, eis que tudo se renova" (2
Cr 5, 17; cfr. Gl 6, 15; Ef 2, 10).

a) O Apostolo diz que a obra da Redempção é
coisa inteiramente nova, coisa não devida it natureza humana. Porisso é que o justificado se torna
"nova criatura". A renovaçao se realiza por meio da
graça santificante. S. Paulo chama o processo "nova
criação", para assim excluir toda idéa pantheista.
b ) Da "nova criação" nasce a filiação divina.
Consiste na adopção como verdadeiros filhós de Deus'
mas nlo é, todaiia,- connatural com a filiaõã"-á;;;;:
prig Christo ( Gt 4, 4-7 ; Rm 8, 29 ) . S. Pairto designa
a "nova criação", ora como fruto immediato do Espirito Santo (2 Cr 3, 77 ss ) , ora como f ruto da Redempção de Christo (Ef 2, 10), ora como fruto da
graça baptismal (Tt 3, 5).
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A disposição sobrenatural que Deus assirn communicou ao homem, deve desenvolver-se em nossa vida ethico-

religiosa. Esta é a meta do homem justificado: "Os que
perteneem a Christo Jesus, crueificaram a sua propria
carne com as paixões e concupiscencias. Se recebemos a

vida pelo Espirito, vivemos tambem pelo Espirito" (Gl
6, 24-26).
3.

A vida no Espirito

Santo

A nova vida, communicada na regeneração
ou nova criação, é obra do Divino Espirito §nrto, não de sua pessoa como tal, mas de sua graça e caridade. Na expressão de St'o. Agostinho,
o Espirito Santo é a alma do corpo mystico de
Jesus Christo. E' elle, effectivamente, que diffunde nas almas as graças da Redempção.
A vida christá é animada pela graça do Espirito Santo. "A caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espirito Santo que nos foi dado" (Rm ó, 5).
Da operação do Espirito Santo dependem a fé, a esperança e caridade, os trabalhos e soffrimentos, as boas inspirações da alma, emfim todas as virtudes do christão.
Onde está o Espirito Santo, láL existe pà2, alegria (Rm
74, \7) e liberdade (Z Cr 3, t7), porque elle tornou filhos
de Deus aos que antes eram eseravos (Gl 4,4 ss).
a) Dois factores differentes, Christq glorioso
e o Espirito Santo, tornam-se o principio commum
de santificação para os fiéis christãos. Todas as maquer dizer
nifestações charitologicas
todas â,s
graças que os fiéis recebe ffi, podem ser attribuidas,
tanto a Christo, que é a cabe Çâ, como ao Espirito
Santo, que é a alma do corpo mystico. Na vida do
corpo mystico, muitas ve z,es é dif ficil discriminar
conôretamente, a acção de Christo e a acção do Érj
pirito Santo. E' claro eue, ,entre Christo e o Espirito
,Santo, não há fusão de pessoas.
a) Como Deus, Jesus Christo é um espirito vivo e vivificante (efr. 1 Cr L5, 46), mas, na qualidade de "segundo
Adáo", possuia em a ttatureza humana, a plenitude do
Espirito Santo (Is 11, 2 ss). O Filho de Deus humanou-se
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pela acçáo do Espirito Santo (Lc 1, 35) ; foi ungido "eom
o Espirito Santo e com o poder dos milagres" (At 10, 38) ;
operava pela virtude do Espirito Santo (Mt 12, 18, 28);
resurgiu dos mortos pela cooperação do Espirito Santo,
que lhe transfigurou o corpo gerado no seio de Maria

Virgem (Rm 1, 4; 8,

11).

b) Sendo a nossa vida sobrenatural uma vida

em

Christo, o Espirito Santo opera em nós, membros do corpo
mystieo, de maneira analoga áL sua operaçáo em Christo
I{umanado. A nossa "communhão com o F ilho de Deus"
(2 Cr 1, 9) é tambem uma "communháo com o Espirito
Santo" (2 Cr 13, 13).
C) A expressáo "em Christo Jesus", frequentemente
usada por S. Paulo, indica a intima communháo de vida
e de amor entre Christo e os remidos (Fp L, 2L). Dahi a
applicação moral: "Com Christo estou cravado na Cruz.

vida que agora levo na carne é uma vida de fé no E ilho
de Deus, que me amou e se entregou por mim" (Gl 2,
19 ss).
Mas, S. Paulo usa tambem a expressão "no Espirito",
para indicar a habitação do Espirito Santo na alma christã,. A uniáo com Christo está em razá.o directa eom a pos-

se do Espirito Santo: "O mesmo Espirito testemunha
ao nosso espirito que somos f ilhos de Deus. Ora, se somos filhos, tambem somos herdeiros, herdeiros de Deus
e co-herdeiros de Christo" (Rm 8, 16).
b) A vida sobrenatural da alma baseia-se na força
que nos cgnf erem as virtudes infusas e os dons do
Espirito Santo. As virtudes infusas ajudam-nos a operar sobrenaturalmente. Os dons aperf eiçoam o exercicio de todas as virtudes e dispõem a alma para a
Com
operação charitologica do Espirito Santo.
outras palavras, os dons do Espirito Santo são habitos sobrenatura,es que dão i,, nossa alma a faculdade
de obedecer prontamente ás inspirações da graça.
aa) O Concilio de Trento definiu (sess. Vf, 7) Qüe, no
momento da justificagáo, recebemos as virtudes infusas
da fé, esperança e caridade. E' opinião geral dos theologos eüê, no mesmo instante, nos sáo infundidas tambem
as virtudas cardeaes da prudencia, justiça, f ortaleza e
temperança (cfr. § 6, 3). As outras virtudes moraes devem ser adquiridas por esforço pessoal do homem.
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bb) Os sete dons do Espirito Santo são: entendimento, sabedoria, sciencia, conselho, piedade, fortaleza, temór
de Deus.
O dom do entendimento faz-nos penetrar nas verdades
da té; o dom da sabedoria. augmenta em nós o amor a
Deus, porque nos faz saborear (do latim: sapientia
-sápere) as cousas divinas; o dom da sciencia mostra-nos
as
criaturas em suas relações para com Deus; o dom do
conselho aperfeiçoa a virtude da prudencia, porque nos
dá luzes em questões diffieeis; o dom da piedade leva-nos
a servir a Deus, com todo o amor de nosso coração,
relaciona-se com as virtudes da religião e da justiça; o
dom da fortaleza completa a virtude do mesmo nome,
porque nos incita a vencer todas as difficuldades que houver na pratica do bem e da virtuae, além disso aperfeiçoa a virtude da temperança, porque nos faz renunciar a todo prazer illicito que nos venha dos sentidos.
c ) Com os sete dons se relacionam os frutos do
Espirito Santo. São actos de virtude que chegaram a
certa perf,eição, e que enchem a alma de santa alegria.
Os frutos do Espirito Santo são doze: caridade, gozo
(espiritual) , Pà2, paciencia, benignidade, bondade, longanimidade, mansidáo, fidelidade, neodestia, contineneia e castidade .(Gl 5, 22, texto da Vulgata).
d) A posse do Espirito Santo e a communhão de
vida
alguma,s obrigaque antes vivia
ções
"na c
orte, deve agora
viver
5, 26).
Pela
communhão de vida com Christo, "foi crucifica,do
em nós o velho homem, para que pereça o corpo peccaminoso, e doravante já não sirvamos ao péccado"
(1. c. 6, 6). A nossa grande taref'a é pois 'eviver só
para Deus em Jesus Christo Nosso Senhor" (1. c. 6, 11).
"o signal de christo, nós o trazemos na fronte, e de[e
não nos envergonharemos, se o trouxermos tambem no
eoração. O signal de Christo é a sua humilhaçáo. pela
estrella é que os Magos reconheceram a Christo. O signal
que o Senhor lhes déra, resplendia nas alturas do céu.
Na fronte dos seus fiéis, Nosso senhor náo quiz que o
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signal fosse uma estrella, mas a Sua Crtlz". Sto. Agostinho.

Themas: 1. Modos de venerar o Espirito Santo (cfr.
2.

II vol.58,3).
A devoção ao Espirito Santo na theologia
do eorpo mystico.

§ 9. A perfeigão mora,l - um dever
para tu personalidade christã
A perfeigão - trm postulado da vida christã
E' lei biologica que toda vida organica deve desenvolver-se e aperfeiçoar-se. Por certa analogia, a nossa
vida sobrenatural deve tambem crescer continuamente,
até alcançar o seu termo na eternidade.
1.

O christão deve aspirar â' perfeição. Deve
dirigir a Deus todas as suas acçõe_s; pois conhecê-Iõ, amá-lo, servi-lo, e assim glorificá-lo é o
supremo fim da vida humana'e ao mesmo tempo

a fonte de toda perfeição. Esta consiste no mais
alto grau de bondade moral, Dâ plena reali-ação
das virtudes a que nos obrigam os nossos deveres de estado.
pria) A perfeição
-é não é um ideal para as almas
vilegiadas, mas um dever que se impõe a todos os
chriitãoS, indistinctament,o. Não depende de circumstancias exteriores, e pode ser alcançada em todos
os estados sociaes.
b) Aqui na terra, náo há perfeição consummada.
Sua existéncia manif esta-se por um arranco da alma
para Deus, por um santo tormento_ que à impelle-semchristão é um aproximarbt. avante. A perfeição do lento
amadurecer para a
se do supremo ideal, um

gloria da eternidade.
aa) JáL no Antigo Testamento, exigia Deus certo g:rau
de perfeição : "And.a na minha presença, e sê perfeito ! "
(Gn L7, 1). Mas, a perfeiçáo do Antigo Testamento era
relativa e limitada. Deus transigia, por assim dizer, com
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as fraquezas da humanidade irredimida: '.'Por causa da
dureza dos vossos eorações é que Moysés vos permittiu
repudiar as vossas mulheres, mas a principio náo era
assim" (Mt 19, 8).
Em opposição ás tradições pharisaicas, que deturpaúam a Lei primitiva, exigia Nosso Senhor, Do Sermão
da Montanha, uma justiça mais perfeita: "Eu vos digo,
se a vossa justiça não fôr maior do que a dos escribas
e phariseus, não entrareis no Reino dos céus" (Mt 5, 20).
bb) A obrigagão de todos os homens é tornarem-se
filhos do Pae celestial (Jo 1, 12), verdadeiramente semelhantes a Elle, santos e perfeitos eomo Elle (Lc 5, 35;
Mt 5,49).
Esta é a razáo de S. Paulo chamar os christáos de
"santos", "perfeitos", "filhos de Deus immaculad.os em
meio de uma geraçáo corrupta e maligna, entre a qual
devern brilhar como luzeiros do Llniverso" (Fp 2, 15).
O Apostolo frisa que se deve procurar a perfeiçáo
com p4ciencia e perseverança: "Náo digo que eu tenha
attingido a meta ou a perfeição, mas vou-lhe áL conquista,
.para vêr se a aleanço, assim como tarnbem eu fui alcançado
por Christo Jesus" (1. e. 3, 72).
2. A essencia da perfeição

Pela doutrina geral, a perfeição christã consiste essencialmente no amor de Deus e do proximo, não em obras e exercicios de piedade.
Estes são meios de perfeição.
Por essa razã,o, não existe duplo ideal de p,erfeium para sacerdotes e religiosos, outro para os
christãos leigos. Cada qual conseguirá a perfeição, ár
medida que fielmente cumprir os deveres de sua vocaçáo, pois nelles se manifesta a vontade de Deus
Nosso Senhor. F,ara cllmpri-los recebe o christão graÇão,

ças especiaes.

a) A perfeiçáo ehristá baseia-se no que Jesus Christo
ensinou sobre o primeiro e maximo Mandamento, exigindo
um amor que viesse de todo o coragáo, de toda a alma,
de todas as forças (Mt 22, 37 ss; Mc L2, 28-34).
Lttz e Vida
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S. Paulo ensina que a caridade é o "vinculo da perfeiçáo" (Cl 3, L4), o "cumprimento da Lei" (Rm 13, 10) :
"supportae as fraquezas uns dos outros. Assim cumpri-

reis a Lei de Christo" (Gt 6,

2).

b) Sem nenhum desdouro para a vida religiosà,' à
doutrina catholica ensina que o grau de perfeição depende unicamente da intensidade do amor a Deus. A
vida religiosa chama-se estado de perfeição, porque o religioso se obriga a procura-la, pela observancia da Regra
e dos conselhos evangelicos. A sua perfeiçáo pessoal, Po-

rém, depend.e do esforço que fizer para consegui-la de facto.
Muito acertado é pois o dito popular: "O habito não faz
o monge". Os proprios conselhos evangelicos náo passam de meios para se aleançar a perfeiçáo.
Sto. Thomaz de Aquino diz que a pratiea da perfeição eonsiste, pnmordialmente, na observancia dos Mandamentos, o principdt- dos quaes é a earidade; secundariamente, consiste nos conselhos evangelieos, emquanto se
referem á" earidade, e removem os obstaculos que se oppõem ao seu exercicio.
c) A perfeição consiste na caridade, porque a essencia
do amor est,á na dedieação cle si mesmo, r& prontidão
de dar-se e immolar-se por Deus e sua gloria, na abnegação de cumprir a sua vontade, ainda que seja contra as

proprias inclinações.
A caridade estende-se tarnbem ao proximo, por ser
imagem e reflexo das perfeições divinas. A
elle
Deus devemos amar, por Deus mesmo; ao proximo, por

attenção a Deus.

d) Na doutrina do eorpo mystico (cfr. §§ '1, 3; 8, 3),
a perfeição christá segue, necessariamente, da communhão
de vida com Jesus Christo. Consiste na imitação de
Christo, râ observancia de seus ensinamentos. Christo, Porém, não é só uma forma externa de perfeição, como
a vida de grandes homens; é tambem o principio vital de
santidade para todos os membros do seu corpo mystiCom outras palavras, a_ perfeigão christá consiste
co.
na mais intensa communhão de vida com Christo, até gue
o christão possa, em verdade, dizer: "Eu vivo, iá' náo êu,
Christo é que vive em mim" (Gl 2, 20.)
e) A maneira rnais perfeita de imitar a Christo é
pôr em pratiea as virtudes que nos ensinou nas oito bemaventuranças: aa) Bemaventurados os pobres de espirito,
porque delles é o Reino do céu; bb) bemaventurados os
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mansos, porque elles possuirão a terra; cc) bemaventurados os que choram, porque elles serão eonsolados; dd) bemaventurados os que têm fome e sêde de justiça' porque

elles seráo fartos; ee) bemaventurados os que usam de
misericordia, porque elles alcançarão misericordia; ff )
bemaventurad os os lirnpos de coraçáo, porque elles veráo a Deus; gg) bemaventurados os pacificos, porque
elles seráo chamados f ilhos de Deus; hh) bemaventura-

dos os que padeeem perseguição por amor da justiça,
porque delles é o Reino do eéu.
Themas: 1. Em que consiste a perfeição christã

?

2. Como combater os proprios defeitos

?

3. Noção dos conselhos

evangelicos

Conselhos evangelicos são obrigações e attitudes que
o Evangelho exige, não cte todos os christáos em geral,
mas só d os Qüe, para tanto, fôram chamados por Deus

Nosso Senhor.

Os conselhos evangelicos consistem na voluntaria observancia da pobre zà, da castidade
e da obediencia. Oppõe,m-se á, triplice má concupiscencia. A p,oJrreza combate o abuso das riquezas, a castidade cohibe os prazeres illicitos
da carne, a obediencia humilha a soberba e o

espirito de rebellião.

aa) A observancia dos conselhos evangelicos constichamatue uma vocação especial (do iatim: vocatio
relimento). Assume o caracter de voto na profissão
giosa. No mundo, há, muitas pessoas que fazetn voto particularmente.

bb) Pela observancia dos conselhos evang,elicos, a
vida religiosa tem a vantagem de attenuar e remover
nnuitos obstaculos da perfeiçáo. Para começar a vida reiigiosa, náo é necessario que iá" se tenha a perfeiçáo, porque se entra justamente para consegui-la, como observa
Sto. Thomaz de Aquino. Comprehende-se, corno iéL dissemos, que no mundo pode haver pessoas táo santas, ou
até rmais santas que muitos religiosos.

http://www.obrascatolicas.com

68

DR. I'REDERICO TILLMANN

_ A MORAL CATHOLICA

a) Na resposta ao jovem rico, Nosso Senhor distingue, rigorosamente, entre o que é necessario para
a salvação ( observancia dos Mandamentos), e o que
livrernente se pode fazer para maior perfeição da alma ("Se queres ser perfeito...") lVIt 19, 16 ss.

b ) Na questão do divorcio, Jesus fala de "quem
deixa de casar, e renuncia ao rnatrimouio, por amor
Íro Reino de Deus". E tratando-se de uln sacrificio
voluntario, logo accrescent'a : "Quem o puder comprehender, que o comprehen da" ( N{t 19, 16 ss ) .
c) S. Paulo tambem recommenda a virgindade,
rnas não deixa de observar : "Cada qual recebeu de
Deus seu dom especial : Llrls deste modo; outros, daquelle" (1 Cr 7,7).
Thema: A natureza da vida religiosa.
A vida de Christo é um exemplo pera os que abraçam os conselhos evangelicos. Jesus Christo esaolheu a
pobreza como sua eompanheira inseparavel: "As raposas têm as suas tocas; e as aves do céu, os seus ninhos,
mas o E'ilho do homem não tem onde reclinar a cabeça" (Mt 8, 20>. Por mãe tornou a Virgem Immaculada, e por pae de criaçáo ao virgineo S. José. Sobre
a sua honra nunca cahiu a mais leve suspeita. "Era
submisso a seus paes" (Lc 2, 51), e seu alimento era fazer
a vontade seu Pae celestial (Jo 4, 34) ; porisso, "humilhouse a si mesmo, fazettdo-se obediente até áL morte, e
morte de cruz" (E p 2, 8).

4. Difficuldades contra a, vida religiosa

' Pela observancia dos conselhos
cos,

evangeti-

o reiigioso renuncia ás alegrias de um lar

proprio, ao direito de possuir bens, e ao direito
de go\rernar-se a si mesmo. Essa triplice renuncia abrange os bens mais valiosos da personalidade humana. Dahi os frequentes ataques con-

tra a vida religiosa.

a) A vida religiosa e a perfeição christã em geral
são tidas como dissolventes da sociedade humana,
pois frustram a lei de Nosso Senhor : "Crescei e multiplicae-vos, enchei a terra e dominae-a !" ( Gn 7, 28 ) .

http://www.obrascatolicas.com

§ 9.

A per{eigão moral

-

um dever para a personalidade ohristã

69

o preeeito do criador foi dado áL especie, não ao individuo como tal. Do contrario, o casamento seria obrigatorio para todos os homens sem excepção (cfr. s 85, 2).

aa> Nosso Senhor não se ociupou, é verdade, com
problemas de cultura temporal. Náo se oecuparam, táo
po'r.lco, os seus Apostolos e Discipulos, pois, a exemplo
do Mestre, só encaravam os bens deste mundo sob o ponto
de vista religioso. Em suas prégações, alludiam apenas
ao perigo que das riquezas advém para a salvação das

almas.

bb) De per si, Nosso Senhor não eondemnava a riqrteza, nen!. recommendava a pobreza. Vendo, porém, a

irresistivel attraeção que os bens d.este mundo

exereem

sobre o coração humano, exigia antes de tudo que o homem se esforçasse por angariar thesouros junto ao pae
eelestial (Le L2, 27).
ce) o monaehismo não é infenso â eultura humana.
'Pelo contrario, as artes e sciencias sempre
tiveram boa
aeolhida na solidáo dos claustros. Aos monges devemos

a conservagão' do patrimonio intellectual que .serviu de
base para a civilização ehristã do oeeidente. Na ard.ua

tarefa

ciencia

tura

g

povos.

civilizaram aquellas gentes barbaras, eue, mais tarcle, vi-

riam a sêr as nações dirigentes da Europa. A historia
das ordens e congregações rerigiosas no continente Amerieano é um poema heroico da civilização ehristã.
Na colonização do brasil, foram' antes d.e tudo os jesuitas os plasmadores da mentalidade brasileira. Civilizaram o gentio e preservaram da barbárie o colono europeu. o Brasil eivilizad.o é, em grand.e parte, um producto
da vontade pertinaz e do continuo sacrificio d.os discipulos da companhia de Jesus. os autores modernos sao

unanimes em reconhecê-lo.
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c) Quem observa os conselhos evangelicos, levando .,uma vida de pobreza, castidade e obedi-encia,
nao esta perdido parã o mundo, pois, se.fog. de s^eu
ôonvivio, é para melhor sert'ir i,' collectividade. Attrahindo'as bençãos de Deus sotrre as varias classes
sociaes, o religiôso augmenta o prestigio- cultural do
monachismo. Ã par dõ patrimonio úoral, qlre o homem consagrado ,fl Deus lega a SeuS cOntetnporaneos,
já o exemplo de sua vida é uma exhortação a que
nãO nos abalemos Com pensões terrenas, e a que unamos nossas occupaçoes externas a tllna solida piedade de coração.
aa) Que valor náo tem o exemplo cla pureza a De'us
consagrada! Quanta coragem náo incute a quem luta e
braceja contra as eneapellaclas ondas da paixão ! Cingindo
os rins com mão forte e decidida, renuneiando por amor
de Deus aos encantos do lar domestico, o religioso rebate
o sophisma de uma sensualidade indomavel, e confunde
os fracalhões que se rendem sem nenhuma resistencia.
O matrimonio e a familia muito devem aos QUê, pelo
exemplo, incutem amor e respeito áL castidade.
bb) O pendor natural de "querer possuir" deve irmanar-se co* a virtude sobrenatural de "poder renunciar"'
Nesse ponto é que apparece a efficiencia cultural da pobreza voluntaria e religiosa. Com o fito de merecer o
thesouro do Reino dos céus, o pobre evangelico não se
contenta de soffrer a immoderada ambiçáo de bens terrenos. Indo mais além, num gesto heroico, afasta-os de
si como cousas inuteis.
A pobreza voluntaria reprova os extremos contrarios
á, economia social, tanto a ganancia do capitalista, como
a do socialista e a do communista. Em virtude desse
prineipio, suaviza os contrastes entre pobres e ricos, prégando que é inviolavel, sim, o direito de propriedade,
mas que os ricos estão obrigados a administrar os seus
bens, segundo os dietames do amor a Deus e ao proxrmo'
cc) Os profitentes da obediencia evangelica, quanto
lhes permitte a moral, desistem do direito de governar-se,
para se submetterem áquelles Qüê, em sua eonvicçáo,
ordenam como representantes cle Deus. Quem assim procede, defende tacitamente o principio de que "não há
autoridade, a não ser que venha de Deus" (Rm 13, 1)'
pretendesse o superior violentar as consciencias, ce§sa.
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ria a obrigaçáo do voto, e os subditos não deveriam

obe-

deeer-lhe.

O religioso traça, pela obedien cia, a via de reeonciliaçáo entre autoridade e liberdade. Assim, a vida social
é beneficiada pelo exemplo de quem se desapossa da propria vontade, pa;ra se curvar ao iugo da obediencia evangeliea (cfr. Haselbeck).
Thema: A apologia da vida religiosa.

§ 10. A perfeição christã - fruto
da humildade'e da &scese
1. Humildade e conhecimento de si mesmo

Humildade e-a j usta apreciação de si mesmo, pela qual o homem reconhece a sua omnimoda dependencia de Deus Criador, tanto na
ordem da natur eza, como na ordem da gr'aça.
Para conseguir a perfeiçáo, é neeessario que o christáo tenha bom conhecimento de si mesmo. Sondando a
propria alma, deve verificar quaes factores sub jectivos
promovem a virtude, e quaes a, retardam. Dahi seg:ue,
necessariamente, a attitude da humildade.

a) A virtude da humildade inspira-se na verdade
e na justiça. A verdade f.az com que o christão se conheça tal qual é em si mesmo. A justiça o induz a
viver de conformidade com esse conhecimento. A humildade modera e corrige o sentimento natural que
o homem tem de sua propria excellencia.
b ) A virtude da religião ( cfr. § 22) consiste em
r,econhecermos a maj estade de Deus e o seu soberano
dominio sobre nós. A humildade, ao invés, consiste em
reconhecermos o nosso desvalor e insufficiencia.
c) A humildade não eonsta de formalismos. Deve
ser a lidima expressão do conhecimento de nós mesmos; se não fôr verdadeira, degenera em soberba e
presu'mpção (cfr. o phariseu no templo, Lc 18, 9-14).
Lc 77, 10.
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A psychologia da humildade
Peccados contrarios

a) A humildade christã reconhece
1. a nossa verdadeira relação para com Deus.
Faz-nos vêr que o homeffi, sahi,do das mãos de Deus,
nada possue que não seja dadiva de seu Criador. Só
o peccado deve ser attribuido exclusivamente ao homem ( cfr. § 74) .
2. a nossa verdadeira condição pessoal. Leva-nos
a reconhecer não so as proprias fraquezas, mas tambem as boas qualidades que de Deus recebemos. O
verdadeiro humilde não tem a presumpção de exaggerar as suas proprias virtudes, nem tem o desanimo
de negá-las, a ponto de perder a confiança em si mesmo e a consciencia de responsabilidade.
aa.) A falsa apreciação de si mesmo chama-se ofgulho ou soberba. E' um peecado capital (cfr. § L4, 4). O soberbo arroga-se predieados qUe não possue; attribue a si
mesmo o euê, na realidade, deveria attribuir a Deus ou
ao proximo. Da exaggeradà opinião de si mesmo nasce
a tendencia de elevar-se aeima dos demais; de apoucar
o valor do proximo, de vangloriar-se com os proprios
:

meritos e qualidades.
bb) Ao orgulho seg,ue a vaidade, pela qual se procura
desordenadamente a estima, a approvação e os louvores
dos outros. O orgulhoso attende mais á" opiniáo dos homens que á" posse de verdadeira virtude. "O inieio de
todo peccado é a soberba" (Eccli 10, 15). Deve ser a tarefa do christáo só procurar honra junto a Deus, e dei-

xar que a sua luz resplandeça diante dos

homens,

para euê, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao
eelestial (Mt 5,

só

Pae

16).

b ) A humildade deve ser a disposição habitual
dos membros do corpo mystico. A encorporação em
Christo lembra-nos a nossa propria insufficiencia, porque todos os dons sobrenaturaes só nos são communicados pela união com a nossa cabeça mystica. Membros de Christo, so inos podemos gloriar "de nossa
propria fraqueza" (Z Cr 12, 5), porque nella se realiza
a nossa encorporação (1. c. 72, I ) .
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aa) A humildade deve reflectir-se na attitude dos membros d.e Christo entre si. Todos têm a sua funeçáo especial na vida do corpo mystico, todos se igualam em dignidade, pela encorporação em Jesus Christo. A lembrança
de noSSoS peccados torna-nos despreziveis, em comparaçáo
com a virtude de outros membros mais dignos e fervorosos. Por ter perseguido a Igreja de Deus, S. Paulo se
considerava "o menor de todos os Apostolos" (1 Cr 15, 9),
"o menor de todos os fiéis" (Ef 3, 8), o "primeiro dos
peccadores" (1 Tm 1, 15).

bb) Outra fonte de humildade, para o membro de
Christo, é a conscieneia de sua imperfeiçáo pessoal. Por
mais perfeito que seja (cfr. F'p A 15), sempre náo alcançou ainda a "madureza da idade de Christo" (1. e.
4, 13). A perfeiçáo tende a crescer em Christo. O verdadeiro humilde sabe, porém, que a sua fraqueza se transformará em virtude, pela graça e assistencia de Christo
(efr. 2 Cr L2, 9).
cc) Para o membro de Christo, o exercicio de todas
as virtud.es moraes consiste em remodelar-se pela vida de
Christo, em assumir os caraeteres de Christo. Da humildade e mansidáo di'sse Jesus: "Aprendei de mim!" (Mt

11, 29).

dd) A' medida que progredimos na humildade, a nossa
alma se desliga da confiança em si mesma, para confiar

inteiramente na graga. de Jesus Christo. Procurando crescer em Christo, a alma não se intimida eom lutas e tentações, mas sente cada vez mais a ventura de e,star encorporada em Christo.
ee) Como a vida espiritual só cresce organicamente,
num processo lento e imperceptivel, a humildade deve ter
a paciencia por. companheira. O humilde em Christo dá
"frutos pela paciencia" (Lc 8, 15), e em seu cqraçáo aninha-se a paz e a alegria. E' o que S. Paulo desejava aos
membros do corpo mystico: "O Senhor dirija os vossos
corações para o amor de Deus e a paciencia de Christo"

(2 Ts 3, 5).
ff ) A humildade produz bondade e mansidão. Jesus
Christo mesmo se caracterizou como "manso e humilde
de eoração" (Mt 11, 29). Humildade e mansidão andam
de mãos dadas. A humildade abrange as nossas relações
para com Deus, que nos regenerou em Christo. A bondade
e mansidáo santificam as nossas relações com os mem-
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bros do corpo mystico. S. Paulo escreveu aos corinthios:
"Eu vos rogo pela mansidáo e doçura de Christo" (2 Cr
10,1).
Themas: 1. As raizes da humildade christã.

2. A psychologia da humildade e da soberba.
3. A necessidade da humildade.
4. A humildade de Jesus e de S. Paulo.
5. A humildade dos membros do corpo mystico.

3. Noção da ascese

A ascese consiste em dominar os instinctos
e as paixões pela abnegação de si mesmo, p'ara
submettê-los á, direcção do espirito e da vontade
divina. E' indispensavel ao christão, porque contribue para a formação da personalidade (cfr.
§ 7,2).*

é o methodo que o christáo deve seguir com
a perfeição: "Quem quizer ser
rneu discipulo, renuncie a si mesmo, tome a stla er"utz, e
siga-me" (Mt 16, 24).
a) O termo "ascese" (do grego: áskesis : exercicio, tr,eino, esforço ) indica a somma de exercicios
que se devem fazer para a educação physica e moral
rlo homem. Etymologicamente, designa o treino a que
se suj eitavam os antigos athletas, para vencer,em nos
jogos olympicos. S. Paulo compara a vida christã com
Lrma luta de arena, para a qual o christão deve apparelhar-se ( 1 Cr 9, 24 ss ; Fp 3, 13 ss ) .
b ) Na vida do corpo mystico, a ascese representa o esforço que oS membros fazem, para se tornarem semelhantes a Christo. Pela harmonia entre cabeça e membros, todos os nossos actos pessoaes se
tornam funcções do corpo mystico.
aa) O principio fundamental da aseese, Jesus Christo
o designou com as palavras: "Quem permanece em mim,
e eu nelle, esse é que produzirá muito fruto" (Jo 15, 5).
Christo é a fonte de vida espiritual para o corpo mystico.
Só pela união com Christo é gue se eonseg,ue a perfeição.
Ascese

perseverança, para alcançar
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Em sua vida, d.eve pois o christáo renovar e eontinuar a
vida de Christo.
bb ) A vida e a morte de Jesus sáo as duas entrosas
em que se deve mover a aseese christã. A eommunháo de
vida com Christo presuppõe a communháo eom oS seus
soffrimentos: "sempre trazemos em nosso eorpo oS tormentos mortaes de Jesus, para que tambem a vida de
Jesus se manifeste em nosso corpo. Embora em vida,
So,mos continuamente entregueS ao poder da morte, por
amor de Jesus, para que tambem a vida cle Jesus se manifeste em nossa carne mortal" (Z Cr 4, 10-11). Quem aspira éL perfeição, não deve querer outra coisa, senão conhecer a "Jesus Christo, e a Elle Crucificado" (1 Cr 2, 2),
para- depois poder estar "onde está Christo, sentado â"
direita de Deus" (Cl 3, 1).
ec) A encorp oraçáo em Christo aperfeiçoa-se num triplice processo ascetico: 1. O christão deve elevar os seus
pensamentos ao céu, e morrer cada vez mais para o peccad.o (Rm 6, 4-6; 72, 24; Cl 3, 5-10). E' a vÍa purgativa.
2. Deve entáo revestir-se de Christo (cfr. Gl 5,24; 2
Cr 4, 10; Jb 72, 24) , procurando assimilar o seu espirito,
pa:ra que Christo possa crescer na alma ( Fp 2, ó; 3, 8 ;
Gl 4, 19; Rm 8, 7). E' a via illuminativa.
3. Deve afinal viver em continua união com Jesus,
de sorte que a sua vida seja occulta com Christo em
Deus, uma anteeipação da eternidade (Ct 3, L-4). E' a via
unitiva.

4. Fim e obrigação da

a,soese

A verdadeira ascese não tem por fim extirpar as paixões hurnanas, mas f azer que se
desenvolvam em beneficio da personalidade.

Sua pratica reduz os instinctos ás j ustas proporções, e torna homogeneos com a calleça os membros do corpo mystico.
O ideal da ascese está no perf eito equilibrio das potencias da alma, como se patenteia na attitude de Jesus
no deserto, flo zelo com que expulsgu os vendilhões do
templo, Dâ justa colera contra a hypocrisia dos phariseus, etc. (Mt 4, 7; Jo 2, 13-17; Mt 23, 13-36),
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a) De sua natureza e finalidade, conclue-se que a
ascese é in dispensavel para to dos os christãos. Os
membros do corpo mystico não podem desenvolver-se
sem a mortificação de si mesmo. Esta é, por assim
dizer, a lei biologica da união com Christo. O Baptismo,
pelo qual se f.az a ,encorporação, é um padecer e mor-

rer com Christo (§ 7, 2).

Nosso Senhor aponta a abnegação de si mesmo
como criterio para a imitação de sua vida: "Se alguem quizer sêr meu discipulo, renuncie a si mesmo,
tome cada dia a sua crttz, e siga-me" (Lc 9, 23).
Na theologia de S. Paulo, a ascese é lei para os
membros do corpo mystico : "Os que pertencem a
Christo, crucificaram a sua propria óarnê com os vicios e concupiscencias" (Gt 5, 24). Thomaz de Kempis
propõe a seguinte equação : "Tanto adiantarás na vir!ude, quanto te venceres a ti mesmo" (Imit. f, 25).
Quer dizer, o nosso progresso é igual â nossa morti-

ficação.

O christão pode estar dispensado de cerlas praticas
asceticas (p. €X., do jejum, da abstinencia, etc.)f **. nunea
ficarâ livre da propria ascese, quer dizer, da obrigação
de vencer-se a si mesmo. Cada qual deve escolher a maneira
mais adequada de mortificar-se

a si mesmo. Na escolha

das praticas asceticas, deve attender ao estado de saude,
ao caraeter de suas occupações, ás necessidades da alma.
b ) A ascese tem as suas restrieções. IJltrapassando
os justos limites, a mortificação prejudica a vida ethico-

r'eligiosa, em consequencia dos disturbios physicos e
moraes que provoca no individuo.
aa) Em nossos dias, existe o perigo contrario.
Muitos christãos deixam inteiramente de mortificar-se.
E' um grande erro, pois, sem a pratica da ascese, não
pode haver perfeição christã. A nossa vida deve ser,

já vimos, uma imitação do Crucificado ( Gl 5,
. Além disso, toda
mortificação que se faça, é Llma
victoria da graga, ' é um augmento da força moral
como

24)

formação de caracter) .
bb) A ascese não consiste apenas em mortifieações
corporaes. Outras há, de caracter espiritual, muito eff icaz,es e f aceis de praticar. O melhor ascetismo se
manifesta no exacto cumprimento dos deveres de esta(
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do, na humilde adaptação ao bem da collectivid'ade,

apesar dos sacrificios que tal adaptação nos impõe
todos os dias.
Themas : 1. Natureza da ascese christã.

,

2. Firn e necessidade da ascese christã.
3. Estoicismo fakirismo ascetismo
christão (contrastes).

5. A lei do jejum e da abstineneia
a) A necessidade da ascese tem,a sua expressão
legal no preceito do jejum e da abstinencia. A Igreja

quer assim orientar a ascese p,essoal do christão.
Prescreve o jejum não so corno penitencia, mas como
meio efficaz de e,ducar a vontade. A observancia desse
pr,eceito refreia as paixões humanas.

aa) A lei do jejum e da abstinencia baseia-se no direito consuetudinario. A Igreja só sanccionou uma pratica

immemoravel da christandade. Desde o começo, ligava-se
ao jejum a distribuição de esmolas. A Igreja queria, como
observa S. Leão Magno, euê a mortificação dos fiéis redundasse em beneficio da pobreza. "Náo te julgues
santo, só por teres começado a je juar e a exercer a
continencia. Essa pratica é um apoio pàra a virtude, não
é a eonsummaçáo da santidade. Só quando a alma está
livre de vieios, digo êü, é que a contineneia se torna
grandiosa, e a disciplina se mostra em sua belleza e su-

blimidade" (S. Jeronymo).

bb) A observação do jejum e da abstinencia não é
uniforme. Sempre variou, segundo as circurnstancias de
tempo e lugar. Em todos os paizes t:á" prescripções particulares. Quanto á, extensão do preceito, está em vigor um
indulto especial para a America Latina e as flhas Philippinas.

O indulto prescreve o seguinte:
I. Dias de jejum com abstinencia: quarta-f.eira cle
Cinzas, todas as sextas-feiras da Quaresma.
Ir. Dias de jejum sem abstinencia: tod.as as quartasfeiras da Quaresma, Quinta-feira santa, sexta-feira nas
Temporas do Advento.
ilr. Dias de simples abstinencia: as vigilias de Natar,
Pentecostes, Assumpçáo de N. Sra., Todos os Santos.
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Para se avaliar as vantagens desse indulto, basta con-

frontá-Io com as prescripções para a fgreja universal:
1. Dias de jejum com abstinencia: Quarta-feira de Cinzas, sextas e sabbados da Quaresma, nos tres dias de todaS as Temporas, nas vigilias «l.e Natal, Penteeostes, As2. Dias de jesumpção de N. Sra., Todos os Santos
jum sern abstinencia: todos os demais dias cla Quares-

ma. 3. Dias de simples abstinencia: todas as sextas:feiras fóra da Quaresma.
ec) A lei do jeium prescreve que se faça uma só re-

feiçáo completa ao dia. Não prohibe, porém, QUê pela manhá e áL tarde Se tome um pouco de alimento, atendo-se,
quanto áL quantidade e á, qualidade, ao costume local comprovado (C. D. Can. 1'25L, 1).
No Brasil, eonforme o indulto, é permittido tomar,
de manhã, umas 60 grammas de alimento, excepto carne
e ovos. Na consoada (pequena refeição á tarde ou á noite),
permitte-se uma quantidade que não ultrapasse 260 a
Não
áOO grammas, e pode-se usar de ovos e lacticinios.
é vedada a mistura de carne com peixe na mesma refeição, nem a permuta da consoada com a refeiçáo principal,
ou até da porçáo da manhá com a consoada.

dd) A lei de abstinencia prchibe o uso de carne

caldo de carn.e, mas permitte o uso de ovos, lacticinios

e

e

de qualquer
(C. D. Can.

nencia, pode
principal.

a obrigação
tecipação do jejum e da abstinencia.
b) A obrigação de abstinencia começa com a idade d,e 7 annoJcômpletos. A lei do ieium obriga desde
pletos até 59 annos igualrnente comobrigações cessaln em caso de imral ou de legitima disPensa, conceo, ou PeIo conf essor que tenha autotizaçáo.

Estão excusadas do jejurn as pessoas Qü€, dr.lrante
a maior parte do dia, se en
que leccionam, com esforço,
dia, se a materia exigir m
ou duas horas de aulas; que
digas intellectuaes; que fazem viagens penosas; que sao
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de saude preearia, etc. Em taes casos, não se requer dispensa propriamente dita. As pessoas estáo dispensadas
em virtude da lei. Em geral, estáo' isentas do jejum as
pessoas a quem o jejum causaria grave incommodo. Pata
náo haver allueinações, deve-se pedir dispensa da autoridade competente.
Themas: 1. Natureoa do jejum e da abstinencia. Pre-

scripções geraes da fgreja. O indulto apos-

tolico para a America Latina.

2. O apostolado do sacrificio.

3. Graus do amor ao sacrificio.
4. Como praticar o jejum espiritual

?

§ 11. A norm& da moralidade christã
1. A vontade de l)eus

norma de moralidade

Fonte e norma da moralidade christã é

a

santissima vontade de Deus. A bondade do acto
moral baseia-se na propria essencia divina: porque "ninguem é bom, senão Deus sómente" (Mc
10, 18). Portanto, só pode sêr bom o que se
harrnoniza com a sua santissima vontade.

Como Deus é o Criador e o soberano Senhor ,do.
universo (Mt 19, 4; 17, 25), o homem delle depende
até ao amago de sua natureza. Eis ahi a razá,o por que
I)eus pocle irnpôr obrigações ao hornem. A vontade -de
Deus é que dá o cunho rnoral ás acções humanas.
a) Só quem eumprir a vontade de Deus, entrará no
Reino dos céus (Mt 7, 2L); só quem observar as prescripções do Decalogo, alcançará a vida eterna (Mt 1g, ]-7).
o proprio tr'ilho de Deus náo tern outra norma de vida
senão a vontade do Pae celestial (cfr. Jo 4, 84; Lc 22, 4Z).
Quem o tentasse desviar desse caminho, seria d.uramente
reprehendido como simáo Pedro: "Retira-te' de mim, satantaz, tu me dás escandalo. o teu modo de pensar náo
vern de Deus, uras da sabedoria humana" (Mt 16, 2B).
No Sermão da Montanha, Jesus declarou solennemente:
"Não julgueis que vim aboiir a Lei e os prophetas. Não
os vim abolir, mas levar á" perfeiçáo,, (1. c. 5, L7> An-
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nunciou a vontade de Deus, náo como faziarn os Prophetas, mas eom a absoluta autoridade de Mestre e Legislador ("Eu, porém, vos digo..."). Viera pois restaurar a
antiga integridade da Lei imposta por Deus no Monte

Sinai (cfr. Mt 5, 77-48; 19, 1-9).
b) S. Paulo aconselhava: "Náo vos conformeis com
este mundo, mas transformap-vos pela renovação de espirito, afim de conhecerdes qual é a vontade de Deus, o
que é bom, agradavel e perfeito (Rm L2, 2). Cl 1, I ss;
Jo 2, 5.
c) A submissãO áL vontade de Deus náo deve provir

de nenhuma violencia estranha ou subjectiva (coacçáo exterDâ, neeessidade interna). A verdadeira submissáo proeede
da livre resoluçáo do homem, inspirada pelo amor a Deus.

No serviço de Deus, aperfeiçoam-se todas as potencias da alma. O homem obedece a um impulso elementar
de sua ttatuteza, quando se volve pata Deus, que lhe deu
a existencia: "Vós me eriastes para vós, ô meu Deus, e
nosso coração não tern repouso, emquanto não descansar
em Vós!" (Sto. Agostinho).
Por ahi se vê a profunda sabedoria do eatecismo: "Vivemos neste mundo, para cumprir a santa vontade de
Deus e alcançar assim a eterna bemaventuranç4".
Themas: 1. O fim do homem, segundo o Retiro de
Sto. Ignacio.
2. O papel das cousas criadas na vida moral do homem.
2. A accusagáo de heteronomia
Pela doutrina catholica, o sumrno criterio da moral está na vontade de Deus. Sem a sancção de Deus,
não há vercladeira moralidade. Dahi accusam a moao
iàf catholicà de sêr heteronoma, isto é, de impôrproirrairniaro uma vontade estranha, em prejuizo da

de toda moralidade.
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a) Desde l(ant, a moral catholica tem sido accusada
de heteronomia. A accusagão não vem de r(ant pessoalmente. r(ant formulata os conceitos de .,heteronomia,,
(im,posição estranha) e de ..,autonomia,, (obrigação de si
mesmo, auto-legislação), não para eombater a moral ca. tholica, mas para refutar a ethica dos eud.emonistas, que
avaliavam o caracter moral de uma cousa só pela vàntagem que della se puder auferir (efr. s B, L-2t.
'b) r(ant insistia em que se deve praticar o bem, ainda
que náo haja probabilidade de recompensa (cfr. s 2:, B, C).
A ethica kantiana não estabelece a razã"o ultima da lei
moral, mas tambem não exclue, neeessariamente; que o
senso ethico dos homens se baseie na vontade de beus.
r{ant nada diz a respeito, rimita-se apenas a" frisar a. idéá
do dever. Porisso é que a sua moral foi perfilhada pelo
livre-pensamento (cfr. s Z, B, C).
c) F oi Eduard von Hartmann que applicou o coneeito
de heteronomia contra a moral catholiõa. Affirma sem
restric9ões guê, para o catholico, não há outro criterio
de moralidade senão a absoluta vontade de Deus. A execugão de uma vontade estranha é, todavia, um acto inconsciente, que só tem valor legal.
8 Befuta@o

a accusaçlo encerra duas affirmações
a) A lei morál não se baseia
só na vontade de D,eus; b) o
não se ,deriva de sua propria
tancia moral da materia, ma

da vontade de Deus.
Taes affirmações deturpam

desconhecem em que relação está

a moral

inexactas:

catholica, pois

a moral subjectiva p-"""
com Deus Nosso senhor. rrTa. primeir4 das hypoth"r":", o
homem seria um automato moral; na segunda, Deus poderia mudar arbitrariamente a moralidadã intrinseea das

cousas.

o criador do mundo não se impõe criatura como
uma potencia estranha :
^
a_a) Deus é o autor de todas as energias e aptidões humanas. Sem a_cooperação ae oãú; iãf.. rtlot.
51, 61), o homem nada pôaeria -tazerl t rito na ordem
Luz e Vida
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A vontade de
os verdadeiros
'não estâ longe
nelle nos mo.

Dahi segue que a obed.iencia à Deus náo constrange a. nossa liberdade. Pela imposição de sua vontade, Deus
áuxilia o homem a vencer-se a si mesmo. Obedecendo aos
impUlsos da t:ratçreza, o homem seria um escravo de seus
instinctos e paixões.

senso
) Foi Deus
ifesta
a
iterio
pelo f acto de
mPõe
"ao
moral, mas tamb,e
na vida individual
A lei moral baseia-se, por conseguinte, na vontade de
ia, de igual mahá duv
foi communicamoral
us náo nos fala
impõe
intimas disPosistranha,
bb

moral com todas

,

ções de nossa natureza.

Thema: Provar
christã.

o caracter theonomico da

moral

A verüadeira noção de autonomia
O homem deve convencer-se da iustiça e da
41.

peccado" (Rm

.14,

.23). Ofr. § 3,

5.
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A: fusão da convicçáo pessoal com ô preceito objecti-

a) pela força da ed.ucação e do costume;
b) pela simples obediencia ao legitimo legislador;
- c) pela comprehensão da obrigatoriedade intrinseõa.
A ultima maneira deve sêr o ideal da educação religiosa, E' a mais efficiente para a formaçáo da persona-

lidade. As precedentes amoldarn-se ás inevitaveis injuncções
do processo educativo. Seria, porém, contra a moral man-

têr em simples costume ou obedieneia externa o individuo ou a collectividade, que já poderiam attingir a perfeita comprehensáo de seus deveres.
l' Thema: A base sobrenatural da obed.iencia christã.

§

t2:,

.

A

importancia da vida interior e da consciencia para a, moralidade christã
1. A necessidade de concentta,gáo

Jesus Christo combatia iigorosamentg o fo{malismo dos phariseus, que ,ÊXrgrâm muitas exterioridades, sem attender aos, sent,imentos do
boração. Quanto ao acto moral, Nosso 'senhor
ensinava duas cousas: a) sem convicção interior não há verdadeira moralidade; b) a simples intenção tem o mesrno valor moral que a
execução do acto.

' a) Em materia de peccad.o,
o acto externo intensifica
a malieia da vontade, e escand.aliza o proximo.
b) Nosso Senhor comparava a piedade dos phariseus
com a podridão do sepulcro, por causa da exteriotizaçáo e ,hypocrisia (cfr. Mt 23, 27 ss).
, c) No Antigo Testamento, tambem se exigia que o
acto moral procedesse da intençáo pura: "Criae em mim,
ó Deus, urlr coração puro, e renovae em minha alma a
rectidáo de espirito !" (Ps 50, L2) . Mas, pela influencia d.os
escribas e phariseus, ? observação . da Lei foi:se exteriorizando, , àté perder o verdad.eiro espirito. Accrescid.a ' de
innumeras praxes e tradições, a Lei degenerou num fardo
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intoleravel (Mt 23, 4; Lc 11, 46), a cujo peso devia succumbir a verdadeira moralidade. E quando ilesus comegou
a prégar, a religião dos judeus consistia em actos de
justiga legal (cfr. II vol. 30, 2, b).
Themas: 1. Origem, esseneia, conservaçáo da vida interior.
2. Os meios mais efficazes Para auEmentar

a vida interior.

2,

A importancia da interiorização

Exigindo a vida interior, Jesus Christo reformou viscera,lmente a moral humanâ, e converteu a j ustiça legal dos j udeus em verdadeira
moralidade do coração. Pela doutrina de Jesus, é a intenção que confere ao acto externo
caracter e valor moral.
Por uma serie de exemplos, J,esus illustrou, no
Sermão da Mon,tanha, como a virtude dos seus fiéis

deve sêr maior que a "justiça dos escribas e phariseus",
Quem úata, diziam elles, torna-se réu diant,e
Jesus, porém, iá declara réu áquelle que
do tribunal.
odiar seu irmão. Condemna, assim, a disposição interrâ, da qual surge o acto peccaminoso. A respeito do
adulterio, ,disse abertamente : "Quem lançar olhares
cubiçosos para uma mulher, em sgu _coraç^ão iá commettéu adúlterio com ella" ( cfr. Mt 5, 2l-28') .
zavam-se de que os discipulos náo faziarn as abluções tradicionaes. Depois de rebater a aecusação pharisaica, Jesus
explicou-se aos seus: "Náo comprehendeis que tudo o que
d.e fôra entra no homem, não o pode eontaminar ? pois
não lhe permanece no coração, mas vae para o estomago, e
dahi toma o seu caminho natural, eliminando o que de imMas, o que sae do
puro haja em qualquer alimento ?

homem, continuou, isso é o que o torna impuro. Pois,
de dentro do coração do homem é que proeedem os maus
pensamentos, A luxuria, oS roubos, oS homicidios, os adulterios, a a:vateza, a malicia, a astucia, a libertinag:em, a
inveja, a, blasphemia, a soberba, a loueura. Todos esses
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males vêm de dentro, e são elles que contaminam o homem" (Mc 7, L-23; Mt 15, 1-20).
Thema: Os principaes exercicios da vida interior.
3.

A importancia da consciencia para a vida moral

da moralidade, emquanto a vontrinseca e subiectiva
tade de Deus é a norma extrinseca e objectiva.
a) ,,o homem bom tira o bem do bom thesouro do
seu coraçáo, ao passo que o homem mau tira o mal do mau
thesouro do seu coração; porque a bocca fala da abundancia do coraçáo" (Lc 6, 4ó). Portanto, no coraçáo engendra-se o bem e o mal. O acto externo é o producto da
disposição interna.

b) O papel da eonsciencia na vida moral, Jesus o
"A luz do eorpo é a tua
vista. Emquanto a tua vista fôr boa, estará em luz todo
o teu corpo. Se, pois, a luz em ti fôr trevas, quanta n4o
será a escuridá"o!1' (Mt 6, 22 ss; Lc 11, 33-36) O qüe
é a vista para o corpo, é a "luz interior" para os aetos
moraes. Onde a eonsciencia não alumiar, não haverá moralidade, porque na alma se avolumam as trevas espirituaes. Ao claráo da conseieneia distingue o homem os caminhos que deve seguir, os perigos e obstaculos que deve
evitar. A luz da consciencia é indispensavel para se agir
com toda a cetteza e seguranga.
descreve em bellas comparagões.

4.

A

noçã,o da consciencia, segundo Sã,o Paulo

Através das Epistolas de S. Paulo, vulgarizou-se
entre os christãos o termo "consciencia", com o mesos termos "coraçáo" e
mo sentido que Jesus usava
"hfz interior". "Coraçá,o" e ttconsciencia" determinam
o caracter moral de tudo o que praticamos: "O que
se não faz por convicÇão, é peccado" (Rm 14, 23).
S. Paulo considera a consciencia como o orgão do
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senso moral, que Deus inoculou em cada individuo

(Rm 7, 74 ss).
a) No christão, a ,consciencia é influeneiada. pelo processo da "regeneração" e da "nova eriaçáo" (efr. s 8, 1-B),
pelo qual eomeça propriamente a vida sobrenatural do
homem baptizado (Z Cr ó, L7 ss).
b) Pela regeneraçáo, a consciencia é elevada áL ordem sobrenatural. Regula-se, desde então, pela vontade

de Deus. Só assim é que se torna norma absoluta de mo-

ralidade.

c) A eonsciencia, de per si, pode errar (cfr. §§ 4,7;6,
1). De facto, existem consciencias erroneas (1 Cr 8, 7 ss) .
Mas, infallivel é a eonsciencia que se regula em Deus por
Jesus Christo e o Espirito Santo ( R,m g, 1) .
5

§ 13. O movel da moralidade christã,
1. A importancia do motivo para o acto moral

A vontade de Deus e a consciencia humana

são

normas de moralidade christã. Jesus Christo exi.ge, ainda, um terceiro elemento : o motivo, pelo qual é posta
a aqção. Sendo rnau, corrompe a melhor das acções;
sendo bom, dá maior perfeição ás boas acções ( efr.

§ 6, 1).
a) Accusam a moral catholiea de sêr interesseira.
Por eonsistir na imposiçáo de uma vontad.e estranha (heteronomia), não se consegue a sua observancia, senáo
pela promessa de recompensa e de castigo. o christão
não observa a lei moral, pela sua obrigatoriedade intrinseca (cfr. § 11, 4), mas só para alcançar a recompensa
promettida. A verdadeira moralidade consiste em praticar
o bem só por amor do proprio bem. A moral christã é
uma especie de trafieancia, pois o christáo põe actos
temporaes, para alcançar a eterna bemaventurança.
b) A idéa de remuneraçáo imprime á prégaçáo de
Jesus um caraeter interesseiro. Nosso Senhor ameaça a
inobservancia da Lei com a exclusão do seu Reino (pena
do inferno), e impelle á, pratiea do bem pela promessa
da vida eterna (alegrias do céu). Recommend aye. se fizesse o bem ás occultas (Mt 6, 3 ss), para não perder o
publieo galardão da eternidade. Como desfazer ambas
as objecções? (cfr. §§ 2, 3, C; Zl, 1-B; II vol 52, B).
-
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2. Castigp e recompensa na prégação de Jesus

larga escala

No Antigo

a

aes, como moos all'egou em

promessa de p

vel de moraliã
Penr"ã piégação. Quand
omo
sâ, Jêsui ós Põe em
Preautor e mantenedor
erou
mio e de castigo, Jesus Ch
como sancção pedagogica, I nunca a tomou como motivo primaiio de moralidade.
a) Jesus Christo censura, rigorosamente, a quem pra"Quando
tica o bem só para sêr louvado dos homens:gostam
de
oraes, não p"oceãa"s como os hypocritas, que
rezar em pê pelas synagogas e pelos cantos das pragas,
afim de serem vistos dos homens. Em verdade vos digo
NUm
que reeeberam a sua recompensa" (Mt 6, 5).
banquete, disse Jesus ao phariseu que o tinha convidado:
"Quândo deres algum jantar ou ceia, náo convides os
teús amigos, nem teus irmáos, nem teus parentes, nem
os vizinhos ricos, para que te não convidem elles, por
seu turno, e assim te façam retribuigáo. Quando deres
algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os Cotr'eliz de ti ! elles não terão com que te
xos e os
"õgos.ser-te-á retribuido na resurreiçáo dos iusretribuir, màs
tos" (Lc 14, 72 ss).
b) De outro lad.o, Jesus allega muitas vezes o premio que Deus promette aos bons, e o castigo com que
ameaça os m"ui (I\It 26). Dizia aos Discipulos não temessem "áquelles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma"; temessem antes "áquelle que pode
lançar alma e corpo na perdição do inferno" (Mt 10, 2Ü'
Quem observar os Mandamentos, terâ' a vida eterna; e
quem renunciar aos seus bens, para distribui-los aos pobres, conseguirá um grande thesouro no céu (Mt 19, t6-22).
3. O motivo primordial da moralidade
O mais elevado dos rnotivos está no perfeito amor
que todo homem deve têr a Deus (Ut 22, 37 ss-). Em
üirtude da graça que recebeu no aptislno, deve o
christão tornãr-ie vêrdadeiramente filho de Deus, pelo
fiel . cumprimento de sua vontade e pela imitação de
B_
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infinita (Mt 5, 35; Lc O, B5). Esta deve
sêr a primordial tendencia' de 'suas energias morr.r.

sua bon,dade
11.

Premio e castigo como motivos

mora,es

jam os mais altos motivos de moral
premio e castigo não é contraiia
â
relação óom as promessas
_tiver
de
Essa relâção sempre foí *r"iià"
pela moral christã. Deus não-se limita a premiá"- ã-a

a nossa grande recompen_
A perda ãe Deus será ôàra
igos^ (cfr. tf ioi. 6í, t-z): _( fim do homem e a sua
eterna reco-mpensa, não contradiz â moral tomar á,
promessas feitas por Deus como movel de nossa vida
christã (cfr. s Z; B, C).
A idéa de premio e de castigo tem grande valor pecastigar..

_El
15,
o homem o
Ora, sendo
sa-

(Gn

dagogico, porque serve de estimulo

áL tragitiaade humana.
segundo a doutrina catholica, a idéa dã retribuição só
pode sêr motivo secund,ario de moralidade. A edücaçáo
religiosa deve levar áL pratiea do amor de Deus, pã""
que o individuo cumpra com todos os seus deveres, sem
attender a si mesmo, abstrahindo de qualquer castigo ou
recompensa. com taes disposições, o ehristão faz o
por amor de sua bondade intrinseca, porque Deusbern,
éa
fonte de todo bem eriado.
Thema: como justifiear a idéa de recompensa na mo-

ral

catholiea?

6. a correlaçáo intrinsectu entre norma moral
e desejo de felicidade

Toda acç49 moral ,está intimamente Iigada com
a idéa de retribuição. Da pratica do bem emanam as
mais _puras alegrias, a mais doce felicidad.e. Da prati«:a do mal
resultam desgraças e miserias. Isto 'são
consequencias necessSrlaq, porque o bem aperfeiçoa
a qerso_nalidade moral (cfr. s 7; l-z), emquanto o riral
separar virtude e felicidade, nem vicio e de§graça.
Há, entre elles, um connexo necessario. Não ê; põ"tanto, contra a moral tirar dessa correlação uú ôsti-
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mulo para o cumprimento dos nossos deveres. Porisso
é que a idéa de pr,emio e de castigo so pode sêr motivo secundario. Os motivos primarios fundam-se na
vontade de Deus e no valor intrinseco das prescri-

pções ethicas.

§ L4. A aniquilação da personalidade
christã pelo peccado
1. O

peccado

ume destruição da personalidade christõ

Peccado é, uma offensa feita a Deus pela
infracção advertida e voluntaria de seus prêceitos. E' uma tentativa de separar de Deus os
actos moraes do homem. Destroe, portanto, a vida de perfeição christã (cfr. § 9).
O conceito do peccado é de natureza theologica.
Presuppõ,e a fé na existencia. Baseia-se no livre arbitrio, porqu,e, sem o voluntario, não se pode estatuir
culpa nem r,esponsabilidade. A negação do livre arbitrio leva a considerar o mal como componente de
nossa personalidad,e, como uma inevitavel deficiencia
de nossa evolução ethica.

As pequenas faltas e imperfeições não suspendem, mas perturbam a communhão de vida
com Jesus Christo. O peccado grave, porém, interrompe-a inteiramente, e o peccador perde
tambem a communhão de gra(as. o peócado
grave não separa do co,rpo mystico, úas f az
o membro perder os direitos da encorpor,ação.

o peccado não é apenas um acto de malicia eontra Deus. Destróe tamhem o processo, pelo qual a
criatura se torna participante da vida ãivina. pelo
peccado mortal, desappar,ece a filiação divina, fica
suspensa a encorporação em christo, annulla-se a
santifigação da alma pelo Espirito sânto. o fim dos
peccadores obstinados ê a perdição ( Fp B, 19 ) .
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2. O peccado áü htz da Bevelaçáo divina

Culpa, peccado e perdão são conceitos fundanrentaes no plano da Revelação. Jesus Christo
considerava como sua missão chamar os peccadores â, penitencia (Mt 9, 13) ; a todos os seus
Discipulos ensinou a .pedirem, antes de tudo,
perdão de suas proprias culpas (Mt 6, l2).
Jesus via, no perdáo dos peccados, um dos seus direitos messianieos, a mag:na missão de sua üda humana
(Mt 9, 3; Le 7, 49). A redempçáo dos homens, elle a faria com o saerifieio da propria vida (Mc 10, 46; L4, 24),
de sorte qire o Baptista o podia annunciar como o Cordeiro de Deus que tira os peccados do mundo (Jo 1, 29).

Historiando o plano da Redempção, S. Paulo salienta os seguintes factos:
a) O peccado de Adão teve funestas consequencias para todo o genero humano (Rm 5, 12-21).
b) A necessidade da Redempção é universal, porque todos os homens são peccadores (Rm 7, 18 - 3,

z0);

c) O Filho de Deus morreu na cttJz, para destruir
a morte e o pecado, para nos iustificar e santificar
(Rm 6; Cl 2, 13 ss).
d) A humanidade remida tem como cabeça a
Christo, o Primogenito dentre muitos irmãos ( f Cr
15; cfr. § 7,3).
3.

A

psychologia do peccado

Logicamente, define-se o peccado como uma
transgressão da Lei divina, por pensamentos,
Psychologicamente, conpalavras e obras.
siste em abandonar -o homem a Deus como Seu
ultimo fim, para entregar-se ás criaturas. Es-

tas, porém, não podem sêr o ultimo fim da
vida humarâ, porque são finitas e insufficien=
tes. Em Suas ultimas consequenoias, o pecca-
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do é um mysterio de iniquidade, que nunca
ninguem poderá sondai.
'porque homem abusa dó
o
O peccado é possivel,
'-as .
seu livle arbitrio, e tranÀgride voluntariamente
pecca,
prescripções da lei de Deus. O homem
todavia, sob a illusão' do bem, porque a vontade só pode
sêr levada por um bem real ou apparente (cfr. II vol..
57, 3). O peccador illude-se a si mesmo. A m.â concupiscencia seduz e abala a vontade : "Cada qual é
tentado pela propria concupiscencia, que o attrae e
?

arrebata. Depois de conceber ( consentimento da von:
tade), a concupiscencia dá vida ao pecca,do. E depois
de commettido, o peccado pro duz a morte" (Tg i, 74).
A' lttz da f é, o peccado se apresenta:
a) como uma rebellião contra Deus, cuja vontade é
a uniea norma de vida para as suas criaturas;

b) como uma renegaçáo de Deus, que é' o ultimo
'
fim de tod.as as criaturas;
c) como um ultraje a infinita santidade e majestade
de Deus;
d)- como uma negra ingratidão contra o doador de
todos os bens, tanto na ordem natural, como na ordem
sobrenatural;

e) corro urna negaçáo da prqpria natureza humana,
que tende irresistivelmente para o 'seu Deus e Criador;
,.f) como a perda de nossa personalidade, como uma
servidão ás criaturas, como a destruiçáo da paz interior.
Themas: 1. A essencia do peccado.
2. A genese do peccado.
3. O peccado á, luz da Revelação.
11.

A classificagáo dos

peccados

Com tazáo se distingue entre peccados rnortaes e veniaes. O peccado grave ou mortal dfasta o honaem de Deus, seu ultirno fim, e destróe-

lhe na alma a vida da graça (filiação divina).
O peccado leve ou venial não desvia o homem

do verdadciro caminho do bem, mas só lhe. dinrinue a r:ida da graça (cfr. supra nn. ' I-2)..
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A distincção entre peccados mortaes e veniaes baA fgreja condemnou
a doutrina contraria dos pelagianos (todos os peceados
seia-se na Escriptura e na Tradição.

são mortaes), de 'Wiclef (só os peccados dos predestinados
alcançam perdão), de Baio ou De Bay (todo peccado é
mortal:
repristinaçáo do erro pelagiano), de Luthero
( os peccados
dos infiéis são mortaes ; os dos fiéis são
todos veniaes), de Calvino (os peccados dos fiéis são
mortaes, mas não lhes são imputados).

a) A Escriptura fala de peccados que mer,ecem a
pena de morte, e que excluem do reino dos céus:
"C.onvencei-vos de que nenhum escravo da luxuria,
n,enhum impuro, nenhum avarento
pois esse seria
idolatra
terá herança no Reino de Christo e de
I)eus" (Ef 5, 5; cfr. Rm l, 32; I Jo 5, 16 ss). De
crutro lado, faz menção de faltas que nem os justos
deixam de incorrer: "Todos nós peccamos em muitas cousas" (TS 3, 2). "Se dissermos que não temos
peecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade
não está em nós" (t Jo l,8).
b ) Entre peccado grave e leve, a diff erença é
capital. Por muitos que sejam, os peccados veniaes
nunca perfazem um unico peccado mortal. A frequencia e a leviandade, com que são commettidos, criam
na alma a predisposição para o peccado mortal. Sto.
Thomaz compara o peccado grave com a morte corporal, e o peccado l,eve com um adoecimento do homem.

Existem varios generos de peccados. Distinguem-se, em geral, sete peccados ou vicios
capitaes, seis peccados contra o Espirito Santo,
quatro peccados que bradam ao céu, e nove
peccados alheios.
a) Os sete peccados ou vicios eapitaes sáo: soberba
(orgulho), avateza, luxuria, inveja, gula, ira e preguiça.

Chamam-se capitaes, porque são as fontes de outros peccados, graves e leves. Sáo más tendencias que impellem
o homem para o peccado. Assumem o caracter de- faltas
mortaes, se lesarem a lei moral em pontos de importancia (p. ex. a luxuria ou embriaguez voluntaria)
Sto.
Thomaz de Aquino prova euê, nos vicios capitaes, o ho-

mem procura algum bem apparente (orgulho,
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gula, luxuria), ou foge de algum mal apparente (preBuiga, ira, inveja).
b) Os seis peccados contra o Espirito Santo são:

presumir da misericordia divina (para peccer com mais
Iiberdade), desesperar da graga de Deus, resistir áL verdade conhecida, invejar as gragas que o proximo recebe
de Deus, obstinar-se no. peccado, desprezar a penitencia (impenitencia final).
Estes peccados chamam-se irremissiveis, porque em

geral tiram ao homem a disposigáo de re8:enerar-se. Es-

trictamente falando, os peccados contra o Espirito Santo
sc reduzem a um só, á" impenitencia final. X'ica sem perdão, porque o homem resiste, até ao ultimo momento, áL
graça do Espirito Santo (cfr. II vol. 26, 2) -

c) Os peccados que bradam ao céu são o§ seguintes:
homicidio voluntario; sodomia (peccado impuro contra a
; oppressão dos pobres, das viuvas e dos orpháos;
negação do salario devido.
Todos estes peccados estáo expressar.nente indicados
na Sagrada Escriptura (Gn 4, 10; 18, 20; 19, tr3; Ex 3, 7;

nature za)

22, 22

ss; Dt 24, Ll ss; Tg 6, 4). Lesam os direitos

individuo e da

do

sociedade.

Verso mnemonico: Clámitat ád caelúm vox sángUinis

ét sodomórum,
Vóx oppréssorúm, mercés deténta
Iabórum.

d) Chamam-se peccados alheios os peeeados de coope-

ração ou connivencia. São os seguintes: ordenar peecados; consentir em peecados de outrem; instigar ao peccado; louvar peccados alheios; calar, quando se deve im-

pedir algUm peccado; cooperar positivamente no peceado de outrem; defender os pecCados do proximo.
"Àpesar de conhecerem a iustiga de DeUs (os pagãos),
não comprehenderam que são réus de morte os que taes
cousas praticam; náo sómente os que tal commettem,
mas tambem quem applaude aos que assim procedem"
(Rm 1, 32).
Exemplos biblicos de peccados alheios:
I{erodias, Saulo, Heli, etc.
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todo"::";;j::#":;.

haver tres

elementos constitutivos: a) materia grave oq
impo:rtante; b) perfeita advertencia (conhecimento do peccado) ; c) pleno consentimento.
Faltando um desses requisitos,, o peccado
não passa de venial, quer pela insufficiencia de
materia, quer por algum impedimento dg ,livre
arbitrio.
aa) A gravidade do peccado depende da irnportancia que tenha a materia, para a vida moral do individuo ou da collectividade. São gravês os peccad os que arrasam valiosos patrimonios do genero hu.
mano (p. ex. atheismo; rebellião, latrocinÍo, Iuxu_

J.

bb ) Quantó á âdvertencia, exige-se Llm grau que
possa determinar a vontade tÍumana. Deve, antes de
tudo, accusar o earacter. peccarninoso de algum acto

ou ornissãs. Fortanto, em plena inconscieneia, coi
nlo durante o .somno, não se commette peccado. Havendo alguma perturbação do consciente, como no
meio somno, o peccado nllnca chega a sêr mortal.
cc) Em casos pathologicos, pode hav'er completa
suspensão do'livre arbitrio. O paciente não commette,
então, peccado algum. Quando houver obstaculos que

diffieultem o exercicio do livre arbitrio, o peccado

nunca é mortal, For falta de pleno consentimento (cfr.

Commette-se peccado leve oLl venial: a),
quando se transgride a lei de Deus em materia
leve; b) quando se transgride a lei de Deus em
materia giave, sem que h+j, perfeita advertencia ou pleno consentimento.
aa) Não 'obstante a essencial distincção, o peccado 'leve relaciona-se intimamente com o pecCado
mortal, porqtre a completa apostasia da alma sempre
começa por faltas veniaes, com a infidelidade,Brrr
cousas pequeninas ( cfr. supra, n. 4) : "Quem des'

I
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pteza as cousas pequenas, pouco a pouco perecerá"
( Eccli 19, 1 ) .
bb ) Sob o aspecto da perf eição christã, há grand,e diff erença entre as f altas que se commettem por
fragilidade, e as que se commettem com deliberação
e pleno consentimento. As primeiras são deploraveis,
mas não impedem a perf,eição. Nosso Senhor faciL
mente as escusa, "pois sabe de que fomos forma,dos"
( Ps 702, 14 ) . Podem ser f aqilmente reparadas por
actos de contrição, de humildade, etc. As segundas
são um grande obstaculo ao progresso espiritual, porque privam a alma de muitas graças, dirninuem sensivelmente o f ervor, e preparam o caminho para infi*
delidades maiores.

ê repetição do peccado cria o habito peccaminoso, que é uma constante divergencia entre a vontade do homem e a vontade de Deus.
O peccado frequente chama-se vicio. Pode sêr
venial ou mortal (cfr. § 6, 2).
"Os que f azem peccado e iniquidade, são inimigos

de suas proprias almas" ( Tb 12, 10 ; 1 Jo 3,.
emas'

4-X 0 ) .

;'. BT:ltluâ'?,l'3tui,3.ãi;s t?,il31,1â';
Santiago e S. João.
yr

de

l

§ 15. Tentagão e occasião de peccar
l. A tenta,gáo para o

peccado

Processo psychologico

A tentação consiste em malignas insinuações que provocam o homem a desrespeitar a
vontade de Deus, e a não cumprir com os mais
sagrados deveres. As tentações surgem do mundo ambientc e do pr,oprio coração.
A todo homem é applicayel o que de si mesmo
dizia S. Paulo : "Segundo o homem interior, acho sâ;
tisfação na Lei ,de Deus, mas sinto em meus membros
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outra lei que se oppõe â, lei do meu espirito, e que
Ine prende sob a lei do peccado, qug está em mêus
membros" (Rm 7,22 ss).
As tentações não poupam a ninguem. Resultam
da união da alma com o corpo, desde que a nossa
natuieza ficou debilitada pelo- peccado oliginal (má
concupiscencia). Na luta pela p.erfeição christã, são
absolutamente inevitaveis: "Meu filho, quando entrares para o serviço de Deus, conserva-te firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação" (Eccli 2, 1).
Na tentaçã,o distiaguem-se tres ph,ases psychologieas:

suggestáo, deleitaçáo, consentimento.

a) A suggestão consiste em alliciar a vontade pela
proposigão de algum mal que a imaginagão lhe pinta
com as êôres mais seductoras (a,pparencia do bem, cfr.

§ L4,3). Na alma surde, entáo, o desejo de praticá-lo.
Mâs, como tal aspiraçáo contradiz âL vontade de Deus,
trava-se na alma uma rija luta entre o dever e a concupiscencia. A suggestáo impõe-se as vezes eom tanta
renitencia, que se torna uma verdadeira obsessão. E!mbora seja grande perigo para a alma, a tentagão não é
nenhum peccado, emquanto náo fôr provocada voluntariamente, e náo houver consentimento da vontade.
Nessa luta interior está a essencia da tentagão: "Cada
qual é tentado pela propria concupiscencia, que o seduz
e arrebata. Depois de conceber, a concupiseencia dá vida
ao peccado. E depois de commettido, o peccado produz a
morte" (TS 1, 14). Em ultima analyse, a concupiscencia é a causa psychologica de toda tentagão. O demonio

della se prevalece, para influir em nossa livre vontade.
b) Â.' suggestáo junta-se a deleitagáo. A parte inferior da vontade sente-se instinctivamente inclinada para
o mal sugg:erido. A deleitação da parte inferior (má concurpiscencia) náo ê peccado, emquanto a vontade não lhe
der consentimento. Mas, sempre é um perigo, porque impelle a vontade a entregar-se ao mal.
c) A' tentagão termina no momento em que a vontade
se decide a favor do dever, ou contra elle. A's vezes, a tentaçáo não chega a tal ponto, ou porque a suggestão maligna esmorece por si mesma, ou porque a attenç,ão se
volve casualmente para outras cousas indifferentes. Assim
pode acontecer em tentagões sensuaes.
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aa) De per si, a tentação é um eombate. Quando a
vontade recusa consentir, o homem fica vencedor, e pratica um acto summamente meritorio. Se a vontade, porém, se corn'pr.az na deleitagáo, e nella consente, o homem commette peccado, grave ou leve, conforme a natuteza da materia.

bb) Muitas vezes, o consentimento pode sêr imper-

feito:

1. quando se náo repelle a tentagão táo prontamente,
como o exige o seu caracter perigoso; nisso vae uma

leve imprudencia.
2. quando se hesita um momento, antes de repellir a
tentação, porque se deseja o prazer prohibido, sem querer todavia a offensa de Deus. E' um peecado venial de

imprudeneia.

3. quando se resiste com indolen eia, indecisamente. A

meia resistencia é peccado venial, mas dahi pouco falta
para o pleno consentimento. A respeito da escrupulose,

cfr. § 4,10.
,O

membro do corpo mystico deve, nas tentações, defender a sua união com Christo, e
continuar em si mesmo a victoria de Christo
sobre a morte'e o demonio.
a) Na luta contra o mal há, entre Christo e o
christão, uma especie de solidariedade. Jesus Christo
qyiq sêr tentado (Mt 4, l-11; Hb 4, 15), para que ô
christão pudesse lutar e 1 encer, €rrr virtúde dô sua
t_ripllge victoria. Em tentações e perigos, o membro
de christo pode dizer com s. pãulol ';Tudo posso
naquelle que me conforta" (Fp 4, 13).
_ b ) A tentação estreita a união com christo. euan'do tentados, os membros de Christo achegam-se mais
a Christo, - para lhe pedirem força e relistencia. E
q_uant_o mais intensa a união com ã cabeça, tanto mais
abundante a communicação de graças.
aa) A primeira fonte de tentações é a concupiscencia da carne. como as paixões imped.em o crescimento
em christo, S. Paulo não tinha contemplação eomsigo
mesmo: "Eu combato, náo como quem açoita os are",
.

mas castigo o meu corpo e mantenho-o em servidão, para
Luz e Vida
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que não venha eu mesmo a sêr condemnado, depois de
têr prégado aos outros" (1 Cr 9, 26, 27). Cfr. Rm 8, 13.
. bb) A segunda fonte de tentações é a malicia do demonio, que persegue os homens, náo só pela gloria que
lhe foi tirada, mas tambem por sêr o christáo um membro do corpo mystico de Jesus Christo. Na pessoa dO
christão quer o demonio attingir o proprio E'ilho de Deus.
Seu odio contra nós é implacavel, porque estamos em
communhão de vida com Jesus Christo (Ef 6, 10-13).
Thema: As phases psychologicas da tentação.
2. Meios de combater a, tentação

de e conmeio principal é
Deus fiel
qual
pela
chri
o
Í'iante,
es acima
e bondôso, que não p
10, 13 ; 1
,ie nossas proprias for
Pt 5, 6 ss).
A oração confiante eleva-nos a Deus, e _ co_ntra,O

põe-se assim ao peccado, que ê uma apostasia de DeuS.

Consolida as nossas attitudes moraes, ampara-nos a
consciencia na luta contra aS paixões, e f az-nos emfim triumphar de toda maldade.

Outro meio é a vigi'Iancia, porque mais vale

prevenir do que remediar. Devemos estar de
vigia em torno de nossa propria alma, paTa lão
sermos atacados de surpresa. A vigilancia implica duas disposições principaes: desconfiança
de si mesmo e confiança em Deus.
A desconfiança de nós meslnos leva-nos a evitar
as occasiões perigo!âs, a molleza e a
a presumpÇão,
ociosidadê. A confiança em Deus tira-nos os vãos temores, a falta de animo; aiuda-nos a cooperar com as
graças qu,e Deus nos concede pela oração e pelos santos
§acramentos. Cfr. Mt 26, 41.

Um meio de grande virtude psychologica
é desviar a attenção do que habitualmente nos
acarreta tentaçõeÁ. Para tal fim é necessario
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que o homem se dedique a um trabalho assiduo
e razoavel. O espirito do homem não pode estar
inactivo. Quando não tem occupação, Iogo o
invadem imagens e pensamentos que facilmente
resvalam para o peccado. "A ociosidade ensina
muita malicia" (Eccli 23, 29).
a) Não se deve brincar, nem parlamentar com a
tentação. A pessoa qlle não se precaver contra o perigo,
facilmente cahirá em peccado : "Quem ama o perigo,
nelle perecerá" ( Eccli 3, 27 ) .
b ) Em tentações muito fortes, principalmente nas
que empolgam o systema nervoso ( p. eX., tentações
sexttaes), o melhor derivativo é procurar distracção
de espirito, f ugir da solidão, entregar-se boa conversação ( a "eutrapelia" dos gregos ) , fazer
^ cultura
physica,

etc.

Outros meios sobrenaturaes, cfr. § 35,

4.

3. O valor moral da tentação

Não se deve considerar a tenta§ão so como
uma tortura da alma, porque contribue, poderosamente, para a formação da personalidade
christã. A Sagrada Escriptura promette o galardão da victoria a todos os que perseveram
fieis na luta contra as tentações (cfr. Tg 1, l2).
a ) A tentação preserva o christão de confiar, demasiadamente, em suas proprias forças, e mostra-lhe
quão necessaria lhe é a graça de Deus. Educa-o, assim, a sêr vigilante, a dominar-se a si mesmo, a cumprir fi,elmente com todos os seus deveres.
b) Toda tentação vencida representa um augmento
,de força moral, uma consolidação do caracter, um
crescimento de virtudes e valores sobrenaturaes.
Para a formação da personalidade christã mais concorr,e a virtude arduamente conquistada do que as

virtudes faceis de uma alma sem grandes provações.
A's lutas interiores, applicam-se com justezã as Éalavras de S. Paulo: "Todas as cousas redundam em bem
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para os que amam a Deus, para os Que, segun'do os
seus designios, são chamados a serem santos" (Rm
8, 28). Ef. 6, 18; Cl 4, 2; Ef 6, 13.
"Não deites a perder o heroe que se abriga eln
tua alma !" (Nietzsche).
4.

A

occasiã,o

de Peccado

Occasião de peccado é uma tentação de ca-

racter extrinseco. Consiste em determinadas
circumstancias que podem levar o homem ao
peccado. O perigo de peccar provém de pesSoaS e de cousas. Expôr-Se temerariamente
a taes occasiões, Sem razáo sufficiente, e sem
as devidas precauções, seria um crime contra

a lei moral é a salvação da propria alma (Eccli
3,27).
Chamam-se occasiões proximas, as eircumstancias

por via de regra, fazern alguem cahir em peccado.

Qüê,

E'a-

la-se de occasiões remotas, quando o perigo de peccado
possivel, mas náo é direetamente provavel.

é

Hâ muitas occasiões de peccado que não podemos
declinar, ou das quaes so poderiamos fugir com muita difficuldade. Em taes emergencias, deve todo chris-

tãro tomar as precauções que forem mais opportunas

e necessarias, para lransformar a occasião proxima
em occasião remota. O bom senso indicará quaes medidas devem sêr applicadas, conforme as circumstancias. Em primeiro lugar, devem sêr meios de caracter
religioso ; moral, cõmo a oração e a recepç.ão dgt
Saciamentos, para que não desf alleça a resistencia
da vontade.
a) Se persiste o perigo proximo de peccado, apesar
das precauções tomadas, deve-se a todo o transe evitar
a occasiáo ilerigosa (Mt 6, 29; 6, 24; 2 Cr L2, I ss).
b) "Quem se compadecerá do encantador ferido pela
serpente ? ou de todos aquelles que se aproximam das
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? Assim, ninguem terá" compaixão de quem vae têr
com o homem iniquo, e fica envolvido em seus peccados"
(Eccli L2, 13).

feras

Themas: 1. Tentaçáo e oceasião de peeear.
2. Necessidade da mortificaçáo christá.

Leitura concomitante e obras de consultação: Card'

à la vie divine, Tournai, 1935; G.
et le corps mystique, Paris, 1931;
S. IB., Jesus Christo, vida da alma,

Braga, Lg23; idem, Le Christ dans ses mystêres, Paris-Na*r*; B. Froget, De l'habitation du S. Esprit dans les âmes
justes, Paris ; J. Biard, Les dons du Saint-Esprit, Paris ;
Mariana Nabuco, O progresso na vida esf'red.. Faber
piritual, Petropolis, 7924; Lourenço Lumini O. S. El., Aseensões espirituaes, S. Paulo; Thibaut O. S. fB., L'Union
à Dieu d'aprês les lettres de direction de D. Marmion,
Paris; Leclerce, S. F.rancisco de Sales, doutor da perfeiSilveira
Çáo, Petropolis, 1936; Chauta,rd. O. Cist. B,ef.
Barradas, Alma de todo o apostolado, Braga. e Taubaté,
t92O; Hockenmaier, op. cit.; M. Meschler S. J., A vida espiritual, Petropolis, L92ó; tr'. Prat, La théologie de St. Paul,
2 vls., Paris, 7926-27; Ch. de Smedt, Notre vie spirituelle,
Bruxelles, 1913; M. Lekeux O. E'. M., Sainteté et bonne volonté, Paris, 1935 ; J, Grou S. J,, Manual das almas interiores, Petropolis, 1930; Burger S. J., Instruction sur la perfection chrétienne, 2 vls., LgLz; J. Schryvers C. SS. 8., O
dom de si, Rio, 1934; Augusto Saudreau, O ideal da alma
fervorosa, Petropolis, 1936; Wadimir Soloiev, Les fondements spirituels de la vie, Paris; Yves-Marie Gaudreau
O. tr'. M., L'union d'amour avec Dieu, Paris; V. Cathrein
S. J., A humildade christã, Petropolis, L92ó; Gitlet O. P.,
La virilité chrétie,nne, Bruges, !9L2; idem, L'éducation du
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caractêre, ibidem; II. I). Noble, Les passions das la vie morale, Paris, 1935; Buathier, Le Sacrifice, Paris; I{enrique
G. Trindade O. f'. M., A' victoria, pelo saerificio, Petropolis, 1936; Ant. Eymieu S. J., op. cit. II. L'obsession et le
scrupule, Paris, 1935; A. Arrighini, Edueazione e medicina
delle emozioni, Torino, 1934; idem, La nuova medicina delle
passioni, ibidem; Biondel S. J., Pax vobis! (des scrupules),
Paris; J. Lamounnier, La thérapeutique des péchés capitaux, Paris, L922; Louis Rouzic, Le péché et les péchés,

Paris; J. Tissot Saturnino Schneider O. F. tr[., Arte de
aproveitar-se das proprias faltas, Petropolis, 1935.
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III

PABTE SEGUNDA, EXPOSITIVA
Transição

Na primeira parte, foram tratadas, de modo geral,
as obrigações que Jesus Christo impõe a todos os seus
seguidoies. vimos que o christáo tem uma tripliee tarefa
móral: a) tornar-se verdad.eiro filho de Deus pela humildade, pelo dominio de si mesmo e pela vida interior;
b) tomar a vontade de Deus como suprema norma de
vida; c) eonsolidar todas as attitudes moraes pela imitaçáo de Christo.
Na segunda parte, expor-se-á, mais em partieular,
como taes obrigações devem sêr cumpridas na vida quotidiana.

Na vida do homem existe, necessariamente, uma
triplice relação moral : a) para com Deus; b ) para
comsigo meimo; c) para com' o proximo, i'espectivamente para com à sociedade.
Essas relações são os moldes, den_tro dos quaes o
catholico deve cumprir com oS SeuS deveres, e alcançar a perfeição moial. Não são obrigações meram'ente
juxtapôstas. -Formam uma unid_ade_ organica, porque
"todo
dever se baseia na vontade divina. O amor de
Deus deve sêr o movel que nos lev,e a respeitá-la. Assim, todos oS nOSSoS deveres, Sem exceptuar -oS que
temos para com o proximo e para comnosco, são propriamente dev,eres Para com Deus.
A parte expositiva divide-se em tres capitulos:
f. Deveres Para eom Deus.
Ir. Deveres pata comnosco.
ilI. Deveres para com o Proxlmo.
E como o proximo se nos apresenta em Sua vida individual e soeial, o ultimo capitulo subdivide-se em duas
_

secções:

A. Deveres para com o individuo.
B. Deveres para eom a soeiedade.
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CAPITULO IV

Deveres do christão para com Deus
o catholico deve consag:rar-se a Deus pelo exercicio da
fé, da esperança e da carid.ade. Destas virtudes theologaes deriva-se directamente a virtude morar da. religião,
que inelina a vontade humana a prestar a Deus o culto
que lhe é devido, por causa de sua excelleneia infinita

e de seu absoluto dominio sobre nós. o presente capitulo
tratarâ, portanto, das virtudes theologaes e da virtude
moral da religião.

§ 16. Naturezü, propriedades e
obrigações da fé, catholica
l. Noção da fé catholica

Crêr, em sentido dogmatico, é acceitar por
verdade tudo o que Deus revelou, e que nos
plopõe a crêr pelo ministerio da sua Igrej a.
obj ecto da fé são as verdades contidas nã Sagrada Escriptura e na Tradição apostolica. A
Igrej a infallivel as transmitte aos fiéis, quer
pelo magisterio ordinario (cfr. I vol. 8, 1), quer
por .deçisões cathedraticas do Papa, ou por decisões de algum Concilio Ecumenico (1. c. 8, 2-4).
a) A fé distingue-se:
aa) da sciencia. Est,a opera corn experiencias e
conhecimentos proprios.. A f é, porém, firma-se em
autoridade estranha. A base da f é sobrenatural é a
veracidade de Deus.
bb ) da mera opinião. Est,a envolve o receio de
não âcertar; não é propriamente uma acquisição intellectual. A té distingu,e-se da opinião pelo assentimento inabalavel, que lhe advém não da propria investigaÇão, mas d,a confiança na veracidade de Deus.
A fé sobrenatural não admitte incerteza.
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em ren) A essencia da f é catholica consiste
o intellecto ante a veracidade ,de Deus. Em
sua genese psychologica, o acto de fé sobrenatural
não s,e realiza sem a cooperação da vontade, por sêr
Llm acto de submissão do intellecto humano â' autob

der-se

ridade divina.
Por natureza, a nossa razá.o so admitte factos e
raciocinios que lhe sejam evidentes. Ora, a fé tem na
verdade seu fundamento racional, mas os motivos
de credibilidade nunca são tão evidentes, que ninguem os possa impugnar.
A té sobrenatur'al é pois um acto livre, pelo qual
a vontade move o intellecto a render-se â palavra
de Deus. A acquiescencia da vontade influe muito
na fé sub j ectiva, porque "só pode crêr quem o queira" ( Sto. Agostinho ) . E, pela livre acquiescencia, a
fé torn,a-se um acto livre e meritorio.
c) Em seu caracter intrinseco, a fé catholica . é
um a'cto sobrenatural, quer dizer, não é acto meramente humAno. Forma-se e conserva-se por obra da
graça divina, eue eo,nfort,a a vontade para dar e manter
o assentimento ( Mt 16, 77 ; Jo 6, 44-45) .

d) A adhesão da intelligeneia presuppõe uma
inabalavel confiança na veracidade de Deus. Mas, a
fê não consiste exclusiv,amente na conf ianÇâ, muito
menos na simples conf iança de que Deus nos tenha
remittido todos os peccados pelos merecimentos de
seu Filho Jesus Christo ( conceito protestante da fé ) .
,e) Tomando, pois, todos os componentes da fé,
pode-se dar a estricta definiçá,o: E' uma virtude theologal que induz a nossa intelligencia, sob o influxo
da vont,ade e da graça, a acceitar firmeme,nte as verdades rev,eladas, por causa da autoridade de Deus.
f) A virtude da fé é um dos elementos necessarios para a encorporação em Jesus Christo. Na crian-
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Quanto mais vivo fôr o espirito de fé, tanto mals
estreita se torna a união com Christo e com Deus Nosso
Senhor. Como principio de encorporação, a fé náo é um
acto transitorio, mas é uma disposição permanente da
alma (habito sobrenatural). Perdendo a fé, o ehristão
perde tambem os beneficios sobrenaturaes da eneorporaçáo. A vida em Christo torna-se mais perfeita, na proporçáo que o membro de Christo viver segundo a f.é.
2. Propriedades da fé

A fé catholica deve sêr:
a) uma fé viva, isto é, deve comprovar-se
como um manancial de vida religiosa (R- 1,

17; Gl 5,6; 1 Cr 13, 2).

Porisso é que a fé sem boas obras ê morta e
valor (TS 2, 26). Deve, portanto, operar pela
caridade (Gl 5, 6).

sem

b) uma fé universal, isto é, que comprehenda todas as verdades da Revelação. Deus
responde pela veracidade da Revelação, não só
em Seu conj unto, como tambem em todas aS SuaS
minudencias.
Seria contra a integridade da fé reieitar algum
dogma definido ( p. eX., a autoridade da Igreja, a
ex.istencia do inf erno, etc. ) .

c) uma fé firme e inabalavel, isto é, que 1ão
admitta duvidas e hesitações voluntarias. Raciocinio e investigação esclarecem a nossa f é
pessoal, mas a firmeza de crêr nos advém da
operaçao de Deus em nossa alma (consorcio
tla intelligencia com a graça).
Muitas duvidas e difficuldades são filhas da mais
crassa ignorancia. A causa deve sêr removida por
meio de solida instrucção. Muitos catholicos são apa-
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thicos e indifferentes, porqu,e ern f amilia não receberam boa educação religiosa. Falta-lhes a mentalidade
catholica. Como sanar taes f alhas ?

d) uma fé victoriosa, pela
vença todas as difficuldades

Quando fôr preciso, o christão
pria vida, em def esa da ié e
"Esta é a victoria que vence o mundo

!"

a

(1 Jo 5, 4) .
Themas: 1. O processo psychologico da fé

n,ossa fé

christã.
2. Exemplos biblicos para as propriedades da fé.
3. f)everes que a, fé nos impõe

"Sem fé é impossivel agradar a Deus" (Hb
. Sendo " e inicio da salvação humarâ, o
fundamento e a raiz de toda a justificação"
(Conc. de Trento), a fé constitue Llma das mais
preciosas dadivas que Deus outorgou ao homem.

ll,

6)

De posse de tão rico thesouro, deve o christão:
a) conservar a fé sempre viva e efficaz, para que
seja a norma segura de todas as sllas acções.
b ) prof essá-la abertamente, sem respeito humano
quando as circumstancias o exigirem, para maior gloria de Deus. A profissão de fé deve sêr feita com modestia e circumspecção ( cfr. § 17 , 4) .
c) preservá-la de tudo o que possa comprometter
a sua firmeza e integridade.
d) arraigá-la cada yez mais pelo estudo rla Religião catholica, não só dos seus dogmas e preceitos,
mas tambem dos gloriosos f astos da Igreja ( cfr. I vol.
18-20, 23-24). Assim comprehenderá as realidades
do catholicismo, e sempre verá na santa Igreja a
sua Mãe guerida (1. c. 15, 1-3).
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aa) A fé é uma graça que deve sêr conservada com
humildad.e e gratidão. Reeonheeendo a insufficiencia do
saber humano, o humilde aeceita de bom grado a Revelação de Deus. Da humildade de crêr disse Nosso Senhor:
"Glorifico-te, Pae, Senhor do céu e da terra, porque oceultaste estas eousas aos sabios e prudentes, e as revelaste
aos pequeninos" (Le 10, 2L).
bb) A fé é tambem uma virtude. Como tal, deve sêr

cultivada eom todo carinho, para que se nos torne, por
assim dizer, uma segunda natureza. Da vida de f.é dizia
S. Pedro: "Guardae santamente a Christo Nosso Senhor
em vossos corações, sempre apparelhados a responder
a todos que vos pedirem razóes da esperança que vos
anima; mas, que seja com brandura, respeito e boa consciencia, para serem confundidos os que calumniam a
vossa vida honesta e christá" (1 Pt 3, 15-16).
Thema: Por que me ufano de sêr catholieo ?

4. A pratica da, fé
Para augmentar a vitalidade de nossa fé, devemos
recitar frequentemente o acto de f é. Quem une a
oração com o estudo das verdades religiosas, pode
mais facilmente vencer as diff iculdades da religião.
Em virtude da oração, comprehenderá o inestimavel
valor da crença, e compenetrar-se-á melhor das obrigações que esta lhe impõe na vida quotidiana.
"O prog,resso de nossa cogniçáo está em reconhecer
o que cremos. O progresso da nossa té consiste em crêr
o que conhecemos". Sto. Agostinho.

§ 17. Os

peccados contre tu

t.é,

l-. nescrença

A essencia da fé catholica está em acceitar os factos da reveLação. Pecca, por descretrÇâ,
o individuo que nega ou rei eita todos os artigos da revelação. Em se tratando de christãos,
a descrença assume o caracter de renegação ou
apostasia da fé.
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a) A descrença é um peccado gravissimo, porque entravà ,à operação da graça, e compromette seriamente a consecução do ultimo fim do homem. "Quem
,não crêr, será condemnado" (Mc 16, 16; Jo 3, 18).
A descrença torna o homem indigno dos f avores de

Deus (Mt 13, 58 ) .
b) Há casos d,e descrença sem culpa subjectiva,
principalmente em individuos qlre nunca tiveram conhecimento da revelação. Emquanto durar a boa fé,
taes pessoas não commettem peccado ( cfr. I vol. 6,
l-2).
2. Ileresia

Pecca, por heresia,' quem negar algum artigo de f é, ou admittir doutrinas contrarias ao
dogma revelado., A heresia não nega a revelação como tal, so não a admitte em sua integridade. Augmenta de malicia, quando o individuo persiste em sua opinião, apesar de a reconhecer contraria ao magisterio da Igrej a.
a) Pessoas nascidas na heresia não peccam con-

tra a fé, ,emquanto se julgarem na posse da verdade.
Devem viver segun do a propria consciencia, até che-

garem ao conhecimento da Religião verdadeira. Nas

mesmas condições se acham as pessoas eue, sem int,enção, sustentam algum erro ou heresia. São casos
de heresia material.
b ) O peccado de heresia formal, a Igreja o fulmina com a pena de excommunhão (C. D. Can. 2Jl42316).

c) o scisma consiste em negar obediencia ao Papa

como chef,e supremo da Igreja. De per si, não envolve peccado contra a f é, porque é uma apostasia
do regimen ecclesiastico ( cfr. I vol. 3 ) . De facto, porém, o scisma quasi sem'pre redun,da em heresia, porque os scismaticos, em geral, n,egam o primado e a
inf allibilidade do Summo Pontifice.
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3. fndifferentismo

Em materia de f é,, o indiff erentismo pode
/
sêr theorico ou pratico.
a ) O indif f erentismo theorico considera ig'uaes
todas as religiões. Applica-lhes a rasoura: todas são
igualmente verdadeiras, ou melhor, todas são igual-

m,ente erradas. Pouco importa que religião se pratique. Antes de tudo, devemos sêr homens de bem.
O indiff erentismo theorico envolve heresia, porque
nega a verdade revelada, ou pelo menos a possibilidade
de conhecê-la.

b ) O in dif f ere,ntismo pratico consiste na tibieza
da vida christã, ro relaxamento dos deveres religiosos, na culposa omissão dos exercicios de piedad,e.
E' fomentado : aa) pela promiscuidade de credos religiosos ( casamentos mixtos, escolas acatholicas ou
Ieigas, etc. ) ; bb ) pela leitura de livros contrarios
religião, de jornaes e revistas neutras. A indif-^
f erença religiosa é, um dos peores achaques moraes
da nossa epoca.

4. Negação da fé

A negação da f é tem por causa o respeito hurnano e outias razões aviltantes. Manifesta-se por signaes, palavras e obras.

pode o christão esquivar-se de P{o{essar a sua
fé, mas nunca a deve negar positiYamente.
Não se deve confundir a simples negaçáo com a renegaçáo, que é a d.irecta abjuração da f.é (apostasia propriamente dita)
"Quem me confessar diante dos ho*"rr=, tambem eu o confessarei diante de meu Pae celestial. 'Mas quem me negar diante dos homens, tambem

http://www.obrascatolicas.com

§ 18.

111

A duvida co{Ie a fé

eu o negarei diante do meu Pae celestial" (Mt 10,

Rm 1,

32-33)

16.

Thema: As varias categorias de atheus (cfr. II vol' 35)'

§ 18. A duvida contre

tu fó
1.1

Nogão

Por duvida contra a fé, designa-se a

dis-

posiçã; dó quem faz resalvas ao que deve crêr,
como se Deus e a Igrej a pudessem errar'
a) As duvidas potlem abranger alguns ou todos
os artigos da revelação. Em suas manif estações,_ - são
muito semelhantes .rrtr. si; mas, quanto malicia,
^ a verdifferem essencialmente umas das outras. Como
a duvida
Deus,
de
autoridade
na
dad,e da fé se baseia
contra à fé vem a sêr, em ultima analyse, uma negação da veracidade divina. Sob tal aspecto, equipara-se iL malicia da descrença.
b) Sem culpa nossa, podem ás vezes surgir duvidas contra alguma verdade rev,elad.a. A causa está na
i*penetrabilidãde do mysterio. Muitos santos tiveram
fortes tentações contra a fé, mas vercefam-nas pela
oragão e humildade. Pela luta, confirmaram-se na fid,elidade a Deus Nosso Sel hor.
Da duvida positiva e voluntaria distingrr"-tu a assim
chamada duvida methodica, que os theologos empregam
em suas elucubragões scientificas. como diz o termo, ttata-se apenas de um methodo de investi ga}áo. Náo se deve,

porém, duvidar da verdade inürinseca do dogma, nem
fazer que o acto de té dependa da investi gagáo scientifica. Tal pletensáo foi condemnada pelo Concilio 'do Vaticano, como contraria ao caracter sobrenatural da fé
catholica (sess.

III).
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2. Difficuldades de crêr

Das duvidas contra a f é
nutridas, em
geral, por espiritos Ievianos distingue-se a
difficuldade de crêr em algum dogma, por causa das pretensas collisões entre a fé e a sciencla.
a ) Conforrne a doutrina catholica, attritos desse
genero são subjectivos e passageiros. Deus é a fonte
da verdade revelada e da verdade scientifica. Entre
a fé e a sciencia não pode, por conseguinte, haver
verdadeira contradicção ( cfr. I vol. 9, 3; II yel. 33, 4) .

b ) Por via de regra, a maior parte das duvidas
contra a fé não passam de meras difficuldades, com
as quaes o catholico não deve perturbar-se. Antes de
tudo, é necessario analysá-las com toda a serenidade,
para se achar o nó da questão. Do contrario, não se
atinará com a maneira de resolvê-la. Se no momento
não apparecer solução, pode sêr que a investigação
não fôsse suf ficiente- Em todo caso, mais cedo ou
mais tarde, se conseguirá a solução alm,ejada.
Algumas vezes, a sciencia é inexacta em suas pesquisas e deducções (p. éx., a geração espontanea);
outras vezes, a investigação do dogma é ainda imperfeita ou inadequada ( cfr. o caso de Galileu, I vol.
7 , 3 ) . A respeito da evolução 'do dogma no conhecimento dos fiéis, cfr. I vol. 22, 2.
c) Por maior que seja a difficuldade de crêr, o
individuo nunca deve perder de vista que a f é catholica não depende de resultados scientificos, mas
se baseia primordialmente na autoridade de Deus.
Em hypothese alguma, dev,e retirar a annuencia da
f é, mas esperar ate que sej a resolvida a dif f iculdade.
A solução pode tardar, porque o espirito humano é
limitado.
d) A fé é uma graça. Muitas difficuldades desapparecem, logo que nos ajoelhamos em humilde prece
ao Pae das luzes.
Thema: A necessidade da leitura religiosa para
a conservação da fé.
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3. Tentações eontra a fé

Atentaçãocontraaféassumeocaracter

de uma duvida insidiante, cuj o symptoma é o
receio de que os artigos da f é possam, afinal,
não sêr verdade. Na tentação, o consenso da fé
fica abalado; na difficuldade, não vacilla de
maneira alguma.
a) Nas difficuldades de crêr, o individuo deve
analysar, ser,enamente, as razões que lhe calam no espirito. Nas tentações, porém, não deve ceder ás in-

sinuações de negar alguma verdade revelada. Um acto
de fé é o meio mais eff.icaz de combatê-las.
b ) As tentações contra a fé recrudescem, na proporção que a pessoa negligenciar os seus deveres religiosos. De per si, a tentação contra a fé não é pec-

cado. Deve sêr rep
Depois de rebatê-la

é preciso desviar a
O m,elhor preservati

s

tentaçõ,ês.

acto de fé,
assumptos.

ente a vida

christã, e recitar assiduamente o acto de fe: "Senhor,
eu creio ! soccorrei-me na incredulidade !" (Mc 9, 24).

a um me'dico consciencioso.

11.

O valor das lutas contra a, fé

o christão não deve considerar as lutas contra a fé como um martyrio da alma. Rebatidas

com energia, as tentações servem para arraigar
Luz e Yida
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a fé em nosso coraçáo, e dão-lhe o valor de um
bem individual, arduamente adquirido. A
fé é um thesouro precioso, porque nos descobre
o verdadeiro sentido da vida, e nos consola na
dôr e no soffrimento. De bom grado devemos
Iutar pela sua integridade. Deus não nega o auxilio da graça a todos _os que se sacrificam pela
posse e conservação da f é.
"Muitos acham por demais dolorosas essas difficuldades da Religião. Não nego Qüê, em tal assumpto, ninguem é táo susceptivel como eu. Ainda assim, nunca pude
comprehender como é possivel confundir difficuldades intellectuaes por grandes e insidiosas que sejam com
a duvida contra o dogma respectivo. Mil difficuldades
não perfazem uma unica duvida. Assim o entendo êU,
po"que duvidas e difficuldades são, afinal, grandezas incommensuravers.

Nas argumentações que devem provar a realidade da
revelação, pode alguem têr as suas difficuldades. Aqui,

porém, só me refiro ás difficuldades intrinsecas que }:áL
nos dogmas, ou em suas correlações. Náo deixa de sêr
desagradavel, quando não se pode resolver um problema
mathematico, cujo resultad.o seja conheeido, ou não. Apesar disso, ninguem há-de duvidar que seja possivel uma
soluçáo, ou que determinada solugáo seja a unica exacta".
Card. Newman.
Thema: Os varios typos religiosos (cfr. II vol. 38).

§ 19. Perigos que

ameagam tu fé,

1. O que se deve fazet em perigos contra a' fé

Sem f é, ninguem pode salvar-se. Porisso,
todo fiel tem a obrigação de preservar a sua fé
de todos os perigos. E' um dever natural de propria def esal Como depositaria da f é, e como
[tae de todos os fiéis, tambem a Igrej a deve
af astar todos os perigos QUe , de qualquer maneira, compromettam a vida de fé entre os catholicos. E§ses perigos, em geral, vêm de fóra.
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a) Seria um crime expôr a vida corporal, só por
capricho e temeridade. Muito maior é o crime de
quem põe em perigo a propria fê, porque lesa assim
o orgão central da vida christã.
Ainda que a Igreja não tivesse legislado sobre
as r,elaçõ es com atheus e acatholicos, sobre a leitura de livros immoraes ou infensos it Religião, para
todos os fieis haveria a grave obrigação de evitar
tudo o que lhes tirasse a integridade da fé revelada.
b ) Instituida que foi para zelar o thesouro da
fé, a Igreja tem não só o direito, mas até a obrigação
de promulgar leis em defesa da fé, ainda que taes
leis sejam, praticamente, frustradas pela desobediencia de maus catholicos. Da parte dos fieis existe a
estricta obrigação de acceitarem as normas da Igrej a,
e de ôbserrrarem-nas sem accepção de pessoas.
2. As relações com herejes e infiéis

No trato com herej es e infiéis, pode haver
grave perigo para a fé catholica. As relações
meramente sociaes não são interditas por nenhuma lei ecclesiastica. Em casos particulares, Podem sêr prohibidas pela lei natural, se levarem
alguem ao perigo de perder a fé, ou de entreA Igrqi a prohibe
gar-se Ao indifferentismo.
- essional, isto é, a
ás relações de caracter conf
directa participação em culto acatholico ("communicatio in sacris"). E', pois, grave peccado
tomar parte em actos de outra religião, porque
implica uma tacita renegação da fé catholica.
a) Os acatholicos não podem servir de padrinhos,
nem de baptisffio, llem de chrisma. Os catholicos não
podem, For sua yez, tomar parte activa em culto acatholico, como que approvando e prestigiando a religião estranha (p. eX., servindo de padrinho ,elr baptizados protestantes ou espiritas, etc. ) . Assim o determina a lei positiva da Igreja (C. D. Can. 1258).
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E' licito, porém, assistir a casamentos, baptizados,
funeraes e festas acatholicas, emquanto representam
mera obrigação social ( cfr. I vol. 6, 4) .
b) Em defesa da fé e da moral, prohibe a Igreja
que os fieis pertençam a sociedades secretas, principalmente maçonaria. O,s contraventores incorrem em
( C. D. Can. 2335 ) .
pena de excommunhão
^
Pelo mesmo motivo, dissuade a Igreja o matrimonlo de catholicos com pessoas que publicamente renegaram a f é catholica, ou que se f iliaram a sociedades secretas ( C. D. Can. 1065 ) .
Thema : O "modus' vivendi" entre catholicos e
acatholicos segundo as leis natural e ecclesiastica.

3. A leitura de maus livros

IJm dos maiores perigos para a fé e a moral é
a leitura de livros immoraes e anti-religiosos. As normas do Direito Canonico prohibe r, em geral, varias
categorias de livros. As obras expressamente condemnadás entram num catalogo especial, qge se chama
"Indice dos livros prohibidos".
a) Após a prégação de S. Paulo, em Epheso, varias
pessoas inutilizaram, espontaneamente, os manuaes de ma-

gia pàgá: "Muitos daquelles que tinham praticado artes
magicas, trouxeram oS seus livros, e queimaram-nos áL
vista de todos. Calculou-se o seu valor em cincoenta mil
drachmas" (At 19, 19). Desde entáo, a Igreja exerce a
censura de livros. No decorrer dos seeulos, varios synodcls e Concilios prohibiram obras suspeitas e perigosas.
O Concilio de Trento eriou a Congregação do Indiee. Com
a codificaçáo do Direito Canonico (cfr. I vol. 13, 1), BenO
to XV aboliu a dita Congregaçáo do Sto. Officio
primeiro indice de livros prohibidos foi publicado em 1559,
sob o pontif icado de Paulo IV. A ediçáo official do Concilio Tridentino sahiu em 1564. A primeira edição refor-

mada segundo o Novo Codigo foi feita em L929.
b ) As principaes clausulas do Indice são as seguintes :
aa) As traducções da Biblia em lingua vulgar devem
sêr approvadas pela Santa Sé ou pelo Bispo Diocesano.
Quando approvadas só pela autoridade diocesana, as traducções devem trazer eommentarios.
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bb) São prohibidos os livros que ataeam as verdades
fundamentaes da Religião (existencia de Deus, immortalidade da alma, etc.) ou os dogmas definidos da fgreja
(infallibilidade do Papa, Immaculada Conceição, etc.).
ec) Sáo igualmente prohibidos os livros que tratam
expressamente de cousas

e doutrinas obscenas

(

romances

pornographicos, livros de propaganda malthusianista, ete.).
dd) Muitas vezes, váo para o Indice alguns livros,
náo por deslizes doutrinarios, mas porque perturbam a
muitos espiritos. Taes prohibições eostumam sêr temporarias.

ee) E' vedado, sob culpa grave, lêr ou guardar livros
A exeommunháo só é contrahida
por quem lêr ou guardar, sem a devida licença: 1. livros
de apostatas, herejes e scismatieos, que defendem a apostasia, a heresia ou o scisma; 2. livros nominalmente prohibidos por Letras Apostolicas, e nominalmente incluidos

expressamente prohibidos.

no fndiee.

ff ) Quem tiver necessidade de lêr ou consultar livros
prohibidos, deve recorrer á" Congre gaçáo do Sto. Officio.
Os Bispos Diocesanos podem dar a licença temporaria-

mente (em geral, prazo maximo de tres annos). A licença pode, porém, sêr renovada, emquanto perdurar a
necessidade.

O estudo de letras tem os seus perigos, porque
muitos escriptores são de orientação anti-catholica. A
leitura de taes livros requer muita discrição.
Pessoas que se dedicam ás letras, devem attender ao

que S. Basilio recommendava aos jovens estudantes de
sua epoca: "Na leitura dessas obras, fareis como as abelhas. Estas náo voam cegamente para todas as flores,
nem arrebatam as flores em que pousam. Tirando apenas o nectar que podem transformar em mel, de bom
grado deixam intacto o resto da floraçáo. Se formos prudentes, das obras classicas só assimilaremos o que se

coaduna com a verdade, e o resto deixaremos de parte.
Quando vamos apanhar rosas, fazemos todo o possivel,
para que os espinhos não nos offendam. Da mesma forma, cumpre attender a que nossa alma não soffra pre-

juizo com a leitura de taes obras".
Thema: As principaes normas da fgreja a respeito
censura de livros.

http://www.obrascatolicas.com

da

118

DR. F''REDERICO TILLMANN

4.

A

Íaz,á,o

- À

MORAL.CATHOLICA

de sêr da oensura de liwos
Sua necessidade

A Igreja tem o direito de promulgar leis de ceno negam os catholicos de solida cultura religiosa, porque reconhecem a autoridade divina da
Igreja e a sua andua missão de zelar o thesouro da fé.
Os proprios acatholicos não lhe deviam contestar
esse direito natural, porque a Igreja so quer impedir
a infiltração do erro nas almas incautas e indefesas.
Na opinião de muitos, a Igreja poderia sêr mais
branda na censura de livros e autores. Não se deve,
porém, esquecer que taes leis são ditadas pela grande responsabilidade da Igrej a ( cf r. I vol. 8, 4) .
sura. Não

Themas: 1. O historico do Indice dos livros prohibidos.

es intrin secas e extrin secas que
justificam a censura de livros.
3. A censura official da imprensa e o
direito natural.
2.

Razõ

§ 20. A virtude da esperanga
e os peccados contrarios
1. Noção da esperança christã
Na ordem natural, a esperança encerra dois elementos
prineipaes: o desejo de aleançar algum bem e a firme
confiança de poder alcançá-lo, sem embargo de sacrificios e diff iculdades. Como virtude christá, ref ere-se a

Deus como seu

fim primario e essencial.

A esperança é uma virtude theologal, que
nos f az desej ar a Deus como nosso bem supremo, e aguardar, com firme confiatrÇâ, que Deus
nos conceda a bemaventurança eterna e os meios
naturaes e sobrenaturaes de alcançá-la..
a) Deus é o objecto primario da esperança, porquanto a sua posse nos traz a consummação da propria natureza e a nossa maior felicidade. Como anhelo
da alma, a esperança tende para as infinitas perfeições de Deus, emquanto são as unicas fontes da fe-
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licidade humantu Como acto de conf iança e expectação, estriba-se na omnipotencia, bondade e fidelidade
de Deus.
b) Objecto secundario são todos os bens da natureza e da graça que nos forem necessarios e uteis,
para consegulrmos a eterna bemaventurança ( cfr. Mt
6, 33).
A encorporaçáo em Christo é um penhor de nossas
esperanças (Ef 4, D. A sorter da cabeça será tambem a
sorte dos membros ( cf r. 1 Cr 15, 20 ss ; 1 Ts 4, 13 ss ) .
A confiança em Christo Mediador incute-nos a esperança
de nossa propria salvaçáo (cfr. Rm 8, 1, 38-39).
Thema: A natureza da esperança christá.
2. O valor da esperança

Como a virtude da fé, a esperança é indispensavel para a eterna salvação. A_ fé e a esperança estão intimamente ligadas. Sem fé não
pode haver esperança. De sua parte, a esperança
ànima o christão a viver segundo os dictames
da fé, porque dá finalidade sobrenatural a todos os trabalhos e scffrimentos. Ensinando a
considerá-los sob o prisma da vida futura, dá
ao homem a coragem de lutar e de vencer em
todas as difficuldades da vida.
a) No corpo mystico de Christo, a esperança faz
desapparecer o sentimento de fraqueza, porque a

união eom Christo nos incute uma energia toda sobrenatural. Os membros de Christo podem, como Abrahão, crêr na "esperança contra a esperanÇa" (Rm 4,
18; 8, 18-19).
b) Não perdendo a confiança em Deus, teremos
a garantia da eterna salvação: "Pela Yossa paciencii salvareis as vossas almas" (Lc 21, 19).
aa) Os gentios náo esperam resurreição (1 Ts 4, 13),
imas o christáo sabe perfeitamente Qüê, neste mundo,
não temos morada permanente, mas que aguardamos
a mansão futura (Hb 13, 14). Nesta fé, deve procurar
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as cousas do alto (Ct 3, 1), para que se realizem as suas
esperanças (Rm 8, 12-30).

bb) Dentre os livros do Novo Testamento, a Epistola
aos hebreus é que mais inculca a virtude da esperanga.
Devemos conservar-nos "inabalaveis na té e na esperança,
porque é fiel quem fez a promessa" (Hb 10, 22 ss). pelo
fervor, devemos conservar até ao fim a nossa esperança
(l. c. 6, 11). Jesus Christo é o Pontifice dos bens futuros ( l. c. 9, 11) , e de christo seremos participantes, se

até ao fim nos conservarmos firmes na esperança (1. c.
3, l4).
Themas: 1. A alegria de espirito, urn fruto da espe-

rança ehristã.
2. Enumerar os dogmas em que se baseia a
esperança christã.
3. Propriedades da esperança

Por natur eza) a esperança christã
a) deve sêr viva, que nos faça tender ao
fim ultimo de nossa vidã, pela fiel observancia
da Lei de Deus.
!) deve sêr firme e inabalavel, pois so confiando na graça de Deus é que poãeremos alc_ançar a ultima victoria. A esperança enche o
christão de coragem nas lutas e tentâções (Rm
72, t2).
c) deve sêr acompanhada de um santo teIpor, por_que só com as proprias forças não podemos alcançar o ideal da vida christã. Esse
salutar temor não deprime, mas leva-nos a cogperyr fielmente com a graça de Deus (Fp 2,
12-13; I Cr 10, l2).
Thema: A esperança, um incentivo da vida
christã.
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A virtude da esperanqa e os peccados contrarios
4. Peccados contra a esperança

Os elementos vitaes da esperança podem sêr destruidos por varios peccados. Enumeraremos os prlnclpaes.

Contra o desej o da bemaventurança, podese peccar:

a) pela nimia affeição aos prazeres deste
mundo, pela nimia preoccupação com negocios temporaes.
Absorvidas por cuidados temporaes, muitas pessoas chegam a esquecer a sorte de sua propria alma (cfr. a parabola do rico insensato, Lc 72, 16-21).
"Q'ue adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se
vier a perder a sua alma?" (Mt 16, 26).
b) pelo desordenado desej o do céu. Não
podemos alcançar a eterna hemaventurança, Senao da maneira que Deus determinar. Ninguem
deve, portanto, negligenciar as obrigações de
estado, como fazem alguns sectarios, porque o
seu fiel desempenho agrada a Nosso Senhor e
aplaina-nos o caminho para o céu.
S. Paulo dá-nos, effi sua vida, o exemplo da mais
eita conformidade com os designios da ProvidenMuitas vezes, o desejo de morcia ( Fp 7, 20-25\ .
rer é apenas um paroxysmo de dôr, um signal de
fraqueza nervosa ou depressão moral.
perf

Contra a confiança em Deus, pode-se peccar:

a) por f alta de confiatrÇâ, pelo desanimo
e pelo desespe{ol Muitas vezes, o desanimo tem
como raÍz a indole da pessoa (caracter escrupuloso ou desanimado, insufficiencias endocrinicas, etc.). Não raro é tambem a consequencia
de decepções na pratica da virtude (fraqu ezas,
habitos inveterados, etc.).

http://www.obrascatolicas.com

LTz

DR. FREDERICO TILLMANN

- A MORAL CATHOLICA

O desanimo paralysa os surtos da alma. Deve sêr
combatido pela firme confiança em Deus e pela jústa
apreciação das proprias forças ( Fp 4, 13 ) .
O des-

â esperança e ao desejo de pere da possibilidade de observar os NIan damentos. O
desespero nunca tem razáo de sêr. E' Llm peccado
contra o Espirito Santo (cfr. § 14, 4). Quando é forBal, impede a conversão e a salvação da pessoa (cfr.
II vol. 25, 2).
espero contrapõe-se

feição. O desesperado descrê da misericordia divina

b) por nimia

confiança ou presumpção.
em procurar a salvação, sem querer
os meios necessarios para consegui-la.
O presumpçoso abusa da bondade de Deus e
despreza os seus Mandamentos. Obstina-se no peccado, contemporiz,a a conversão, não faz o minimo
esforço para regenerar-se. Atira-se levianamente em
occasiões perigosas, sem attender ás tristes consequencias. A presumpção é tambem um peccado contra o Espirito Santo, e acaba quasi sempre em ce-

'Clonsiste

gueira espiritual.
Thema: Exemplificar os peccados mais frequentes contra a esperança.
5.

A pratica da esperança

A esperança é uma virtude que deve sêr cultivada cuidadosamente. Importa não só f azer

amiude o acto de esperança, mas tambem meditar, em humilde oração, as promessas que nos
foram feitas por Deus Nosso Senhor.
Sem difficuldade veremos que' Deus nunca falha

com as suas promessas; nós ê que nem sempre
correspondemos aos convites de sua graça. Num extremo de bondade, Deus não permitte que alguem
seja tentado acima de suas forças. Na hora da ten,tação, ,dá-nos a graça d,e podermos vencê-la ( 1 Cr
10, 13).
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"Irmãos, esforçae-vos cada vez mais por garantir a
vossa voeação e eJeição pela pratiea de boas obras" (2
Pt 1, 10).
"Assim, pois, é necessario estarmos bem
eonvencidos de eüê, na obra da santificaçáo, tudo depende de Deus; mas, é preciso trabalhar, como se tudo
dependesse sómente de nós. De facto, Deus não nos recusa jamais a sua graça. Por eonseguinte, na pratiea,
não temos que nos preoccupar senáo do nosso esf orço
pessoal" (Tanquerey).

§ 21. O a/mor a, I)eus e o peccado contrario
1. A virtude do amor a, Deus

O amor é uma energia elementar da alma humana.

Manifesta-se, quando o homem se inclina para algum
bem, e o abrange com todas as véras do coraçáo.

Como virtude christã, o amor é a disposição
sobrenatural da alma, que nos leva a querer
a Deus acima de todas as cousas, a nós mesmos
e ao proximo por causa de Deus. Chama-se,
tambem, virtude da caridade.
Objeeto primario da caridade é Deus mesmo em suas
infinitas perfeições. Objecto secundario é a obra da criação, em que se reflectem a gtandeza e a formosura de

Deus. Quem ama verdadeiramente a Deus Nosso Senhor,
deve tambem amar a sua imagem em todos os homens.
Assim é euê, por amor de Deus, devemos amar a nós mesmos e aos nossos semelhantes.

a) A caridade é imperfeita, quando nasce da esperança dos bens que Deus nos prometteu ( p. e X., a

graça divina, o premio da vida eterna). Nisso vae
uma pontinha de egoismo qu,e não permitte a omnimoda união com Nosso Senhor. A caridade imperfeita não basta para a justificação e santificação, mas
predispõe a alma para recebê-la ( cfr. II vol. 22, 2;

23, 2).

b ) A caridade perfeita nos faz amar a Deus,
por elle mesmo, acima de todas as cousas, sem atten,der â, nossa propria vantagem. Verdade ê que o
hom,em não pode abstrahir inteiramente de si mesmo,
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porque no amor a Deus encontra necessariamente a
summa felicidade da propria alma ( cfr. § 2, 3, C; II
vol. 52, 3 ) . Mas, a propria f elicidade não deve sêr
o movel ,predominante de nosso amor a Deus.
No corpo mystico de Christo é que se manifesta o
grande amor de Deus aos homens. Pela graça da filiação
(1 Jo 3, 1), Deus nos predestinou a sermos semelhantes áL imagem de seu E'ilho, para que este seja o Primogenito dentre muitos irmãos (Rm 8, 29). E o proprio
Christo acceitou a condição de homem (Fp 2, 7), afim de
que a uniáo de Deus com os homens fosse perfeita. Todo
homem encorporado em Christo, Deus o considera como
verdadeiro membro de seu Divino F ilho.
De nossa
parte, devemos retribuir o amor de Deus pela observancia do grande Mandamento: "Amarás o Senhor, teu Deus,
de todo o coraçáo, de toda a tua alma, com todas as
tuas forças, e de toda a tua mente; e ao proximo como
a ti mesmo" (Lc 10, 27; cfr. 1 Jo 4, 16-19).
Thema: Definir e explicar, pelas suas manifestagões,
a essencia do amor a Deus.
2.

A importaneia do amor a f)eus

A caridade é o maior dos Mandamentos da
Lei de Deus (Mt 22,37). Della se deriva o amor
a nós mesmos e ao proximo (1. c. 22, 38-40).
Pela caridade, o homem consagra-se inteiramente a Deus, e faz-lhe offerta de sua propria
personalidade (cfr. § 25, 1). Esta é a razáo principal de sua excellencia.
S. Paulo enaltece a caridade como a maior das virtudes theologaes (1 Cr 13, 13), como o vinculo da perfeiçáo (Cl 3, t4). A propria f.é náo tem valor, se não se
tornar efficaz pela caridade (Gl 6, 6). O christáo que não
tiver caridade, compara-se com um sonido de bronze e
com o tinir de uma campainha (1 Cr 13, 1).

O amor de Deus é a virtude basica do corpo
mystico. Sem o amor a Deus, não t,eriamos a força
de nos despojar do velho homem, para nos revestir
com as virtu,des de Christo. O amor a Deus exige sa-
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crificios, mas todo sacrificio ê tambem um fruto da
caridade. Ambos se completam pela nossa união com
Christo. Na ,eternidade, desapparecerá o sacrificio,
como desapparecerão a fé e a esperança. Só ficará,
então, o amór a Deus com toda a sua grandeza (1 Cr
13, 13).
A pratica do amor a Deus exige de nós o sacrificio
de vencermos:
a) o egoismo, para que em nós possa viver o novo
homem (Cl 3, 9).
b) o affecto desordenado ao mundo (1 Jo 2, 15-16).
Thema: Analysar 1 Cr 13 de S. Paulo.
3. Propriedades do amor a' I)eus

e a amabilidade de' Deus,
têr os seguintes attributos:
deve sêr maximo, isto é, superar o

Consoante

a

gran d,eza

nosso amor deve

a)

amor que se tem ás cousas criadas. DeuS merece
um amor sem limites, porque aS mais excellentes criaturas não podem, de maneira alguma, comparar-se com a infinita grand eza e
bondade de Deus.
aa) A meditação das grandezas divinas leva-nos
ao amor de complacencia, pelo qual nos comprazemos em sêr Deus infinitamente rico de perf eições.

e congratulação, tornamo-nos participantes da f elicidade incriada de Deus, naturalmente
em grau limita'do.

P,ela admiração
bb

) Não

devemos, porém, confundir

o amor de

complacencia com os sentimentos que em nós pode
despertar a pessoa ou o obiecto amado ( amor sensivel ). Dells não exige amor sensivel, porque os sentimentos não estão sob o dominio de nossa vontade.
O amor a Deus deve manifestar-se pelos nossos actos
e intenções, pela disposição geral de nosso espirito.
A firmeza de nosso amor a Deus Comprova-Se nas Seccuras espirituaes, porque então devemos amar a Deus,
só por elle, isto é,, sem o prazer da consolação sensivel.
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b) deve sêr interno e efficaz. O verdadeiro amor a Deus promana da recta intenção.
Não se compadece com sentimentalismos e exterioridades. Sendo profundo e verdadeiro, sàrrtifica por si mesmo toda a vida christã.
Como indice do amor a Deus, considerayam Chris-

to e os Apostolos a observancia dos llandamentos e
a carida,de para com o proximo (Jo 14, 2l; 18, 3b;
7 Jo 3, 18).

_ c) deve sêr constante e progressivo. Longe
«Ie relaxar, os laços entre Deus e a alma dévem estreitar-se cada vez mais. O amor a Deus
pode crescer continuamente, porque se ateia
na contemplação das perfeições divinas.
4. O contrario do amor a Deus

De per si, todo peccado é uma n,egação do amor
a Deus. A mais forte lesão do amor a Deus é, todavia, o o,dio contra Deus. E' um peccado tão diabolico,
que não se deveria suppôr que o homem fosse capaz
de commettê-lo.
6. A pratica do amor a I)eus

A virtude da caridade é um'dorn precioso
que se deve cultivar com todo o zelo. Do contrario, o amor a Deus desapparece ou dege-

nera f acilmente.
A caridade cresce sempre mais pela consideraçáo

das perfeições divinas. Diminue, sensivelmente, quan,do a alma se entrega i,, tibieza e indifferença. Extingue-se, completam,ente, quando a alma se af asta de
Deus pelo peccado mortal.
Na alma, repleta de amor divino, reina a Pà2, alegria,
felicidade. Com a visão, desappareeerá" a té; com a posse
de Deus, desapp areeerá" a esperança. Sáo virtudes inhe-
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rentes ao nosso estado de provação. A caridade, porém,
não se extinguirá jamais. Para nós, peregrinos deste mundo, é um pedacinho do céu, é uma antecipaçáo da eterna
felieidade. As tres virtudes theologaes constituem ume
unidade organica. Da raiz da fé nascem, como frutos, a
esperança

e a caridade.

Thema: O amor a Deus segundo as Epistolas de
João Evangelista.

§

22.

S.

A virtude moral da religião
1.

Noção

Deus mesmo é o objecto proprio e immediato das
virtudes theologaes. O objecto proximo das virtudes moraes (cfr. § 6, 2) sáo os actos moraes do homem. Indireetamente, tambem se referem a Deus Nosso Senhor.

A primeira e a mais sublime das virtudes
moraes é a virtude da religião (virtus religionis), pela qual prestamos culto e vassalagem
a Deus nosso Criador e soberano Senhor.
Objecto directo da. religião são todos os actos que
exprimam a nossa veneração a Deus, principalnrente
a oração e o sacrificio. Causa motriz sãb a excellencia de Deus e o seu absoluto dominio sobre todas
as criaturas.
Obj ecto in directo são o culto dos Santos e a veneração de imagens e reliquias. De que maneira se
referem ao culto de Deus? (cfr. I vol. 25, 4).
a) As relações do catholico pa'ra. com Deus, seu Criador, baseiam-se integralmente nas tres virtudes theolog:aes, que estabelecem o contacto pessoal entre a criatura
e o Criador. Por outras palavras, as virtudes theologaes
constituem a essencia da Religião propriamente dita
( cfr. II vol. 37 )
O facto de existir, ainda, uma virtude especial de
religiáo se redu.z á" nossa condição de criaturas, dependentes da bondade e omnipotencia divina. Dessa dependencia, na ordem natural e sobrenatural, resultam as
.

obrigações que nos são impostas pela virtude da religião.
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b) A encorporagão a Chàsto é a forma mais perfeita
da virtude da religião. Os membros do corpo mystico estão unidos a Deus pela mediação de Jesus Christo. O
solidarismo moral com a cabeça mystica faz-nos alcançar o duplo fim da religião: o primario, que é a glorificaçáo de Deus pela criatura; o secundario, que é a felicidade da criatura pelo serviço de Deus (Ef l, 1-5).
2. 0s actos da virtude da religião
Culto dos Santos, veneraçã,o de imagens e reliquias

A virtude da religião manifesta-se:
a) pela adoração, que só a Deus compete
(culto de latria) ; pela veneração que se presta

aos Santos (culto de dulia), principalmente a
Maria Santissima (culto de hyperdulia). Como
j á vimos, o culto dos Santos redunda em homenagem a Deus (cfr. II vol. 15, 18).
b) por actos internos da alma (culto interro, por exemplo : a oração mental) ou por actos
sensiveis (culto externo, por exemplo: a santa
Nlissa, o Officio Divino, etc.).
c) pelo culto ordinario, que se faz com regularidade (por exemplo: a oração, a santificação dos domingos, etc.) ; ou pelo culto extraordinario, que se realiza em dadas occasiões
(por exemplo : o voto, o j uramento, etc.)
.

aa) Os Santos são dignos de veneração pela fideli,dade com que s,erviram a Deus neste mundo, pelas
heroicas virtudes que exerceraln, pela gloria qlle alcançaram na bemaventurança do céu.

) E' muito util invocar os Santos. São amigos
a sua intercessão. Abrasados de amor a Detts e aos homens,
clesejam que todos sirvam fielmente a Deus, para alcançarep, como elles, ? f elicidade da vida eterna. A
deve, porém, sêr acompanhada
bb

cle Deus e podem, como taes, valer-nos com

veneração dos Santos

pela imitação de suas virtudes.
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A intercessão dos Santos e de ehristáos piedosos, bem
como as obras meritorias que se fazern em favor de outrem, auferem a sua virtude dos merecimentos de Christo,
unica e exclusivamente. Christo é a cabeça, nós somos
os membros. Elle é o troneo, nós somos as vides. Sem
elle, nada podemos fazer ( cfr. I vol. 25, 5) .
,cc) O culto das imagens baseia-se na tendencia
humana de perpetuar, por alguma representação, a
memoria de pessoas que nos são queri,das. E' justo
e razoavel, como a r,everencia que se presta aos retratos de nossos paes, parentes, amigos e superiores.
'dd) Condemnando a heresia dos iconoclastas, o
Segundo Concilio de Nicéa (787 ) definiu que as imagens de. Christo e ,dos Santos podem sêr ven-eradas
por meio de incenso e luminárias, de 'prostrações e
genuflexões, etc. To'das essas homenagens se dirigem
a Christo ,e aos Santos, que as imagens representam.
ee ) Pelas representações, as imagens nos recordam muitas verdades da santa Religião, põem-nos
ante os olhos a vida e o exemplo dos Santos, a maneira ,por que alcançaram a gloria celestial ( emblemas de virtude), impellem-nos a render a Deus e aos
Santos a homenagem de nosso amor e respeito, concentram a força da imaginação e prendem assim a
nossa attenção durante a prece (cfr. devoção: § 23, 3).
ff) Algumas imagens chamam-se milagrosas (p. eX.,
a imagem de Nossa Senhora Apparecida), porque Deus
se ,digna operar milagres em f avor daquelles que as
veneram com fé e devoção. Está claro que os milagres não devem sêr attribuidos át propria imagem.
Seria peccado de fetichismo.

A fgreja quer que as imagens

sejam dignas de sêr

veneradas. Os catholieos devem boicotar toda arte que não
corresponda á" santidade da Religiáo. IJ.a, no commercio,

muitos artigos religiosos que só ridiculanzarn o culto
imagens (p. êX., "santos de mascate'f , etc.).

das

Imagens quebradas e desfiguradas devem sêr destruijã perderam a benção liturgica. O melhor
proeesso é queimá-las reSpeitosamente.

das, porque

.A. respeito da iconographia
Senhora, cfr. II vol. 16, 19.

de Christo e de

Luz e Vida
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gg) Chamarn:sê reliquias os restos mortaes dos
Santos, bem como as roupas e todos os objectos que
usavam em vida.
Veneramos as reliquias, por se-

rem preciosas lembranças que os Santos nos deixaram. Os corpos dos Santos são veneraveis, porque
foram templos do Espirito Santo e instrumentos -de
muitas virtud,es. Delles temos a certeza de que hão-de
resurgir gloriosamente. Além disso, Deus opera muitos milagres por intermedio de reliquias.
"Morreu pois Eliseu, e sepultaram-no. Naqueile mesmo anno, penetraram no paiz uns salteadores moabitas.
E algumas pessoas que iam sepultar um d.efunto, viram
os salteadores, e lançaram o corpo na sepultura de Eliseu. Logo que o cadaver toeou os ossos de Eliseu, o
homem resuseitou, e levantou-se sobre os seus pés (B Rs

13, 2L).

"Deus operava milagres extraordinarios pela máo de
Paulo, de maneira güê, applicando aos enfermos até os
lengos e aventaes que tinham tocad.o em seu corpo, não
só sahiam delles as d.oenças, mas tambem os espiritos
malignos se retiravam" (At 1g, LL-LZ).

"Deus dividiu, por assim dizer, os santos

comnos-

co. Para si arrebatou as almas, para nós d.eixou os corpos" (S. Joáo Chrysostomo).

3. A tta,tareza da verdad,eira religião

A virtude da religião deve sêr uma adora-

çãro em

espirito e verdade, isto é,, deve nascer
da mais intima convicção. Só assim é que corresponde iL natur eza espiritual de Deús e do
homem. Sem a disposição interior, não tem valor a pratica externa da religião.
a) Esse requisito fundamental foi inculcado por Jesus
e já, chegou em que os
verdadeiros adoradores adorarão o Pae em espirito e verdade. Sáo esses os adoradores que o Pae procura. Deus
é espirito, e em espirito e verdade o devem adorar, os
que o adoram" (Jo 4, 23 ss).
b) Je os Prophetas do Antigo Testamento fustigavam a exteriorizagáo do culto entre os judeus: "Visto
que este povo se aproxima de mim com a sua bocca, c
Christo: "E vem a hora
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com os seus labios me glorifica, e,mquanto o seu coragáo está longe de mim, e me respeita segundo principios e ensinamentos humanos eis que porisso farei
uma maravilha nesse povo, um prodigio estranho e sur-

prehendente: perecerá a sabedoria dos seus sabios, e desappare eerá. a prudencia de seus varões intelligentes" (fs
29, 13-14).

r

A esta passagem alludia Nosso Senhor, quando disse
aos phariseus: "I{ypocritas ! bem prophetizou de vós Isaias,
dizendo: Este povo me honra com os labios, mas o seu
coraçáo está longe de mim. Náo tem valor o seu culto,
porque o que ensinam, sáo doutrinas e preceitos humanos" (Mt 15, 8).
Dahi segue a necessidade da vida interior e da compenetração religiosa (cfr. § 12).
4. A necessidade do culto externo

Da necessidade da disposição interior não
segue, de maneira alguma, que sej am inuteis
e sem valor os actos externos de religião. Nosso
Senhor tomava parte no culto do templo e das
synagogas (Lc 2, 4l ss; 4, 16) . Só contra os
abusos e desordens é que se prevalecia de slra
autoridade messianica (Mt 5, 23 ss; 21, 72 ss) .
Os adversarios do culto externo eostumam allegar as
palavras de Nosso Senhor: "Quando orares, entra em teu
quarto, fecha a porta, e ora a teu Pae, ás oceultas. E teu
Pae, que enxerga em segredo, te d,atâ a recompensa"

( Mt 6, 6) .
Esta passag em, porém, não trata do culto
externo. rnveste contra a arrogancia dos phariseus, que
reza.va'rn pelas ruas, para serem vistos e louvados pelas

multidões.

O culto externo é indispensavel aos homens :
a) O homem deve servir a Deus, com todas as
forças do corpo e da alma, porque é cousa e propriedade de Deus (Lc 10, 27 ; 7 Jo 4, 16-19). Além
,disso, a dupla natureza do homem impelle-o a manifestar, exteriormente, âs disposições da alma, como
sej am sentimentos de amor, de estima, de aversão,
etc.
Pela psychologia, sabemos perf eitamente qu,e
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taes expansões exteriores intensificam os sentimentos da alma. Não havendo nenhuma expansão, a 'alma
perde f acilmente o surto de suas boas disposições.
b) O christão é membro de Llma .perfeita sociedade religiosa. Como tal, deve assistir aos actos com
que,essa sociedade reconhece a absoluta soberania
de Deus, os seus direitos de supremo Legislador da
humanidade. Porisso é que a Igreja regula o culto
externo por leis positivas, e çonvoca todos os fiéis,
aos domingos e dias santos de guarda, para o santo
Sacrificio da Missa, que é a oração liturgica por excellencia.
c ) Pela nossa assistencia, devemos e dif i,car e estimular o proximo. Vêr e ouvir alguem rezar com
fervor augmenta a nossa propria devoção.
d) Jesus Christo recommenda a oração publica

,e

collectiva: "Onde dois ou tres se acharem reunidos

ern meu nome, eu estarei no meio delles" (Mt 18, 20).

Ao individuo e collectividade incumbe
zelar pela decencia do^culto externo. As formas
adoptãdas, mórmente em devoçgg. - poPulares,
devõm condizer com a espiritualidade de Deus
e da alma humana.
como apice da Revelação ( cfr. II vol. 31,

3)

,

o

Novo Testamento sübstituiu os antigos sacrif icios por
uma oblação agradavel a Deus (Ml l, 11 ) . Introduziu

um "cultõ razoavel" (Rm 12, 1), que faz a religião
depender de uma vida inspirada no exemplo de Jesus
Christo.

"Meus irmãos, rog,o-vos pela misericordia de Deus,
que off ereçaes os vossos corpos como uma hostia viva,

santa e agradavel a Deus, rendendo-lhe assim um culto

razoavel. Não vos conformeis com este mundo, mas trans-

formae-vos pela renovaçáo do espirito, af im de conhecerdes qual é a vontade de Deus, o que é bom, agrada-

vel e perfeito" (Rm 12, 7-2; cfr. I{b 13, 15; Tg 1,
Thema: Caracter e necessidade do culto externo.
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oração
1. Noção

Oração é uma elevação da alma a Deus,
para adorá-lo, agradecer-lhe e pedir-Ihg as graçrt de que necessitamos. E' o acto mais_ esP-gnianeo da virtude da religião. No trato familiar

com Nosso Senhor, a alma se expande com todos
os seus aff ectos, esperanças e temores.
A oraçáo pode sêr:
a) effusiva, que se faz com as proprias palavras, conforme a inspiração da alma; - ou de formula, que se
faz por meio de textos approvados pela Igreja (p. ex.
o Padre-nosso, a Ave-Maria).
b) vocal, que se manifesta por signaes sensiveis;
ou mental, euê se não manifesta exteriormente. A meditação é uma forma de oração mental.
Sem recolhi,mento, a oração vocal náo teria efficaPode sêr privada ou publiea, concia (Mt 15, 8-9)
forme se fizer em nome proprio (p. €X., as orações partieulares) ou em nome da colleetividade (p. €X., santa
Missa, Officio Divino, ete.); indivldual ou collectiva, corlforme se rezar sózinho ou em commum (Mt 18, 19-20).
c) de louvor e de adoração, de petição e aeção de
graças. A adoraçáo e a acção de graças sáo mais elevadas do que a simples oraçáo deprecatoria. Em nossas preces quotidianas, devemos unir a supplica ao louvor e â" aegão de graças.
No corpo mystico, a oração
funde com a oração de Christo,
junto ao Pae, do Summo Pontifice
Deus Padre por todos os christãos

dos membros

se

nosso Medianeiro
que se of f erece a
que lhe estão en-

corporados.
Devemos, portanto, unir-nos á" oração de Christo e
offerecer a Deus os seus merecimentos ( cf r. § 25; 1) . Assim o queria o Mestre, quando disse aos discipulos: "Em
verdade, em verdade vos digo: Se pedirdes ao Pae alguma cousa em meu nome, elle vo-la datâ. Até ag:ora,
nada pedistes em meu nome. Pedi, e recebereis" (Jo 16,
23-24).

http://www.obrascatolicas.com

134

DR. F'REDERICO TILLMANN

- A MORAL CATHOLICA

Porisso é que a fgreja faz todas as orações liturgieas
"por Jesus Christo Nosso Senhor". A inobservancia dessa
praxe explica, takez, a esterilidade de nossas orações

particulares.

2. Necessidade

A oração não fica ao bel-pr azer de almas
lei absoluta para todos os homens. Pela oração é que a criatura racional
piedosas, mas é

rende a Deus as devidas homenagens. Da oração
é que depende a conservação e a prosperidàae
da vida christã. Um dos maiores problemas da
educação religiosa, na familia e na escola, é incutir na criança o verdadeiro espirito de oração.

a) Não ê possivel precisar quando se deve fazer
oraÇão. O costume de rezar de manhã ,e de noite, an-

!.t g depois das refeições, não é preceito formal da
rgreja, rnas é tão conforme ao espirito christãr-1, qLle
não deixaria de peccar, quem deliberadanrente as
omittisse por longo tem,po. Por qlle razáo?
b ) Em p erigos e ten taçõ es, há estricta ,-rbr igação
de rezar, porque a alma então precisa de grasas especiaes. O christão deve tambem rezxr', qua n do assi ste
a actos obrigatorios da santa Religrão (tl. BX., durante a Missa dominical), ou quandc recebe algum
sacramento ( confissão, comrnunhão, chrisma, matnmonio, etc. ) . QuaI é a maneira mais proveitosa de
assistir áL santa Missa? (cfr. § 25, 3; II vol. 27, 2 e 6).
Náo poucos christãos julgam que a oraçáo só tem
valor, quando se reza com uma disposiçáo especial. E'
um erro que muito prejudica a vida christã. O valor
da oraçáo depende unicamente da intenção de se rezar,
como deve sêr, com a attenção concentrada no que dizemos a Nosso Senhor. Não depende de disposições sensiveis, porque estas não estáo no dominio da vontade humana (cfr. § 21, 3). Taes disposições tornam a oraçáo
mais facil e agradavel (consolações espirituaes), mas
não são necessarias para uma boa oraçáo. Que attitude
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devemos tomar em seccuras espirituaes ? Que diz o simples bom senso ?
Thema: Valor ascetico e moral da consolação espiri-

tual (cfr. II vol.

43, 2).

3. Propriedades

A boa oração requer de nossa parte:
a) compenetração de seu valor e dignidade.
Poder tezar é uma nobreza para o christão. Pelas
asas da oração, a alma eleva-se a Deus, transpondo o
abysmo que medeia entre a santidade d.ivina e os seus
proprios peecados. A oraçáo é sublime, porque nos une
a Deus e nos transmitte as suas gragas e bençãos. Para
tirar bastante proveito da oração, dev.emos preparar-nos
devidamente: "Prepara a tua alma antes da oraçáo, e
não sejas eomo urn homem que tenta a Deus" (Eccli
19, 23).

'

Nessa compenetração entram dois factores :
aa) r,ecolhimento, pelo qual o christão afasta' de
tudo o que o poss,a distrair da boa oração. A atti-

si
tude externa influe muito no recolhimento da alma.
Além disso, nosso porte deve corresponder â santidade

de Deus, a quem dirigimos os nossos louvores e supplicas.

bb) devoção, pela qual nos concentramos no acto
de rezàr, attendendo ao sentido de nossas palavras.

Differe, essencialmente, das consolações sensiveis eue,
ás vezes, acompanham a oraçáo ( cfr. n. 2) . O valor
intrinseco da oração depende de nossa bo,a vontade.
Quem quizer rezar bem, sempre f ará boa oração.
Quanto menos procurarmos eonsolações sensiveis, tanto mais intensa e mais fecunda se torna a nossa vida

,de oração.

b) confiança em Deus, como a deve têr o
christão em seu Pae celestial (Lc 17, 11-13 ; 12,
6-7 ; 77, 5-6; Mt 6, 7-l\) .
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c) perseveranÇâ, porque Nosso Senhor nos
disse que nunca devemos deixar a oração (Lc
18, 1 ss).
aa) A perseverança exigida por Nosso Senhor refere-se, €D primeiro lugar, â oração deprecatoria, como nos explicou na parabola do amigo importuno
(Í-,c ll, 5 ss) e da viuva que pleiteava seus direitos
(1. c. 78, 2 ss).

bb) Nosso Senhor tambem queria dizer que a vida
do cht'istão deve transformar-se em oração. Não pretendia, ,porém, obrigar-nos a uma oração eontinua,
aliás impraticavel para a conclição humana. Recommendava apenas a reeta intenção, que sobrenaturaliza
todas as coisas, e lhes confere valor de oração.
Assim o entendia S. Paulo : "Quer comaes, quer bebaes, ou façaes outra coisa qualquer, fazei tudo para
a gloria de Deus !" ( t Cr 10, 31). Pela boa intenção
podemos, portanto, transformar em oração a vida quoti dian a ( cfr. II yol. 37 , 3 ) .
4. A razá,o de sêr das formulas de oração
' Nosso Senhor disse no Sermão - da Montanha:

"Nas
vossas orações, não useis de muitas palavras, como fazern

os gentios, euê julgam sêr attendidos, mercê do seu farto
palavrear. Náo façaes como elles. Vosso Pae sabe o que
vos é necessario, antes ainda de lho pedirdes" (Mt 6, 6-8).

Com taes palavras, Nosso Senhor não condemna as formulas de oração, nem a fervorosa
repetição das mesmas palavras. Seu intento era
reprovar a crendice pagã, espalhada entre os
j udeus, eue , pela repetição de certas palavras,
pode o homem "atordoar a divindade", para lhe
êxtorquir os favores que desej a (conj urações
magicas).
a) Repetir as mesmas palavras é signal de grande
afflicção ou commoção da alma. Jesus attendeu, de
boa vontade, ao pobre cego que não parava de clamar : "Jesus, Filho de David, tende piedade de mim !"
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No Horto das Oliveiras, o proprio
mim este calice; todavia, não como eu quero, mas
como ttt queres!" (Mt 26, 39, 42, 44).
(

I-,c 18,

35-43 )

.

Jesus repetia agoniado: "Pae, Se é possivel, passe de

b) As form'ttlas de oração são' até necessarias:
aa) Nem toda pessoa ê eapaz de tezar só de coeffusiva). Em mornentos de. grande afração (oração
"de grande
alegria, a prece brotará esp-onfliôção ou
ià"., a" nossa alma, sem convenção de p-alavras. Nas
circumstaneias commllns, a maior parte dos christãos
recorre a formttlas glre exprimam as Suas proprias
idéas e sentimentos. Quando possivel, é melhor fazer
oração effusiva. Mas, até pessoas de solida cultura

retigiosa não estão sempre em condiçõ-es de rezar só
de õoração. De bom grado., tomam então as formulas
que rnars correspondãm â sua piedade pesso'al (p.
d*., o Padre-nosso, a Ave-Maria, a "Alma de Christo",
o . t'Miserere", etc. ) . Na Idade Media, eram oS Psalmos o devocionario das pessoas cult'as (cfr. I vol. 9, 4').
Hoje em dia, todo catholico fleve, pelo menos' apre-

ciar as orações liturgicas (,cfr. Goffiné e Missal dos
As formulas de oração se recommendam
fiéis).

para as epocas de seccura espiritual, porque facilitam

a elevação da alma a Deus.
bt ) Sem forrãulas não pode haver culto collectivo
( cfr. os formularios da santa Missa) . Oraçõe,s qge §-e
rez,am em commum, não. ostentam muita individualidade. Devern mantêr-se numa escala media de senti-

mentos ( cfr. II vol. 77 , 2, b ) . Porisso é que as variações subjectivas foram substituidas por formulas,
na ,evolução da prece liturgica. Como provar a necessid,ade de tal evoluçáo?
c) Não obstante a legitimidade das formulas, o
ideal da oração privada será, como iâ dissemos, a
prece que nos brota da alma, ao sabor de nossa eleiação êspiritual. Nas orações liturgica§ olt collectiva§, devemos recitar aS forr ulas com to'da a compenetração, para que se tornem a linguagem de nossa pro-

pria

alma.

Não importa por qual maneira seja feita a oração,
porque é sempre uma glorifieaçáo de Deus. Quer pela
oragão mental, quer pela oração voeal, devemos rezar
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eom amor e reverencia. Para quem teza com as devidas
disposições, a oração é uma fonte de energia, de gozo e

de

consolação.

§ ru. A petição ou oreção deprecatoria
1. Noção

A petição é uma formula especial de rezar. O christão apresenta a Deus os seus pedidos e desej os, quer em causa propria, quer em
favor do proximo, com a firme confiança de sêr
attendido pela bondade e omnipotencia divina.
O direito de pedir baseia-se no amor de Deus ás
suas criaturas e em nossa absoluta indigencia, tanto na
ordem natural, eomo na ordem sobrenatural. O proprio
Christo nos convida a fazer oraçáo depreeatoria: "Pedi,
e vos será dado. Buscae, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á.

Pois, quem pede, recebe. Quem procura, encontra. A
quem bate, vae-se abrir" (Mt 7, 7-ü.
Quem tem para com Deus o amor e a confiança de
filho, aeha muito natural reeorrer a elle, em todas as
neeessidades do corpo e da alma. o
Nosso Senhor indicou-nos em que ordem o christão deve pedir: "Buscae, pois, ern primeiro lugar o
R.eino de Deus e a slla justiça, e todas essas coisas
vos serão dadas de accrescimo" (flt 6, 33). No "Padre-nosso" deu-nos Jesus o modelo da verdadeira oração deprecatoria.
a) Em primeiro lugar, devemos pedir a salvação
de nossa alm,a, o resgate de to tlos os peccados, as
graças necessarias para viver christãmente e alcançar a felicidade etern,a.
b ) Em segundo lugar, devemos pedir os b,ens
temporae,s que nos forem necessarios e uteis para a
vida quotidiana. Em suas supplicas, o bom christão
nunca deve esquecer que só D,eus sabe o que verdadeiramente convém p'ara os seus filhos muito amados
(Mt 6, 31-34; Lc 12, 22-29). Assim não perderá a
coragem, quando não fôr attendido da maneira que
espel'ava. Os designios de Deus são inescrutaveis.
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c) Pela encorporação em Christo, asJossas supplicas adquirem uma virtude toda esp€cial. Christo
reza comnosco e advoga a nossa causa, junto ao throno de Deus. Ao rezaÍ o Padre-nosso, dirigimo-nos
não só ao nosso Pae e Criador, mas tambem ao "Pae
de Nosso Senhor Jesus Christo" (Rm 15, 6).
"Se ficardes em mim, e se minhas palavras ficarem
em vós, pedi o que quizerdes, e alcançá-Io-eis" (Jo 16, 7).
2. Reqúsitos para a oração deprecatoria

A oração deprecatoria deve culminar
mais perfeita conformação com a vontade

na
de

Deus. Por mais j ustas que sej am as nossas supplicas, sempre devem suhordinar-se aos santos
designios de Deus. Em nossas orações, podemos confiar cegamente na bondade, sabedoria e omnipotencia de Deus (Rm 8, 28).
No Horto das Oliveiras, Jesus nos ensina a conformidade que devemos têr na oraçáo deprecatoria: "Pae,
se é possivel, passe de mim este calice ! todavia, não se
faça o que eu quero, mas antes o que tu queres ! " (Mt
26, 39). Pela mesma razáo mandou que rezassemos: "Seja

feita a vossa vontad.e, assim na tetra, como no eéu!" (1.
c. 6, 10). Porisso é que os Santos náo pedia:n, incondicionalmente, esta ou aquella graçà, mas pediam antes
de tudo que se realizasse, da maneira mais perfeita, a
santissima vontade de Deus.
a) Todas as nossas preces devem incluir um acto
de conformidade. Se estivermos realmente conformados, nunca nos revoltaremos contra Deus, quando não
attende ás supplicas mais ardentes. Por não serem
attendidas, como desejavam, muitas pessoas perdem
a cabeça e deixam de praticar a Religião, principalmente em casos de morte, em graves provações
e enfermidades. - Qual deve sêr a attitude âo veida'deiro christão ?
Mui criteriosamente dizia Sto. Agostinho: "Dizes que
Deus é bom, quando te dá o que pedes. Mas, quand.o pedes
o que te prejudiea, náo é uma misericordia negar-te Deus
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pedes ? Devemos pedir a Deus aquillo que elle
mesmo quer que lho peçamos". Deus, muitas vezes,
nos attende, mas nós não o percebemos, porque não foi
da maneira que esperavamos.

o que lhe

b) D,eus não attende, ás vezes, em castigo de
nossas negligencias. Muitas pessoas não cumprem as
suas obrigações ( relaxamento, imprevidencia, etc. ) , e
depois exigem de Deus verdadeiros milagr,es.

Como toda prece christã, a oração depreca-

toria deve sêr feita "em nome de Jesus", guer
dizer, em união com Jesus pela graça, e na mes-

ma disposição com que Jesus neste mundo rezaya a seu Pae celestial. Nessas condições é attendida infallivelmente, como o foi a oração
cle Jesus no Horto das Oliveiras (Lc 22, 43).
Na oração pontifical, Nosso. Senhor nos intima a re-

zar em seu nome: "Em verdade, em verdade vos digo:
Se pedirdes ao Pae alguma coisa em meu nome, elle

vo-la dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi,
e reeebereis, pára que a vossa alegria seja completa" (Jo
16, 23-24).

Para se rezat em nome de Jesus, é nec,essario:
a) rezar em estado de graça santificante, em plena communhão de vida com Jesus Christo.
b) estar perf,eitamente conformado com a vontade
cle Deus, a exemplo de Jesus Christo, que punha nas
mãos de Deus todos os seus desejos e aspirações (Mt
26, 39; Jo 5, 30; 6, 38).

Thema: NatuÍeza e pratica da oração deprecatoria.

A oragão deprecatoria qm direito do christão
Os atheus, os deistas e fatalistas (efr. If vol. 49,2)
náo admittem a oraçáo deprecatoria. Pelas tazões al3.

legadas se vê que ignoram o verdadeiro caracter da sup-

plica christá. Quem náo crê na existencia de Deus, ou
quem lhe nega a amorosa Providencia, náo pode logi-
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a oraçáo depreeatoria. Nós, christãos
a vontade de 'Deus, não cae
nenhum pard.al do telhado, nem se perde um cabello sequer de nossa cabeça (Mt 10, 29-30).

camente reeonhecer

sabemos, todavia, Qüê, sem

a) Deus Conhece, de antemão, aS IloSSaS necessidades (Mt 6, 8). Não obstante, quer sêr invocado,
para que
assim o reconheça como autor de
-os a criatura
b ens ( cf r. S. th. 2, 2, q. 83, a- 5 ) , e tenha
to dos
occasião de praticar muitas virtudes (humildade, confiança, amor, resignação, etc. ) .
b ) A nossa propria alma sente a necessidatle de
abrir-se com Deus, e depôr-lhe no coração paternal
todos os seus cuidados e tribulações. E Deus pode
não só ouvi-la, ,Como fazem oS homens, mas tambem
Soccorrê-la. Quem deixasse de volver-se a Deus, mostraria pouco f ervor na vida religiosa, e f ar-se-ia indigno de maiores beneficios da Divina Providencia.
Verdade é que a nossa petiçáo náo deve sêr prolixa
(Mt 6, 7), nem constar de jogos de palavras, com que
os supersticiosos julgam impôr a Deus os seus caprichos (efr. os "breves" de oração, âs orações que devem
sêr copiadas e passadas a certo numero de pessoas, etc. ).
c ) Quando f eita com as devidas disposições, a
oração deprecatorja santifica a _alma pela conformação com a vontade de Deus, pela filial confiança na
bondade e omnipotencia divina. E quando pede por
outre,m, a alma pratica uma caridade, e torna-se cada
yez mais generosa e desinteressada.
d) A oração deprecatoria não perturba as leis
da natureza, nem suspende os eternos e immutaveis
designios de Deus. Pela oração depre,catoria, não pedimos que Deus mude a sua vontade, mas só que nos
conceda o eu€, por .,sua vonta,de, fez depender de nossas supplicas (Sto. Thomaz de Aquino). Desde toda a
,eternidade, previu Deus as orações de suas criaturas,
e incluiu-as na actual ordem da natureza. Os milagres operados em virtude de orações entrarâr, desde
a eternidade, nos planos ,da Divina Providencia. Cfr.

II vol. 11.

Com razáo se diz que a necessidade ensina a rezar.
De facto, muitas pessoas erguem as mãos para tezat, só
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quando precisam de alguma coisa. Que diriamos da pessoa que só se lembrasse de .nós, quando lhe pudessemos
valer

?

Mais sublime que a petição é a oraçáo de louvor

e

acgão de graças. Afflora-nos aos labios, quando contemplamos a bondade, a belleza e à majestade de Deus Nos-

so

Senhor.

Thema: O apostolado da

oração.

§ 25. O Sacrificio do Novo Testamento
e a, santificàgáo do domingo

1. Idéa generica do sacrificio

a) Sacrificio é uma oblação feita só a Deus. D,eve
constar de uma offerta real, propria de quem a offerece, e que não seja ainda de quem a vae receb,er.
Ora, Deus conserva o supremo dominio de todos os
bens criados. Por conseguinte, não os po demos offerecer a Deus, senão em sentido metaphorico.
Alem disso, se requer uma oblação que so possa
sêr feita a Deus Nosso Senhor. O homer, porém, pode
ceder tambem ás criaturas ' todos os selrs bens externos
(valores materiaes, etc. ) e muitos de seus bens interllos ( sciencia, interesse, amor, etc. ) . Deve-se, portanto,
procurar uma prenda eue, no acto de oblação, já não
seja propriedade de Deus, e que não possa, de maneira alguma, sêr doada ás criaturas.
t ) De todos os bens que possuimos, a unica prenda
que a Deus pode sêr offerecida ,em caracter de sacri-

ficio, é a nossa propria personalidade. Esta consiste,
como já vimos (cfr. § 7, 1), na autonomia de nossa

natureza espiritual, na in divisibilidade da nossa exis-

tencia, de sorte que della não nos podemos desfazer

em beneficio de outras criaturas. Com relação a Deus,
essa autonomia não é absoluta, pois dependemos de
Deus como suas criaturas. Se a possuimos em grau
relativo, é porque Deus no-la quiz comrnunicar.

Sacrificio é pois a oblação gue o homem
faz de sua propria pessoa a Deus Nosso Senhor.
Por outras palavras, consiste em offerecer a
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Deus o que temos de mais precioso, o nosso eu
com todâs as suas faculc ades. Essa oblação interna se manif esta pelo rito sacrificial (materia do sacrificio).
a) Na Sagrada Escriptura empregam-se protniscuamente os termos " saciificio" , "oblação", "of f erta
f eita a D eus", etc.
b) Diz o Caüecismo Romano: "Toda a virtude
do sãórificio consiste em sêr elle offertado" (II, 4, 69 ).
c) O rito f.az parte do sacrificio,_ para externar
e documentar a disposição interna do sacrif icante.
Cifra-se em retirar dó uso alguma coisa visivel, . pa-ra
ó""sagrâ-la exclusivament,e i,, divindade. Deve sêr legát*.át. instituido pela hierarchia ecclesiastica.
d) A consagração
ção real ou symbolica

iymboliza, não so o

a

os homens, como tamb
mem ao poder de seu Criad

A essencia do sacrificio não requer, de per
si, a destruição real ou symbolica da off eren-

da. De facto, porém, nunca deixa de haver destruição, porque após a queda do homem todo
sacrificio tem seu caracter propiciatorio.
a) Pelo peccado, o homem abandona a Deus, seu
ultimo fim, é volve-se inteiramente para as- criaturas
(cfr. 74, 3). O abandono de Deus acarreta-lhe a Pe_na
de damno; o amor ás criaturas, a pena dos sentidos
( cfr. II vol. 67 , 1 ) .
Para remir-se desse dupl-o caltigo, deve o homem voltar a Deus e renunciar áS
criaturas. Porisso é que no sacrificio predomina a
idea de expiação e propiciação. Consciente de sua
culpa, o homem se desfaz, voluntariamente, lde alguma
coisa que lhe pertencê, para assim reconciliar a divindadê, e desviar de si os castigos do peccado. Pela
destruição da materia, o peccador reconhece QUê, propriameíte, não teria o direito d,e viver, se não f osse
a misericordia divina.
b ) O sacrificio é pois um acto de adoração a

Deus como soberano Senhor de todas as coisas (sacri-

(
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um acto de reparação
o propiciatorio ) , um ac
(sacrifi,cio eucharistico,
ão deixa af inal de sêr

perfeita _ de _graç4o _ deprecatoria (sacrificio impetratorio ) . Cfr. II vol. 27 , 2.
Themas

: 1. o valor ascetico do sacrificio.
2. Sacrificio e boa intenção.

3. Natureza e vantagens da boa intenção.
4. Maneiras de praticar a boa intenção.
2. O saerificio através do Velho
e do Novo Testamento

Na Religião positiva, a idéa do sacrifieio espirituali.
zou-se cada vez mais, conforme as phases progressivas
da Revelaçáo (cfr. II vol. 80-81). Tanto o Antigo como o
Novo Testamento eonsideravam, nas offertas visiveis, os
symbolos de valores espirituaes. Deus náo quer as nossas
prendas, Deus nos quer a nós mésmos.
No Antigo Testamento havia Lrm culto muito rico

e variado, em que se
tos e incruentos, _de
supplica e acção de g
.a liturgia judaica deg

cruen-

ção,

de

Íempos,

Uüito
fizeram os prophetas para restaurar o culto primitivo,
principalmente oséas, Amos e Isaias. i\Ias, o povo e os
sacerdotes já não tinham a necessaria compênetração
religiosa.

"Eu aborreço e rejeito as vossas festas. Não me é
agradavel o odor de vossas reuniões. Se me offereeerdes holocaustos, náo acceitarei os vossos presentes. E não
porei os olhos nas victimas cevadas que rrre offereeerd.es
em cumprimento dos vossos votos. Apartae de mim o
rumor de vossos canticos. Náo ouvirei as arias que cantardes ao som de vossa lyra. Como agua transbord.arão
os meus juizos, e a minha justiça como um rio caud.aloso" (Amos ó, 2L-24).
o novo Testamento simplificou e espiritualizou, err
alto grau, a idéa-mestra do sacrificio. Pela sua morte
na Cruz, Jesus Christo aboliu definitivam,ente o appare-
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a
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O cen-

santaMissa,

a, o Sacrificio
ss; 11,77 ss;

Na santa Missa, Jesus Christo sê offerece a Deus
como cabeça da fgreja visivel. Com a oblação de sÍ
mesmo, offerece a Deus todos os membros do seu eorpo
mystieo. Em união com o saerificio de Christo, devemos
despojar-nos de nós mesmos, para que a nossa oblação
seja perf eita e agradavel aos olhos de Deus.
3. A nossa participagáo no Sacrificio da Missa

O Sacrificio da Missa é uma fonte inexhaurivel de graças e beneficios pa'ra todos os
christãos. O maior proveito tera, quem se compenetrar das intenções de Christo-Sacerdote,
quem comprehender e püzer em pratica a idea
do sacrificio. Para o christão quê a comprehende, a santa Missa é 'realmente o mais perfeito
sacrificio de adoração e acção de graças, de
supplica e propiciação.

Os fiéis devem participar da santa Missa com a verdadeira prontidão de immolar-se a si mesmos. Como cabeça da fgreja, Christo é ao mesmo tempo saeerdote e
victima. Como membros da Igreja, tambem nós somos sacerdotes e victimas, pela communháo de vida com Jesus
Christo. A santa Missa é, pois, um sacrificio offerecido a
Deus pela cabeça e pelos membros do corpo mystieo.

Dahi se segue que a nossa assistencia â santa Missa não deve sêr passiva:

a) Em primeiro lugar, ,devemos immolar-nos a
nós mesmos, em união com Christo-Sacerdote. Tal imrnolação não depende de nenhuma f ormula. Pode sêr
f eita mentalmente entre o Off ertorio e a Communhão
sacrificial. Nluito se recommenda acompanhar, quanto
possivel, as orações liturgicas (Missal dos fiéis), mas
não é estrictamente necessario.
Lrtz e Vid.a
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b) Nossa participação no Sacrificio da Missa consumma-se pela santa Communhão. Sendo um acto li-

turgico por excellencia, a santa Communhão não deve
sêr tratada como simples acto de piedade. E'necessario conservar-lhe o caracter sacrificial, pela recepção dentro da liturgia da Missa.
Mais vale eommungar fóra da Missa do que omittir
a Communhão. Nas eondições ordinarias, náo se deve esquecer que a Mi§sa é a melhor preparação para a Communháo, eomo a Communháo, de sua parte, é a melhor
participação no Saerificio da Missa. A Communhão saerificial é uma pe.rfeita homenag:em de adoração a Deus,
porque lhe offerecemos o holocausto de nós mesmos em
união com o Sacrificio de Chr;sto no Calvario.
Na preparação de neo-conlmungantes, seria muito util
se explicasse o caracter sacrifieial da Communhão ás

crianças euê, pela primeira vez, vão verdadeiramente par-

ticipar do Sacrificio de Christo na Cruz (cfr. Lefebvre:
Liturgia).

c) O espirito de immolação não deve restringir-se
liturgia da santa Missa. Deve, por outra, tornar-se a
nota'
dominante da vida christã. A nossa participação
^
no Sacrificio de Christo deve ampliar-se pelo espirito
de oração, peJa pratica de nossos deveresr _ pela p?ciencia nas advBrsidades, etc. (cfr. II vol. 27, 2 e 6).
Themas: 1. A Missa como factor de santificação.
2. Os frutos da santa Missa (cfr. II vol.
27 _29) .

4. A celebragão dos domingos e d.ias santificados

A celebração dos domingos e festas de guarda tem por fim intensificar a vida religiosa do
individuo. Porisso é que a Igrej a impõe aos fiéis
a obrigação de assistir, em taes dias, ao santo
Sacrificio da Missa.
A santificação dos domingos e festas de guarda influe
salutarmente na vida christá, porque beneficia o indivi-

d.uo e a collectividade. A suspensão do trabalho quotidiano, de sete em sete dias, náo só conserva a forga
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e a disposição de trabalhar, mas offerece tambem ao hoo tempo de oceupar-se, mais folgadamente,' com o
serviço de Deus e com a santificaçáo da propria alma.
a) Na fixação do setimo dia, a lei positiva acertou com o prazo mais favoravel ás condições humanas. O descanso dominical exprime, por assim dizer,
um postulado da natureza, rnas ê o caracter religioso
do preceito qlle lhe confere a plenitude de bençãos
temporaes e espirituaes.
b ) Dahi segue que seria para o bem da collectivida,de, s,e o Estado tambem zelasse pela exacta
observancia ,do des,canso dominical. Pouco adiantaria,
dominical, se não
porém, decretar elle o
previr as .sancçõ,es nece
se não tiver a forde d-iversões, pelas
ça moral d. cohibir o
arda se tornam dias
(uaes os domingos e f es
de maxima dissipação.
c) A observancia da lei dominical, conforme a lei
da fgr,eja, f.az a vida christã prosperar no individuo, na familia, effi todas as classes sociae's. E'tambem de grande valor para a vida economica, para a
sanidade moral e physica do genero humano.
d) Muitas vezes, pode sêr necessario trabalhar
aos domingos e dias santos de guarda, principalm,ente quando o exigir o bem publico e outras causas razoaveis. O bom christão procura restringir taes
trabalhos o mais possivel. O parocho tem f aculdade
de dispensar do descanso dominical em casos particulares ( C. D. Can. 1245, 1 ) .
Themas: 7. Bençãos do descanso dominical para
corpo e alma.
2. "Weekend" e domingo christão.
3. As causas mais communs que dispens'am do descanso dominical.
mem

5. Obrigações inherentes â, santificagáo
dos domingos e festas de guarda

Aos domingos e dias santos de guarda, é
de graYe obrigação:
a) assistir Nlissa inteira, com as devidas
disposições. Este preceito obriga desde os sete
annos completos.
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A assistencia â Missa requer :
aa) presença pessoal. Todos os christãos estão
num solidarismo de direitos e obrigações. Dev,em assistir santa Missa, porque é um acto publico de religião,^o culto official e obrigatorio da christandade.
Tratando-se ainda do Sacrificio do corpo mystico
(cfr. supra n. 3; § 7, 3; II vol. 27, 2), cabe-lhes a
estricta obrigação de tomar parte como membros sacrificantes.

Náo cumprimos o preceito da fgreja, senáo pela assistencia de uma Missa inteira. A culposa omissáo de
qualquer parte principal (do Offertorio até áL Communnao do óacerdole) é uma grave infracção da lqi eôclesiastica. Quem chegar depois do Offertorio, deve assistir
outra Missa, pelo menos a parte que náo alcançára na
Missa anterior.

bb) conoentraçáo e piedade. Devemos recolher-nos

com toda a devoção (cfr. § 23, 3; II vol. 271' 38, 2)
e acompanhar interiormente os actos do Sacrif icio.
Essa participação subjectiva varia de individuo para
individuo, conforme a idade e a indole de cada qual.
A melhor maneira de assistir â Missa é 'unir-se, pela
immolação de si m'esmo, âo acto sacrificial de Jesus

Christo (cfr. n.3). Que nos'suggere o Movimento

Liturgico

?

O christão pode assistir áL Missa dominical em qualquer igreja ou capella publica (e semi-publica), mas a
Igreja recommenda aos fiéis a assistencia da Missa parcrchial, pelas seguintes razóes'.
1. para que os fiéis rezern juntamente com o paroeho,
que é

o seu chefe e pastor espiritual; 2. para que mais

ructuosamente participem do Sacrif icio que por elles se
applica aos domingos e dias santos ("Missa pro populo");
3. para que ouçam a doutrina que o parocho deve explicar
nessa Missa parochial; 4, para que tomem conhecimento
dos avisos geraes e das determinações particulares que o
parocho tiver de fazer áL estaçáo da Missa.
f

b) respeitar o descanso dominical, pela
abstenção de trabalhos servis.
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aa) Esta obrigação é, um corollario da obrigação de santificar os domingos e f estas ,de guarda.
Desde o governo de Constantino Magno ( seculo IV),
o Direito Romano prohibia trabalhos ruidosos aos domingos e dias santos.
bb ) A lei do dese,anso ,exige que o christão se
abstenha de trabalhos grosseiros, eue prof anam o ca' racter
ethico-religioso do domingo. São prohibidos os
trabalhos em que predomina o esforÇo corporal. São
permittidos os trabalhos em que predorninam as f aculdades espirituaes.

Havendo impossibilidade physica ou moral,
a obrigação de assistir Missa, mas
tambem a prohibição de trabalhos servis.
cessa não so

O born christão será sempre consciencioso

na

santificação ,do domingo, mas não há-de ignorar que,
pela doutrina de Nosso Senhor, " o sabbado foi feito
por cau'sa do homem, e não o homem por causa do

sabbado" (Mc 2, 27). Em caso de duvida, é de bom
aviso consultar algurn sacerdote ou theologo.

Seria observar a letra morta: eue não o
espirito da lei, se o catholico se limitasse a
ouvir Missa e a não trabalhar aos domingos.
Pelo espirito da lei, o domingo deve sêr, de.sde
a manhã ate á, noite, um dia de elevação religiosa.

a) Depois d,e cumprir os deveres religiosos, podemos e devemos procurar alguma distracção honesta
que nos ref aça as energias do corpo e da alma. O
lazer do domingo presta-se para passeios e excursões,
para a conternplação da natureza, para as obras de
beneficencia, para certas obrigações sociaes. O bom
catholico aproveita o domingo
religio
-util,para leituras
§as e instrúctivas. E' muito
tamber, que a -familia se reuna ao redor do radio, para ouvir a diffusão religiosa catholica, etc.
Aos domingos,e dias santos, devemos evitar todas
as coisas que possam conduzir ao peccado, como seja
frequentar casas de jogo, cabarets, tavernas, espectaculos perigosos, más companhias, etc.
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b) De per Si, não há obrigação de assistir reza
ou deúoção da tarde, aos s,ermões e ás aulas de
^ catecismo. São, todavia, optimos meios cle santificação,
e servem de util e agradavel passatempo. Pessoas que

aliás f icariam sem instrucção religiosa, não estão dispensadas do sermão e da catechese. Seria tambem con-

tra o espirito catholico não ouvir, mezes e annos,
nenhum sermão ou catechese dominical. Em vista da '
ignorancia religiosa, pode-se dizer que todos os christãos estáo, praticamente, obrigados a ouvir s,ermão,
pelo menos de Yez em quando.
S. Justino Martyr conta-nos euê, aos domingos, os
christãos se reuniam de toda a parte, para offerecer o
santo Saerifieio: "Após as orações, segue a offerta de
páo e vinho misturado com ag:ua. Distribuem-se, entáo,
as especies eonsagradas a todos os presentes, ê todos reeebem

a santa

Communháo".

Thema: O preceito da Missa dominical.

§ 26. Voto e juramento
1. Nogão e importaneia do voto

Voto é umA promessa voluntaria, feita a
Deus, de alguma coisa {tue lhe seia agradavel.
O essencial do voto é a promessa, pela qual
alguem se obriga, sob peccado, a praticar alguma virtude. Distingue-se, essencialmerlte, da
simples resolução ou proposito.
O voto, de per si, ê uma oração que se torna
mais efficaz e meritoria pelo sacrificio. Pela promessa
d,e uma boa obra, o supplicante quer af ervorar-se na
oração, e manif estar o vivo empenho de sêr attendido. Para quem estima o valor da oração e do sacrificio, o voto é um excellente acto de religião.
O voto é de grande actuação psychologica. Combate
a. inconstancia da vontade, impelle o individuo a cumprir as obrigações espontaneamente tomadas. No estado
religioso, manifesta-se o seu valor tambem para a vida
social christá (cfr. § 9).
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palra, a,

validade do voto

Da propria natur eza do voto se deduzem
as condições de sua validade. Tratando-se de
uma promessa feita a Deus, no voto sempre
deve haver: intenção de obrigar-se e materia
honesta e possivel.
a) O voto deve sêr feito com toda a liberdade
e deliberação. Não vale, portanto, o voto que alguem
emittir, por medo grave ou por imposição de outrem.
Falta a neeessaria deliberação, quando a pessoa não
eOnheee o al'cance de Sua promessa ( p. eX., cridnças que fazem voto de virgindade), ou quando há
erro substancial aeerea da eoisa promettida (p. €x.,
julgando não sêr muito longe, prometter uma romaria que, na realidade, fica â grande distancia).
bb ) A pessoa deve estar e,m condições de cumprir o que promette. A materia do voto deve sêr honesta e possivel. Prometter alguma coisa peccaminosa seria grave offensa a Deus. Prornetter eoisas
futeis e ridiculas não passa de leve irrevereneia
majestade divina. Em ambos os casos, porém, o voto
é invaliclo. O voto só é possivel, quando a p,essoa
tem o pleno direito de dispôr de sua propria voná,

tade, e da eoisa que vae prometter.

O voto é de tanta irnportaneia parra o individuo, que
só deve sêr feito depois de muita reflexão. Em geral,
convém eonsultar o director espiritual (cfr. § 47,5),-para
que se não tome alguma obrigação aeima das proprias

forças.

"Quando fazes algum voto a Deus, trata de eumpri-lo
sem demora, porque lhe desagrada a promessa infiel e
imprudente; cumpre, pois, tudo o que houveres promettido. Muito melhor é náo fazer votos, do que fazê-los e
depois não os cumprir" (Eceli 6, 3-4).
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3. Noção e divisão do juramento

Juramento é uma invocação de Deus como
testemunha da verdade que affirmamos, ou como fiador de alguma promessa que f azemos
(C. D. Can. 1316, l; 1317, 1).
A propria definição in dica as duas especies principaes de juramento : o assertorio ( prestado, em geral, perante os tribunaes) e o promissorio ( p. eX., o
compromisso legal das autoridades, dos funccionarios
e profissionaes, se fôr prestado sob a invocação d e

Deus).

O essencial do juramento é a intenção de irivocar
a Deus como testemunha da asserção ou da promessa, e de chamar sobre si o rigor da justiça de
Deus, se não fôr verdade.
Da noção do juramento tiram-se ainda os

seguintes

corollarios:

a) O juramento é um acto de religião. Professa-se,
por elle, a omnipresenga e a justiça de Deús. Como aeto
de religiáo, não tem razáo de sêr na boeca do atheu.
Prestado sem a invocaçáo de Deus, o eompromisso legal
não tem caracter de juramento. E' uma simp)es promessa,
feita com certas formalidades.
b) A formula de juramento deve exprimir uma verdadeira invoeaçáo de Deus. E' explicita, quando Deus mesmo é invocado (Rm 1, 9); é irnplicita, quando é invocada
uma criatura que tenha especial relaçáo eom Deus Nosso
Senhor (p. €x., jurar por Nossa Senhora, pela Cruz de
Christo, etc. ;
Dt 30, 19).
c) As cerimonias
externas (formalidades) não influem no valor do juramento, só inculcam o caracter religioso (p. êX., erguer a máo para o céu, toear os santos
Evangelhos, pôr-se diante do Crucifixo, etc. )
.

4. Liceidade do juramento
A liceidade do juramento foi contestada, não só
por muitas seitas acatholicas ( catharos, pelagianos,
anabaptistas, nnemonitas, j ansenistas, etc. ) , mas tambem por alguns Padres da Igreia ( S. Basilio, S. João
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Chrysostomo, S. Jeronymo ) . D iziam que o juramento
só tinha razá,o de sêr no Antigo Testamento. O Evangelho não o admitte, porque a veracidade dos chris-

tãos o deve tornar dispensavel ( cfr. S. Jeronymo).

Os adversarios do juramento reportam-se ás palavras
de Nosso Senhor: "Além disso, ouvistes que foi dito aos
antigos: Náo jurarás falso, mas eumprirás o que juraste
ao Senhor! Eu, porém, vos digo que náo jureis de forma
alguma: nem pelo céu, porque é o throno de Deus; nem
pela terra, porque é o escabello dos, seus pés; nem por
Jerusalém, que é a cidade do grande Rei; nem jurarás
pela tua cabeça, porque não podes fazer braneo ou preto
nenhum dos teus cabellos. Seja o.vosso modo de falar:
sim, sim! não, não! Tudo o que dahi passa, vem do mal,,

(Mt 5, 33-37).

Para resolver a difficuldade, deve-se attender

se,guinte

ao

:

a) As palavras de Nosso S,enhor são contra a
jurar, conforme faziam os phariseus (Mt 23, 16 ss ) . Não se ref erem ao juramento
legal perante es tribunaes, mas sómente â interpretação pharisaica do juram,ento promissorio ( cfr. todo
o contexto qm qlre Nosso Senhor f ala do espirito da
Nova Lei: Mt 5, 77 - 6, 18).
b ) Nosso Senhor queria dizer eu€, entre os seus
discipulos, deve bastar a simples palavra para a affirmação da verdade. o que dahi pãssa ô juramencapciosa maneira de

to.

os

Soli,iu;",:.'.Tà#fJ.i'?t?.:*I1,1â-;,1;
lhe fizera ém forma ãe ésconjura-

ção

d) A Igreja _não' só permitte o juramento, mas
até o __exi_ge em determinadas circumstancias ( p. eX.,
na collação de Ordens maiores, de cargos ecclêsiasticos; em causas e eleições canonicas, etc. ) .
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A liceidade do juramento foi declarada por varios
(contra os fraticellos), Martinho V (contra Wiclef ), Clemente XI (contra Quesnell e os jansenistas), Pio VI (contra o Synodo de Pistoia).

Pontifices: Innocencio IIf (contra os valdenses), Joáo XXII

õ. Condições para a prestação de juramento

Dado o seu grande valor para a sociedade,
só raras vezes se deveria exigir ou prestar j uramento, restringindo-o para os casos de verdadeira necessidade. Sempre que fôr possivel, devem-se observar todas as formâlidades e cerimonias. Os motivos, pelos quaes o j uramento
se torna necessario, são por via de regra o bem
commum e a garantia moral cla sociedade.
As eondições do juramento agradavel a Deus estáo
expressas na passagem do Propheta: "Em verdade, em
juizo, em justiça é que jurarás: Viva o Senhor!" (Jr 4, 2»Se faltar uma dessas condições, o juramento torna-se offensivo a Deus Nosso Senhor (C. D. Can. 1316, 1).
a) Verdade. No juramento assertorio se requer
a mais estricta veracidade. Quem presta juramento
perant,e o tribunal, deve basear-se em sciencia propria, não em declarações de outras pessoas, por mais
fidedignas que sejam, não deve tão pouco usar de
restricções mentaes ( cfr. § 47 , 2) . Suas palavras devem corresponder inteiramente â verdade. No iuramento promissorio se Tequer a firme intenção de
observar o compromisso que se toma aos olhos de
.

Deus.

b) Juizo ou criterio. Não se deve iurar sem causa
justa e razoavel, porque seria um-a falta de respeito
â Deus. O juramênto exige pois muita ponderação.
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Voto e juramento

A pessoa deve têr pleno conhecimento de calrsa. Crianças e pessoas de cabeça fraca não estão em condiçõ,es de prestar juramento.
c) Justiça. No juramento assertorio, a declarapeccado (p.eX., confirmar
ção não deve envolvér
uma diffamação por jurarnento). E, 'no jurarnento
promissorio, não deve prometter coisa peccaminosa
( p. 'ex., jurar vingança ) .

E' grave peccado quebrar ; j uramento. Jurar sem razã,o sufficiente (j urar á, tôa) não pêssa de culpa venial, mas é um costume que ex,põe a pessoa ao perigo de offender a verdade,
por falta de reflexão e conhecimento.
Perjurio é o juramento que não tem os requisitos necessarios. A forrna mais commum de perjurio
é o juramento falso ( cfr. o juramento de Simão Pedro, Mt 26, 7 4) .
"Como o eseravo, continuamente torturado, nunca está
sem pisaduras, assim todo homem que jura e repete a
cada passo o nome de Deus, não será de todo isento
de peccado. O homem que jura muito será cheio de
iniquidade, e a desgraça náo se apartará" de sua casa.
E, se náo cumprir o juramento, o seu, peccado estará
sobre elle. E, náo fazendo easo, pecca duplamente. E, se
jurar em váo, náo terá" nenhuma desculpa. A sua casa
ficará. cheia de castigos" (Eccli 23, 11-14).
6. Corollarios

O juramento é muitas vezes o unico meio ,de se
apurar a verdade. Dahi resulta a sua grande importancia para a sociedade. Os poderes publicos devem
attender a que não se torne mera formula, ,destituida
de toda sancção moral.
De pessoas que já, eommetteram perjurios, náo se devem exigir novos juramentos. Não é facil de resolver, se
individuos de maus precedentes são moralmente capazes
de jurar nas devidas condições (p. êX., falsarios, perjuros, criminosos profissiona.es, etc.). o mesmo se deve
affirmar de pessoas que rejeitam o juramento por rlo-
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tivos religiosos ou philosophieos (p. êX., os atheus, os
partidarios da moral leiga, muitos sectarios protestantes, etc. ) .
Em todo caso, a autoridade deve averiguar
se a pessoa de facto quer, ou náo, invocar a Deus como
testemunha de suas palavras ou promessas.
Para evitar prof anações, seria bom restringir

os

juramentos obrigatorios. Sendo, porém, tão efficaz na
averiguação da verdade, os poderes publicos costumam exigi-lo em varias circumstancias, não obstante

as eventuaes profanações . que possa haver, da parte
de pessoas sem consciencia.
Com a laicizaçáo 'da vida official, &s autoridades brasileiras nunca exigem juramento propriamente dito. No
Brasil, o compromisso legal assume o caracter de simples
promessa (palavra de honra), feita com certas formalidades. A quebra do compromisso sempre é peecado, grave ou leve, conforme a materia, mas não é perjurio em
sentido theologico.

§ 21. Peccados contra,

tu

virtnde da religião

1. A blasphemia

E' uma inj uria contra Deus, manifestada
por palavras, gestos e obras. E' sempre peccado grave.

A blasphemia propriamente dita consiste só em palavras. Às outras invectivas (p. €X., erguer o punho contra Deus, cuspir eontra o céu, ete.) são blasphemias em
sentido lato.
A blasphemia formal presuppõe dois elementos
: a pronunciação de palavras blasphemas e a advertencia de sua malicia contra Deus.
Portanto, a blasphemia não é peccado, ou quando muito, peccado leve, todas as vez,es que a pessoa não advertir na malicia de suas palavras, como
aeonteee em momentos de colera e nerYosidade.
Mas, se r indignação se volver eontra o proprio
Deus, as palavras contraem a malicia de blasphemia formal.

constitutivos
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Pessoas há que são eontinuamente assediadas por
idéas blasphemas. São casos morbidos que o confessor deve atalhar com toda a bondade e paciencia. Havendo taras nervosas, deve-se reeorrer a um medieo
consciencioso (cfr. § 18, 3).
Themas: 1. Como reparar as blasphemias contra a
Providencia de Deus ?
2. O apostolado de reparação.

2. A profanagã,o do nome de Deus
A imprecagã,o ou maldição

Muitas vezes, tomam-se em vão o nome
de Deus e outros nomes santos, para exprimir assombro ou receio. E' um mau yezo que
i-porta em falta de respeito a Deus e em falta
de dominio sobre si mesmo. E' todavia culpa
venial. Mais perigoso é tomar nomes santos
em momentos de colera e exaltaÇão, porque
a

facilmente pode degenerar em blasphemia. Um
meio efficaz de combater esse mau costume
é a piedosa pratica de j aculatorias.
"O nome de Deus não esteja sempre em tua bocca,
e náo mistures em tuas conversas os nomes dos Santos, porque nisso náo ficarás isento de culpa" (Eecli
23,

10).

Desej ar ,rr3l a outrem ou a si mesmo é
u.ryq impre'cação (praga, maldigag). De per
si, é um peccado contra a caridade. Assume,
porém, o caracter de blasphemia, euando a
pessoa ou coisa é amaldiçoada como criatura
de Deus (p. e X., amaldiçoar os Santos, a Igrej a, os Sacramentos, etc.) . Quando a maldição
encerra uma invocação de ,Deus, commette-se
tambem uma profanação do seu santo Nome.
A imprecação é de per si peccado grave. Em

muitos casos, torna-se f alta leve, porque não há plena
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advertencia nem vontade seria de amaldiçoar. Não
raras vezes, é uma explosão de colera e impaciencla.

3. O sacrilegio

Consiste nA violação ou profanação de
pessoas, coisas e lugares consagrados ao serviço de Deus. O mais nef ando dos sacrilegios
é a profanação do Santissimo Sacramento
(Communhão indigna, violação das sagradas
particulas, etc.).
A respeito da violaçáo do SS. Sacramento 'decreta o Direito Canonico : "Quem iogar fora as especies co'nsagradas, 'ou as desviar ou guardar para
fins malignos, é suspeito de heresia. Incorre,em excommunhão de "lata" sentença, reservada de modo
especialissimo â Santa Sé Apostolica. Torna-se "ipso
facto" inf ame. Se fôr clerigo, dev,e alem disso sêr
Deus castigou rigodeposto" ( C. D. Can. 2320 ) .'
rosamente os sacrilegios do rei Balthasar (Dn 5,
1-30) e de Heliodoro (Z Mb 3, 1-40).
4. A simonia
O quinto ltlandamento .dà Igreja

Consiste no empenho de comprar ou vender, por valor temporal, coisas espirituaes
(Sacramentos, graças, ndulgencias, cargos ecclesiasticos, etc. ) .
E' o peccado de Simáo Mago: "Quando Simão viu
eüê, pela imposição das máos dos Apostolos, era conferido o Espirito Santo, offereeeu-lhes dinheiro, dizendo:
Dae-me tambem a mim este poder, para que toda pessoa a quem eu rmpuzer as mãos, receba o Espirito SanReplicou-lhe Pedro: O teu dinheiro pereça comto.
tigo, porque julgaste poder comprar com dinheiro o
dom de Deus ! " (At 8, 18-20).

As taxas e estipendios, que os fieis dão
por occasião de certos actos religiosos, não
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são um pagamento da coisa espiritual, mas
apenas uma contribuição para o sustento dos
ministros do altar. A lei da caridade obriga,
porém, o sacerdote a prestar, sem emolunentos, o seu ministerio aos pobres e necessitados.

O Apostolo S. Paulo euê, para si, não queria coisa
alguma, reconhece expressamente os direitos da estola:
"Se semeamos entre vós coisas espirituaes, será muito
colhermos dos vossos bens temporaes ? Se outros gozarn
deste direito sobre vós (p. êX., o Estado), por que náo
o teremos nós, com muito mais razáo? Ainda assim, não
temos feito uso deste direito. Pelo contrario, tomamos
tudo sobre nós mesmos, para náo criar nenhum obstaNáo sabeis que os
culo ao Evangelho de Christo
que trabalham no santuario, á, custa do santuario se
alimentam ? e quem serve ao altar, tem parte no altar ?

Assim tambem ordenou ' o Senhor aos que pregam
Evangelho, que vivam do Evangelho" (1 Cr 9, 11-14).

o

Aquelles eue, em beneficio de todos, se dedicam
ao serviço do culto e{Ír nossas igrejas, devem receb er
do povo o necessario para o seu sustento, da mesma forma qLle as autoridades civis, os soldados e
outros qlre servem ao bem. publico são mantidos
pelo povo. "Quem jamais vae â guerra
propria
custa? quem planta uma vinha, e não come
^ de seus
frutos ? quem apascenta um rebanho, e não toma do
leite do rebanho ?" ( 1 Cr 9, 7). Cfr. § 63.
a) As collectas que se fazern nas igrejas sáo de tradição apostoliea (1 Cr 16, 1 ss; Rm 15, 26 ss). Não são
pe.re. os ministros do altar, mas destinam-se á" manutenção da igreja e a outros fins religiosos e caritativos, determinados pela autoridade diocesana (cfr. § 64).
b) Para tirar esmolas particularmente, em beneficio
de obras pias ou ecclesiasticas, é necessaria a licença
por escripto, dada pelo Bispo da propria dioeese e da
diocese em que se faz o peditorio (C. D. Can. 1503). Desta
prescripçáo estáo isentos, dentro da propria diocese, os
religiosos mendicantes e as associações, cujos estatutos
permittam esmolar para fins determinados (C. D. Can.
62L,

691)

.
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e) Em paizes de rito latino, os sacerdotes e religiosos orientaes (p.êX., do rito maronita, grego-unido, etc.)
precisam, para tirar esmolas, de uma autorização authentica, de data recente, passada pela S. Congregação da

Igrej3 Oriental em Roma, e da licença por escripto do
Bispo da diocese, em que váo pedir esmolas (C. D. Can.
622)
Os fiéis que attenderem a estas clausulas . da
Santa Igreja, nunca serão victimas de exploradores, -disfarçados em padres syrios e gregos.
dos dizimos no Brasil (cfr §§
Thema: O
u3i;l|i."*"
5. A superstição

Consiste em attribuir

a certas coisas (ob-

formulas, manipulações) uma virtude
que. lão possuem por natur eza) nem poJ disposição divina, como por exemplo os Sacramentos' e os Sacramentaes.
a) Em todas as form,as de superstição vae um
acto de confiança em poderes ficticios, a que o homem recorre em lugar da divindade. A pratica da
superstição contradiz aos factos da RevelaÇão, oppõe-se
virtude da religião e aos principios do
bom senso.
^
b ) A superstição é peccado grave, se viciar consideravelmente a vida christã, isto é, quando houver
tacita ou expressa invocação do demonio. Muitas
crendices do povo não passam de faltas veniaes, porque nascem, êffi geral, da ignorancia e simplicidade.
A superstição é um vieiamento do culto religioso.
Chama-se idolatria, quando se rende ás criaturas o culto
devido a Deus. A superstição propriamente dita comprej ectos,

hende as seguintes aberrações:
aa) a divinação ou adivinhaçáo, como sejam astrologia,, oniromancia (interpretaçáo de sonhos), cartomancia,
rotaçáo de mesas, etc.
bb) o emprego de meios inadequados (amuletos, talismãs, breves, patuás, etc. ) , para conjurar desgraças e
poderes malignos.
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cc) a invocaçáo tacita ou explieita das virtudes in-

fernaes, por meio de feitiços, bruxedos, maeumbas,
(demonolatria).

ete.

dd) crenças e pratieas descabidas (numeros e dias
de azar, ferradura atrás da porta, etc.).
ee) piedade viciada, eüe se manifesta por devoções
supersticiosas e ridiculas, pela recitação de certas orações infalliveis, pelo uso machinal de formas de oração
(p. €X., os famosos breves dos nossos sertanejos ) e pela
sua propagaçã.o obrigatoria entre determinado numero
de pessoas (copiar e passar adiante, senão Deus castigà,

etc.

).

Nestas e noutras extravaganeias, }rá" um grande vilipendio da oraçáo, dos Sacramentos e dos sacramentaes.
Prejudicam a verdadeira piedade, e deprimem a fé eatholica no conceito de estranhos. Os bons catholicos devem fazer uma verdadeira campanha contra a superstiçáo.

c) As benzeduras com que algumas pessoas costumam curar certas doenças e f eridas, não são supersticiosas, se forem excluidas todas as orações e
praticas suspeitas. Por via de regra, trata-se de um
dom preternatuf al de curar ( cfr. I vol. 2, 2) , que
Deus concede a certas pessoas, para o bem da collectividade ( cfr. Noldin, Génicot, etc. ) .
Náo sáo, portanto, necessarias as manipulações, por
vezes ridieulas, que pessoas simples e ignorantes empregam em suas benzeduras. Como explicar a relativa frequencia do dom de curar entre os nossos sertanejos ?
Porque não existe, quasi, nos grandes centros ? (attend er
áL finalidade de taes eharismas).

A respeito das superstições do nosso caboelo

esereve

o Dr. Reichensperger: "são erendiees innocentes, em comparaçáo com a negra e maligna superstição que se alas-

tra pelas grandes cidades da Europa".

Luz e Vida
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é na Providencia e superstiçáo.
A devoção ao Anjo da Guarda, uffi remedio contra a superstição.
Refutar as superstições mais propagadas
em tua eidade, em teu munieiplo, em teu

1. E
2.
3.

Estado.
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§ 28. Peccados contra,

a,

virtude da

religião

!

Occultismo, espiritismo, theosoPhia
1. Noção do occultismo

O occultismo comprehende uma serie de

phenomenos, pelos quaes se pretende descohrir
uma nova ordem de coisas, inteiramente inpercepção dos sentidos.
accessivel

^

Deve-se distinguir, rigorosamente, entre oecultismo
scientifico e occultismo philosophico-religioso. O occultismo scientifico ou experimental chama-se, tambem, parapsychologia.

a) O occultismo experimental emprega o methodo das sciencias naturaes. Classifica, meticulosamente, todos os phenomenos occultos que são apurados por meio de observações e experiencias. Faz
as suas pesquisas, com a supposição de que todos os
phenomenos occultos se reduzem a factos conhecidos
e ao ferreo determinismo das leis cosmicas. Rejeita,
por principio, toda,e qualquer explicação preternatural.

b ) Como systema religioso e philosophico, o occtrltismo considera, nos phenomenos transcendentes,
a obra e a intervenção de espiritos desencarnados.
Pouco se lhe dá a ,explicação dos phenomenos como
taes. Seu empenho é communicar-se com o além-tumulo. O occultista de orientação religiosa menospreza as investigações scientificas. Julga-ie illuminado por uma sabedoria transcen d,ente. Em sua exaltação, torna-se pernostico e inaccessivel a qualquer
correcção de' idéas.
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A essencia do espiritismo

O espiiitismo é, uma variante do occultismo. Consiste na real ou pretensa evocação de
almas e espiritos, afim de conseguir a revela-

ção de coisas occultas e extraordinarias.
A evocação dos mortos jâ era conhecida na antiguidade (Lv 20, 27; Dt 18, 10-13; Is 8, 1g). Na forma actual,
appareceu em meados do seculo xrx, e diffundiu-se pelo
mundo inteiro.

a) As evocações são feitas por

pessoas (mediuns)

) Conforme a natureza dos phenom,enos, distinde espiritismo :
aa) o esp
co), que
se caract eriza
( mesas
rotant,es, etc. )
No Brasil, a macumb
e espiritismo e feitiça
bb ) o espiritismo mediumnico (psychographico
e graphologico), no qual os mediuns fãtám ou êscreb

guem-se tres typos principaes

com o feitio de mãos, cabeças e corpos inteiros.
Scientistas de nomeada fizeram experienóias com ma-

terializações, mas até agora não se obteve n,enhum
dado positivo para a sciencia.
3. Aprecia,gã,o do occultismo em geral

Para j ulgar do seu valor obj ectivo, deve-se
distinguir entre occultismo scientifico e occultismo ethico-religioso. Apesar das muitas frau11*
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des havidas, não se podem rei eitar todos os
actos do occultismo scientifico. Existem, realrnente, phenomenos que excedem aS leis communs dá natur eza) e aos quaes a sciencia até
agora não pôde dar explicação satisf actoria.
Parapsyehologia é a sciencia que estuda os phenomenos psychicos fóta do commum, com exclusão de caf

sos notoriamente

Pathologicos.

No espiritismo há phenomenos telepathicos ( p.
X., televisão e telecinese ) que devem sêI investigados meticulosamente. A parapsychologia deve operar
com toda a exactidão scientif ica, e vigiar rigorosamente a actividade dos mediuns. E' uma precaução
indispensavel, porque nos medittns se observa forte
propensão de falsear a realidade. Muitas pesq_gisas
iraCassaram, pela nimia confiança que os naturalistas
punham nos mediuns d,e observação.
e

Muito diversa deve sêr a nossa opinião, ao
considerarmosooccultismoeoespiritismocomo systemas. de philosophia e religião. Nesse
caracter, oppõena-se diametralmente â fé catholica, e constituem um grave perigo para a
vida christã.
Ambos os systemas teutatn devassar uma esphera
que Deus não poz ao alcance do saber humano. Porisso ê gue aS suâs theorias não se coadunam com

a fé revela'da. Com toda a razá,o prohibe à Igreja
o catholico tome parte em sessões espiritas ( decreto da Congregação do Sto. Of ficio, de 24 de abril
de 1917).
Nos phenomenos espiritas como taes, náo é neeessario admittir a directa intervençáo do demonio:
a) Em muitas sessões espiritas, apparecem espiritos
que negam as verdades eschatologicas ( cfr. II vol. 56-68)
principalmente a existeneia do inferno. Taes deslizes corque

,

i".potrdem ás falsas idéas religiosas dos mediuns ou
seus insuffladores.
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b) As communicações de além-tumulo são, em geral,

cle caracter pueril e ridiculo. Nada annunciam cle novo
e surprehendente. Náo nos obrigam, portanto, a presuppôr uma intelligencia sobrehumana.
c) A' medida que examina a funeção do consciente

e do subconsciente , a parapsychologia vae esclarecendo,
cada vez mais, oS phenomenos das sciencias occultas.
Ainda que haja phenomenos sem cabal explicaçáo, não
se faz mistér admittir eausas preternaturaes (cfr. II vol.
õ3, 2).

d) Comprehende-se que o espiritismo é um eampo
propicio para as manobras do demonio, que facilmente se
aproveita da confusão de idéas, para pesear em aguas
turvas (cfr. § 15, 2; II vol. 53, 2).
Thema: O espiritismo, um perigo para corpo e

alma.

4. A theosophia e a, anthroposophia

A theosophia e a anthroposophia

apresentam-se

como doutrinas esotericas. São de origem espirita,
ap esar do rotulo oriental.

Ambas as doutrinas pretendem alcanÇâr,
por via da intuição, um conhecimento directo
do mundo metaphysico. Em cada individuo
existe uma força telepathica que deve sêr potenciada por meio de exercicios methodicos.
a) A theosophia é uma combinaçáo de occultismo

cgm idéas pantheistas, evolucionistas, christás e pseudOmysticas. Na historia do espirito humano sempre houve
tendencias theosophicas, como se verif iea no taoismo
oriental (Laotse), no pantheisrno hindú (Vedanta), na philosophia neo-platonica, no mystibismo acatholico (Boehme,
Swedenborg), etc. Na forma aetual, a theosophia é uma
criação de I{elena Blavatsky ( 1831-1891) , I{enry Steel Olkott (1832-1907) e Annie Besant (1847-1934).
b) Após uma vida cheia de aventuras, I{elena Blavatsky começou a servir de medium em sessões espiritas.

De parceria com o Coronel Henry Steel Olkott, fundou
em L87õ a "sociedade Theosophica", com séde em Nova-
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York (desde 1879, transferida para Adyar, nas. immediações de Madras, na fndia).
c) Annie Besant, discipula e primeira successora de
Blavatsky, introduziu idéas christás na doutrina theosophica. Em 1909, adoptou legalmente o rapaz hindú l(rishnamurti, porque nelle devia encarnar-se o "Mestre e Salvador" da humanidade. Em seguida, fundou a "Ordem da
Estrella do Oriente", cujo fim era propagar a virlda do
novo Messias (séde em ommen, r{ollanda).. Em Lgzg, o
proprio r{rishnamurti negou, publicamente, a sua '{messianidad€", pelo que a Ordem teve de dissolver-se.
d) A adopção de r{rishnamurti scindiu a "sociedade

Theosophica". Desapprovando o culto de r{rishnamurti,

Rudolf Steiner separou-se dos seus correligionarios, e organizou um novo systema a que deu o nome de "anthroposophia" (vide Elueid. II).
Hoje, a theosophia está dividida órn quatro grupos
autonomos: aa) o grupo primitivo de Adyar, perto de
Madras; bb) dois grupos na America do Norte; cc) um

grupo na Alemanha.

5. Aprecia,gio da theosophia

Os systemas theosophicos são visceralmente antichristãos. Encerram um conglomerado de
idéas fantastiscas, colhidas de varias religiões
g philosophias. Os elementos christãos estão inteiramente deturpados.
Náo é bom signal que a theosophia nunca tentasse
provar a verdade da sua doutrina. A razáo náo pode
controlar as "experiencias" theosophicas, porque tazã"o
e theosophia operam em planos differentes. A theosophia
é irracional ou allogica, isto é, náo trabalha com a intelligeneia, mas com as forças instinctivas da natureza
humana. Náo lhe são applicaveis os criterios da fé, porque a theosophia é uma negação do sobrenatural.
a) o christianismo é uma r,eligião historica, porse firma no facto historico da Revelação. O theosophismo não tem base histo.rica. Sua unica fonte
de cognição é a intuição subjectiva.

que_
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§ 28. Pecca,dos contra

a virtude da r'eligião

Leitura concomitante e obras de consultaçáo: Fralcisco Pascucci - armantlo G.oerraazi, Doutrina christã,
S' PauRio 1935; Emilio Josê Salim, Sciencia e Religião,Rio;
Colo, 193
Barradas'
lumba
Monsabré
;;. ;n
riêre, PaO. p.
ris, 1907; P. Bamiêre S. J. L'Apostolat de Ia priêre, Paris'
Candido Santini 'S. J., Manete in dilectione
191? ; Arrizat
1934: Th. Bichard o. P., Théologie et
*.", Petropolis,
pieté, paris, 1gB8; 1j. Plus S. J., oper. cit.; idem, L'Euchaiirti", paris, 1gB0; Paul Thone, L'Appel supreme du Sauveur;' tt. Dans les pas du sauver; III. Sauveurs avec le
Christ, Paris, 1933; í. C. d.'Aguiar, Missal Romano, versáo
e annotações, Estabelecimentos Brepols, Belgica, 19!6;
Beda I(eckeisen O. S. IB., Missal dos fiéis, Bahia, 1936;
Humbertolilug(O.M.C,p'rMananeiaesdoCalvario'Petropolis, 1935; Ád. TanqueroYr oP: cit. IV. Notre sacerdoce;
V. Notre Messe; De Lahai[e, S. J., Mysterium fidei, Paris,
L924;= Gasquer oP. cit.; Louis Bouzic, La Sainte Messe,
Paris; Nicolas Git r, Le Saint Sacrifice de la Messe,
Lethielleux, Paris; J. C. Broussolle , La théorie de la Messe,
Paris, 1913; J. M. Texier, L'Oraison et la Messe avec Marie, Paris, Lg23; De Puinet, La liturgie de la Messe, Paris,
fgáS; P. Erhard, Le saint Saerifice de la Messe, Paris;
Gaspar Lefebvre O. S. Il., Liturgia, Porto, 7922; L. Garrigút, Eucharistie et Saeré Ceur, Paris, L926; Huberto

nónaen, Alma eucharistiea,, Petropolis, 1930; idem, Albores
divinos, 1933, ibidem; f)r. Julio Marla C. SS. Bed., O Deus
Desprezad.o, Rio, L932; Vicente M. Bernadot O. P., Da
Eucharistia áL ss' Trindade' Petropolis' 1935; BégÍs Gêrest
(O. P.e La vie eucharistique, Paris, 1933; P. I)uperroy, Ire
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Christ dans la vie ehrétienne, Paris, 1922; V. f'acchinetti
(O.

tr'. M.,

f sacramenti, Milano, t932; Hockenrrraier O. tr'. M.,

op. cit. ; Natale Licari, Grandeurs mariales, Torino, 1gB4;
Sto. affonso de Ligorio
Geraldo Pires de Souza C. sS.
B€d., Glorias de Maria santissima, Petropolis, 1gB5; Henrique G. Trindade o. F. M., A alma gloriosa de Maria,
Petropolis, L932; nomingos Schmitz o. tr.. M., Eis a vossa
Mãe! Petropolis, 1934; J. M. Lombaerde M. S. tr-., La
Vierge Marie, Vaison-vaucluse, \924; Bx. r,ouis Grignion
de Montfoú, Traité de la vraie dévotion à la ste. vierge;
Bedempto r(ullmann o. tr'. M., o problema dos dizimos,

Petropolis, 1928; Godfrey Baupert-Lucio dos Santos, o Espiritismo, Juiz de E'óra, 1930; Card. Lépicier, Le mond.e
invisible, Paris, 1931; Valerio a. Cordeiro, o Espiritismo,
s. Paulo, 1928; nionysio algarvio, o Espiritismo nada tem
de espiritisrÍle, Maranhão, LgzB; PeriIIo Gomes, A theosophia, Rio, L924; Loús Brémond., Le diable existe-t-il? paris, L924; c. M. rreredia s. J., o espiritismo e o bom senso,
L927; tr'ernando 1t[. Palmés S. 1., Metapsiquica y Espiritis-

mo, Madrid,

7932.
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CAPITULO V
Deveres do christão para comsigo mesmo
Pela té christã, o homem reveste-se de dupla dignidade. Na ordem da ttatureza, é o' rei da Criaçáo (Gn 1,

26-28); na ordem da graça, é filho adoptivo de Deus (Gl
4, 4-7), destinado a ter parte no Reino da vida eterna
(Mt 2õ, 34).
Arraigar em si o Reino de Deus (Lc 77, 2L) é pois a
grande missão, para a qual o homem deve empregar todas
as energias do corpo e da alma, todas as suas faculdades
naturaes e sobrenaturaes. Esta missáo reverte em proveito do homem, porquanto o serviço de Deus lhe impõe
a obrigação de zelar pelos dons recebidos, isto é, pela vida
natural e sobrenatural, pela saude do corpo e da alma.
Com outras palavras, o amor a Deus santifica o amor
que cada qual tem a si mesmo, a estima natural, que o
homem tem ás suas proprias perfeições.
Os factores da vida sobrenatural já. foram tratados
na dogmatica (efr. II vol. 20-28, tr8-64) ; a exposição, pois,
lirnitar-se-á aos deveres inherentes áL vida natural. Em
seguida, far-se-á uma repetição e ampliação da doutrina
dos Sacramentos.

§ 29. O amor do christão a, si mesmo
e os peccados contrarios
1. O amor proprio natural

O amor a si mesmo baseia-se na estima
pgr natur eza, deve têI â, P-Lo
.

qu.e todo homeil,

pria pessoa com todas as suas ,qualidades. Não
comprehende só o instincto de conservação,
mas tambem a tendencia de atr)erfeiçoar todas as f aculdades physicas e espirituaes. O
amor a si mesmo visa, portanto, a conservação da propria vida e a expansão da persona-

lidade.
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Por sêr affeição espontanea, o amor a si m'esmo não
foi inculcado por lei positiva. Implicitamente, está eneerrado nas palavras de Nosso Senhor: "Amarás o proximo
como a ti mesmo!" (Mt 22, 39).
2. O ,rr:* prcprio christão

O amor proprio torna-se virtude christã,
quando é, praticado em harmonia com a vontade de Deus. ,O dogma christão . considera o
amor a si mesmo como um corollario do amor

a

Deus.

Jesus Christo presuppõe o amor a si mesmo como norma do amor ao proximo: "o segundo (Mandamento) é
igual a este: Amarás o proximo como a ti mesmo!" (Mt

22, 3g).

a) O objecto do amor proprio christão é a

na-

tureza humana com todas as suas faculdades, emquan-

to santificada pela graça da filiação divina, e predestinada para a eterna bemaventurança. A vocação para
a vida sobrenatural cala tão profundamente em a n'atureza humana, que o christão não deve estimar suas
perfeições so consideradas em si m,esmas, mas só as
deve amar como obras e dadivas de Deus.
b ) Por conseguinte, o movel do amor a si mesmo
deve sêr, em ultima analyse, o amor com qu,e
Deus
destinou o homem â filiação divina, e lhe -conferiu
dons naturaes e sobrenaturaes, conforme requeria a
dignidade de filho d,e Deus.
.

3. Como deve sêr o a,mor proprio chrlstão

O amor proprio christão deve sêr bem ordenado. Cumpre, portanto, estimar mais a alma do que o corpo, a honra mais do que a
silude, o dever mais do que o prazer.
A legitimidade do amor proprio está em aproveitar
os dons naturaes que cada qual reeebe de Deus Nosso
Senhor (1 Cr t2, 11), O verdadeiro amor proprio distin-
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§ 29.

O a,mor d0 christão a ,si mesmo

t7L

pela modestia com que o christáo deve contentar-se
com os talentos recebidos (1 Cr '1, 7 ; L2, A-LL), pelo cuidado
com (lue os faz render, a exemplo do servo fiel no Evan-

g:ue-se

gelho (Mt 25,

14-30).

O amor a si mesmo é um acto de propria conservação. Deve, porém, observar ,duas clausulas essenciaes : a) não excecler a justa medida ( ambição immoderada) ; b ) respeitar os direitos do proximo ( injustiça e descaridade),
4. O amor proprlo vieiado

A viciação do amor proprio chama-se egoismo. Consiste na exaggerada estima de si mesmo, na idolatria do proprio eu (egoismo, egolatria), ao redor do qual devem concentrar-se
todas as coisas.
a) O egoista so procura a propria honra e con-

veniencia. Não respeita os direitos de Deus, posterga
as leis da justiça e da caridade, não t,em consideração
para com ninguem.
b ) O egoista magoa-se facilmente com qualquer
menos prezo ou falta de attenção. O egoismo infiltrase até em boas obras. E' um veneno subtil que pode
infeccionar as raizes da caridade e da piedade christã.
Sto. Thomaz de Aquino assignala o egoismo como
causa primordial de todo peccado:

Não é nenhum egoismo procurar, antes de tudo, a
santificação pelsoal. Nosso Senhor ensinou, expressamente, que a primeira de nossas preoceupações deve sêr a
Nisto náo há
salvação da propria alma (Mt 16, 26).
sombra de egoismo, porque uma das condições esseneiaes
para a salvação é a caridade do proximo, a qual deve manifestar-se por obras corporaes e espirituaes. E a perfeiçáo exige que amemos o proximo, a ponto de nos sa-

crificarmos por elle, como Christo se sacrificou por nós.
Além disso, a medida do amor ao proximo deve sêr o
amor gue temos a nós mesmos,
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§ 30 Apreciação do corpo e da vida corporal
segundo a, doutrina christã

1. O eonceito christão do corpo
A doutrina christã conserva-se entre dois extremos.
Não despreza o corpo num ascetismo exaggerado, nem lhe
presta culto de adoraçáo, como fazern os epicureos e materialistas.

O christianismo considera corpo e alma
como bens inestima\reis, por serem os elementos constitutivos da natureza humana (Gn 2,
7). A respeito do corpo valem tambem as palavras da Escriptura: "E Deus viu todas as
coisas .que tinha f,eito, e eram muito hoas" (1.
c. l,

31)

.

a) A Igreja nunca depreciou o valor do corpo huA moral christã nunca prohibiu que se trate
o corpo com criteriosa naturalidade. Stta orientaçâo
sobrenatural não lesa os direitos naturaes do corpo,
mas só ref reia as paixões que o arrastam para o pecmano.

cado' ( intemperança, sensualidade, etc. ) .
b ) O christianismo considera o corpo como obra
de Deus, como parte integrante da natureza humana,
como involucro da alm'a immortal. A reverencia christã ao corpo humano ultrapassa os limites do além-tu-

mulo ( cfr. o rito do enterro christão )
Objecções materialistas: A moral christã
.

considera

o corpo como materia maligna, condemna a belleza physica eomo illusáo diabolica, prohibe o prazer dos sentidos
e o gozo esthetico, etc.
Resposta: A ethica materialista deturpa inteiramente
a doutrina eatholiea. A fgreja sempre repelliu os herejes que prégavam o odio á" materia (gnosticos, montanistas, jansenistas, etc. ), e sempre condemnou o rigorismo ascetico. A verdadeira ascese é constructora. Náo consiste em destruir a matéria, mas em santificá-la, segundo
os designios do Criador. Deve, portanto apoiar-se nas sãs
e nobres energias da t:.atur.eza humana. Na vida dos
Santos, encontra-se muitas vezes uma mortificação exor-
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L73

bitante. I{umanamente falando, alguns Santos ultrapassavam as leis ordinarias da prudencia christá. Devemos
crêr que assim procediam sob a inspiraçáo do Espirito
Santo, mas náo devemos imitá-los cega,mente, sem attender ás nossas proprias condições (cfr. II vol. 47, 1,
b; 64, 2) . Sobre a necessidade da verdadeira ascese,

cfr. 10, 3-4.
A moral christá só prohibe as alegrias voluptuarias
e estheticas que não se harmonizarn com as leis de moralidade ( p. êX., falta de pudor, exhibicionismo artistieo,
ete. ) . Estas restricções baseiam-se na lei natural. E'óra
do catholicismo, o corpo não tem def esa moral sufficiente,
e torna-se muitas vezes um ludibrio das paixões e dos
maus instinctos (p.êX., esporte exaggerado, modas inconNesse ponto,
venientes, requintes de sensualidade, etc. )
o mau exemplo de cathoiicos e de funestas consequencias
(Lc L7, L-2). A immoralidade de muitos theatros, cinemas
e praias é um peccado que brada aos céus, como o clamor
de Sodoma e Gomorrha ( cfr. § 32, 2)
.

2,

^

importancia moral clo corpo humano

A moral christã frisa tres pontos

princi-

paes:

a) O corpo humano é o instrumento da
alma. Pelos sentidos chega o homem ao conhecimento clas coisas espirituaes.
Para esse f im, 'é preciso educar as faculdades
sensitivas, principalrn,ente a visão e a imaginação. O
christão deve, porém, exercer eerta vigilancia sobre
os sentidos, para que a má concupiscencia o não arraste a faltas e peccados. Essa vigilancia não impede
a cultura physica (cfr. § 15, 7; II vol. 54, 3).
b) O corpo é beneficiado pela regeneração
da alma (c,fr. § 8; II vol. 6L-64) . Recebe farto
quinhão de graças e bençãos sobrenaturaes.
Como já vimos, tambem o corpo se torna, pelo

b,aptisro, um membro de Christo glorioso, um templo
do Espirito Santo (1, Cr 6, 15, 19). Está destinado a
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resuscitar, e a tomar parte na glorificação da alma (Rm

II vol. 65-66).
c) Na enfermidade, o corpo deve sêr tra-

8, ll1'

tado com toda a solicitude. Para o christão, a
doença corporal torna-se uma fonte de virtudes heroicas (paciencia, alegria de soffrer, resignação com a vontade de Deus, occasião de
rezar e penitenciar-se, etc.).
Conservar a saude é um preceito das leis natural
e positiva (Quinto mandamento). O christão deve,
portanto, attender ao estado de saude. Deve conservá-la com meios licitos e razoayeis, e afastar de si
tudo o que possa compromettê-la sem negessidade.
aa) Como a vida corporal náo é de valor absoluto,
póde haver circumstancias em que seja licito e até necessario sacrificâ-la, em beneficio de grandes patrimonios
moraes (p. êX., sacrif icar-se pela collectividade, morrer
pela fé christã, etc. ).
bb) Peccam as pessoas euê, em doença grave, não
chamam o medico ou náo tomam os remedios prescriptos. Exeeptua-se, naturalmente, o caso de indigencia.
cc) O cuidado pela saude não nos deve tornar escravos 'de preseripções hygienicas (hypoehondria). O ehristão deve fugir ambos os extremos: não demasiar-se no
tratamento da saude (mania de tomar remedios, etc.), e
não descuidar-se das justas medidas de precauçáo (fugir
de extravagancias, náo sobrecarregar o systema nervoso,
etc.). Vida e saude são dadivas preciosas das quaes teremos de dar contas a Nosso Senhor.
dd) Quando a saude 'lhe fôr adversa, o individuo não
deve desfazer-se da vida corporal, porque o suicidio é
um erime abominavel (cfr. § 33, 2). A assim chamada
euthanasia (do grego: bella morte) é um verdadeiro homicidio. Por que razáo? (cfr. § 46, 3).
Themas: 1. Criterios christáos' para a mortificação
corporal.
2. O respeito ao corpo na liturgia catholica.
3. A obrigação de tratar da saude (razões in-

dividuaes, sociaes e religiosas
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A finalidade da cultura physica e da hygiene
A harmonia de corpo e alma é o fim primordial
da hygiene e da cultura physica. Do corpo devem
fazer um instrumento apto para as operaçõe§ ,da alma.
Nesse sentido, tendem a reforçar no organismo a capacidade de trabalho. A cultura physica tem o fim
especial de restabelecer o dominio do espirito sobre
a materia. Onde não alcançar esta finalidade, tornase immoral, porque materi aliza e embrutece o in di3.

viduo.

o catholieismo attende ás más consequencias do peecado original (cfr. II vol. 56). Conhece a rebelliáo da earne eontra o espirito (Rm 7, L5-2õ) , e quer por conseguinte
que a cultura physiea corresponda aos requisitos da moralidade (p. €X., não embotar o sentimento de pudor, evitar a promiscuidade de sexos, etc.).
§ 31. O alimento e o vestuario
1.

A importancia do alimento

O corpo precisa de alimento, para desenvolver e conservar as. proprias forças. Para
esse fim, pode o homem usar de todos os alimentos, sem distincção. A lei de abstinencia
deixa de obrigar, quando fôr prej udicial it

saude.

A eampanha vegetariana e anti-alcoolica é digna de
nosso apoio, mas náo deve affirmar que o uso de carne

e de aleool seja illicito ou peccaminoso. Taes exag'geros
são condemnados pela rgreja, porque negam o direito do
homem a todos os bens da natureza visivel, quer .sejam
necessarios, quer sejam voluptuarios. A moral christã prohibe, naturalmente, todo abuso de . alimentação (intemperança).

a) O instincto de nutr

cessidade natural de comer
pode viciar o app,etite. Os

a maior parte dos homens
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de alimentação. A' mesa, deve o christão observar os
dictames do bom senso, de sorte que a alimentação de
facto lhe sirva para conservar a saude e a força de

trabalho. I\[uito grande é a responsabilidade dos que
zrlsif icam os generos alimenticios, porqu,e prejudicam

f

a saude publica.
refeições
devem sêr santificadas pela orâ.
As
)
ção (cfr. § 23; 2; Mt 74, 19; 15, 36). Desta maneira,
a nutrição deixa de sêr acto meram,ente animal, e torna-se virtude christã: "Quer comaes, quer bebaes,
ou façaes outra coisa qualquer, f.azet tudo pela gloria de Deus !" ( f Cr 10, 31 ) . Alem disso, a pureza de
intenção dá-nos o dominio sobre nós mesmos ( soseriamente
b

briedade).

2. Temperança e intemperança

Temperança é uma virtude moral que modera a attracção para o prazer sensivel, em
particular para os prazeres do gosto e do tacto,
e conserva-os nos limites da honestidade.
Quando modera o paladar, a temperança chama-se
sobriedade; comprehen de tambem o uso de bens voluptuarios ( fumo, alcool, etc. ) . I'Ioderando o praz,er
annexo it propagação da ,especie, chama-se virtude da
castidade (cfr. §§ 34-35).
Os vicios contrarios são a gula e a luxuria. Pecca-se por gula, quando o excesso de comida e bebida

prejudica a saude, ou perturba o dominio da razáo
sobre o instincto ( inebriação completa ) .
a) O ob jecto da temperança é moderar todo prazer
sensivel, em particular os que se ligam ás funeções principaes da vida organica: o comer e beber que conservam
a vida do individuo, e os aetos sexuaes que visam a conservaçáo da especie. A temperança faz-nos usar desses
prazeres para um fim honesto e sobrenatural. Porisso é
que subordina o seu uso ás prescripções da razáo e da
fé.

Como o pra;zer é attrahente, e póde arrastar para além
dos justos limites, a temperança nos leva áL mortifi caçáo,
até em coisas licitas, afim de nos assegurar o domini«l

da alma sobre a

paixão.
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b) A desordem da gula consiste em procurar o ali-

mento por si mesmo, a exemplo daquelles que do ventre
fazern um deus (Fp 3, 19), ou em procurá-lo em e-xcesso,
sem respeitar as regras de sobriedade (p. êX., comer f6ra
de horas, com muito requinte, com demasia, com soffreguldão, ete.).

c) Sua malicia está em eseravizar a alma ao corpo,
embrutecer as faculdades intellectuaes, abalar a saude,
desperdiçar os dons de Deus (defraudar os pobres' sem
pão). O excesso de eomida náo passa, geralmente, de
culpa venial. O excesso de bebida é mortal, sê levar á' plena inconsciencia (inebriaçáo completa). Como vicio
capital (cfr. § 14, 4), à gula provoca as seguintes faltas e peccados: rixas e blasphemias, impureza e volubilidade, dissoluçáo e loquacidade.
' A medida de alimentação não póde sêr a mesma
para todos. Muitas pessoas precisam de alimentação
mais abundante (p. €X., trabalhadores manuaes' pessoas anemicas e propensas â tuberculose, etc. ) . Outras há que devem restringí-la, para combaterem o
arthritismo, a esclerose, etc. Sigam-se, nesse ponto,
os conselhos do me,dico. E' natural que a gente moç4,
durante o crescimento, precise d,e alimentação forte
e abundante.
E' nosso dever moral aeostumar-nos á' temperanç4,
por meio de mortificações voluntarias. Convém, portanto, submetter-nos de vez em quando a pequenas privagões
que fortifiquem a vontade, sem nenhum damno para a
saude. Quem as omitte habitualmente, vicia o estomago
a superalimentar-se. A superalimentagáo, porém, abala
a saude e exaeerba a sensualidade. A guerra contra
a luxuria náo póde vingar, emquanto não fôr vencida a
glutonaria. Os paes devem, portanto, habituar os filhos a
um passadio frugal.
Os mesmos principios devem sêr applicados tambem ao uso de entorpescentes ( cocaina, morphina,
ether, etc.). Quando necessario, deve ,estar sob rigorosa
vigilancia ( receita e assistencia medica ) .
Lrtz e Vida
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3. Consequencias do aleoolismo

Funestas são as consequencias do alcoolis-

mo para a vida de f amilia, para a

gera-

ção da prole, para a sanidade da raç4. As estatisticas provam eue, em hospicios e casas de
correcÇão, a maior parte dos internados são filhos de paes alcoolicos.

O alcoolismo, de per si, não passa por hereditariedade. O virus do alcool póde, todavia, infeceionar o embryáo e causar disturbios nervosos e psychicos em o nascituro (taras aleoolicas). Náo se póde negar a influencia
do alcoolismo hereditario em muitos casos de epilepsia,
cretinismo, idiotia moral (moral insanity). Por essa razáo, a campanha anti-alcoolica (ligas contra o . abuso do
alcool) mereee a sympathia de todos os corações bem
formados, principalmente entre as pessoas cultas, que
tanto influem na vida da sociedade.
No combate ao alcoolismo deve-se attender
seguintes normas

ás

:

a) Em si, o uso commedido do alcool não é
nenhum peccado. Não são pois dignas de censura, aS pessoas que tomatn alcool com moderação.
de bebidas
tt por causa
ce os maior
alcool voltt
nar-se verdadeiras apostolas'da temperança.
c) A abstenção de alcool ê
do, por atavismo, se herdou
libações alcoolicas: . nesse caso,
ri a criar um vicio irresistivel ;
soa já teve habito de inebriar
não recair é a abstenção completa.
"O combate ao alcoolismo nos nossos elimas não é só
um problema sanitario e moral, como nos paizes frios e
moderados. E' tambem um problema politico. Trata-se de
decadencia ou de eliminaçáo, de sobrevivencia ou de af"O
firmaçáo da nacionalidade" (Afranio Peixoto).
Reino de Deus náo consiste em comer e beber, mas é iustiça, pa;z e gozo no Espirito Santo" (Rm 74, L7).
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Themas: 1. O vegetarismo e as leis do jejum e da
abstinencia.
2.

O jejum e a abstinencia sob o ponto de

vista hygienico.

3.4Igreja

e a campanha anti-alcoolica.

4. A importancia moral do vestuario
O nu artistico

O vestuario serve não só para conservar
saude, mas tambem para proteger o sentimento de pudor ou vergonha. Por via de re9râ, a completa denudação do corpo é condemnada ate pelas raças de cultura primitiva.
a) O grau de pudor .depen de de varios factores
externos ( condições de clima, costumes, tradições
religiosas, ,etc. ) , mas o sentimento como tal é uma
disposição innata do homem. Manifesta-se logo ao
desabrochar da razáo. Apesar da maior degenerescencia, o selvagem tem o seu pudor, ainda que seja em
grau precario para a civilização christã. Muitas vezes,
o pudor do selvagem dif f ere dos nossos sentimentos.
Como explicar esse f acto ? ( cfr. I vol. 18, 1-3 ; II vol.

a

56,

; 64, l-2) .
) O recato obriga o espirito humano a elevarse acima da,esphera'sexual, para submetter os instinctos ao do
Gn 4, 7). No pudor,
manif esta-se a
velar o mysterlo sexual, para que
não sejam profanadas
pela violencia
está o seu grande valor pedagogico
imento sexual da mocidade, cfr. §§ 34, 2; 65).
c) A lei moral impõe-nos a obrigação de guardar, em nós e em outr,em, o sentimento de pudor.
Que julgar do exhibicionismo das praias balnearias ?
Na arte, a nudez deve sêr espiritu alizada por uma
concepQão ideal da natureza humana. O corpo deve apparecer como involucro da alma immaterial. Sem esta
condição, o assim chamado , nu artistico é uma depravação esthetica, é um grave attentado contra o pudor.
I{á uma nudez lasciva que provoca a sensualidade.
1-3
b
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A nudez idealizada não se destina todavia ás multidões, porque a sua apreciação exige elevação de espirito e madureza de caracter. Só "para os puros é que
todas as cousas sáo puras" ( cfr. o contexto em Tt 1, 15) .
Em attençáo ás crianças e aos espiritos delicados, a
policia de costumes náo devia permittir a exposição de
nudezas em logradouros publicos. Que dizer, então, das
illustrações de eertos jornaes e revistas ?
Thema: O nudismo na arte e o realismo na litera-

tura (posiçáo christã).

6. Normas ethicas para o vestuario

A sua finalidade impõe as seguintes normas ethicas:
a) O vestuario_ deve proteger 3 saude do
corpo e da alma. Para esse fim, não deve ostentar exaggero e vaidade. O christão sempre
se veste com asseio, bom gosto e correcção.
b) A moral christã exige, rigorosamente,
que a mulher não offenda o pudor em seus
tiaj es (modas inconvenientes)
Em casos con cretos, será sempre difficil detersivas ao
minar quaes modas são
a nimia
pudor. Ô povo christão
escrupusensibilidade, eüê póde
cia com
lose sexual), mas tambe

modas despudoradas.
Ningpem pode negar que as modas de hoje são, geralmente, uma grave offensa ao pudor da humanidade.
São immoraes e condemnaveis. Sobre muitas senhoras de
nossa epoca recae a tremenda maldição de Nosso Senhor

contra o escandalo (Mt 18, 7).

c) O vestuario pode e deve condizer com
o estado social do individuo. O luxo torna-se
pec.caminoso, quando ultrapassa as _condiçõgs
soctaes e finanõeiras da pessoa, com damno de
gfaves obrigações de estado (p. eX., pagamento
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de dividas, manutenção e educação da fami-

lia, etc.).

O luxo tem por fonte a vaidade e o janotismo (demasiado apuro no trajar). Torna o caracter exterior e su-

perficial.

§

32. Recreio

e esporte

' Necessidade de repouso para, corpo e alma

Corpo e alma não podem trabalhar continuamente. De yez em quando, precisam de repouso e distracção. O recreio tem, portanto,
uma dupla finalidade: restaurar as forças pela
abstenção de trabalho e rehabilitar o individuo
para novos trabalhos e obrigações.
O christão deve, pois, tomar o deseanso necessario,
em beneficio de sua propria personalidade. Ahi está a
ultima razáo de sêr e o valor ethico do recreio corporal.

Corollarios: a) O reereio só se justifica, quando é
merecido por algum trabalho corporal ou intellectual.
Do eontra.rio, leva â enervação do caracter. Que se segue dahi com relaçáo aos divertimentos da mocidade ?
b) Não se deve tomar recreio, só por amor da distraeção (perda de tempo), mas para conservar e melhorar as condições de saude e de trabalho.

a) O recreio torna-se pernicioso, quando tira a
força ,e o prazer de trabalhar. Tal acontece, se fôr
fiequente ou prolongado.
O individuo não deve fazer-se escravo de reer-eios e
diversões ( "farrismo", mania de esporte, etc. ) . O recreio

offende a lei moral, logo que o individuo deixe porrssc
de cumprir com os seus deveres. Muitas crianças sáo refractarias áL eseola e ao catecismo, mas conheeem perfeitamente os campeões de box e os artistas de einema.

Isto é symptomatico para a nossa

epoca.
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b ) Há varias especies de recreio, mas nem todas
são de igual valor e vantagem. As mais apreciaveis
são as distracções que nos offerece a propria natureza ( p. €X., turismo, alpinisffio, caça, pescaria, re-

gatas, natação, etc. ) .

O reereio perde o seu valor, na medida que se tornar
convencional, e se afastar da naturalidade. Náo é bom
para a saude passar, habitualmente, &s horas de deseanso
em theatros e cinemas. Por que razáo?
Themas: 1. As melhores distracções, sob o ponto

cle

vista hygienico e religioso.
2. A alegria de espirito, um postulado tla
as@se christã.'

3. Obrigaçáo

e limites da cultura

physiea.

2. Especies de recreio

São varias as maneiras de espairecer. O
christão pode recrear-se em contacto tlirecto
com a natur eza (cfr. supra), na apreciação
de obras de arte (esthetica), ro convivio social (eutrapelia), Do trato de verdadeira anlizade.

a) A fuga da natureza é um dos grandes inconvenientes dos centros urbanos. Porisso é que se fundarn,
fóra das cidades, colonias de f,erias para crianças
de escola. No seio da natureza, o'christão encontra
facilmente vestigios do Criador e de si mesmo. De
que maneira ?
b) A verdadeira arte eleva o homem acima de si
mesmo , é um balsamo para o coração sequioso da
belleza de Deus. O christianismo soube, em todos os
tempos, prevalecer-se da psychologia da arte. Criancic,
nas igrejas, verdad,eiros monumentos de esthetica, cercando o culto divino com os esplendores da liturgia,
o catholicismo abriu um manancial de vida e belleza,
accessivel aos mais pobres dos hom.ens ( cfr. II vol.
passi'm, mórmente 16, 3).
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aa) A respeito do nu artistico, vide supra § 31, 4'
bb) O theatro e o cinema podiam sêr fontes de re'
creio e elevação de espirito. Infelizmente, sáo quasi sem'
Agpre uma escola de depravagáo moral (cfr. § 30, 1).
gripino Grieco condemna os dramaturgos que só se Preoccupam com miserias de estalagem e de prostibulo,
que fazern do theatro uma escola de escandalo, um club
de rná" lingua. Diz que sáo maus convivas do nosso espi-

rito, pois ao invés d.e se dirigirem áL parte nobre rlo
povo, dirigem-se-lhe á, parte peior; em Yez de lhe despertarem a paixão pelo genio, pela santidade, pelo heroismo,
falam áL sua torpeza, procurando dilatá-la. Pela condescendeneia para com

o vicio levam o povo áL imitaçáo

de

exemplos condemnaveis (efr. "Evoluçáo da Prosa brasileira"

)

.

ee) Na eneyclica "Vigilanti cura" (1936), Pio )(I
aponta aos Bispos norte-amerieanos as medidas que se
tornam necessarias para o saneamento da arte einernatographica. O Santo Padre náo quer só a repressáo do ma.u
cinema, mas a criação de empresas que mantenham a
arte nos limites da moral christá.
Themas: 1. A razáo de sêr dos divertimentos.
2.

Em que sentido se pode dizer: A moei-

3.

O einema actual, uma escola de dissipa-

4.

A importancia da arte cinematographie.t
para a edueaçáo religiosa e cultural do

dade deve divertir-se

?

çáo.

povo.

A participaçáo dos catholicos em empresas artisticas.
6. O amor á" rtatureza, um preceito de reli-

5.

gião e de patriotismo.

3. O valormoral da

dansa

A dansa é uma distracção muito estimada entre
todos oS povos, principalm,ente entre oS povos prinr itivos e selvatico§. O gran de numero de dansas nacioila€S . indica a importancia que a dansa sempre teve
na vida social dos Povos.
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A dansa de per si é cousa indifferente.
Acompanham-na certos attractivos sensiveis,
que não são peccaminosos. E' um enlevo dos
sentidos _que provém do rhythmo da propria
dansa e da mutua aproximação dos pa"ds. ôorrforme as circumstancias, a âansa pôae sêr occasião de peccado.
Na maior parte, as dansas mod.ernas devem ser condemnadas como absolutamente immoraes. Muitas passaram dos "cabarets" para os salões. o facto de serem ellas
as preferidas, mostra eabalmente em que se procura hoje
o attractivo da dansa. O bailado (,,b"U"t,,) não é á"
per si immoral, mas pode facilmente degenerar. o ctrristão náo deve frequentá-ro, quando offúder as reis da

conveniencia.

E' licito tomar parte em bailes honestos, cona firme vontade de evitar
pã.cado. Éri*
precauçã-o
impede que a pessoa se Éaja .ó. t,rân
.nqo
a naturalidade.
Thema: Desvantagens hygienicas, economicas e
religiosas das diversões demasiadas.
tanto -que a pessoa exclua toda intenção peccaminosa,
"o e tenha

4.

O-

valor moral do

esporte

'Exercicios physicos, gymnastica e esporte
em geral são meios uteis -de recreio e de eclucação (hygiene .e pedagogia). para muitas pe.ssoas, podem até sêr indispensaveis.
a) Sua pratica systematica augmenta a resistencia do corpo, fortalecê a saude, Ievã o rrô-.- ao dominio de si mesmo e ao exacto cumprimento de ,.ús
deveres. Nos annos de puberàaaô,--ãiíã"ü"- as crises organicas _qu,e atormentam o jovem. o treino
poral livra-o de muitos perigos (,cir. §s 15, i;1í:4í:'"ôib ) Para evitar o excesso de cultura physica, de^.

ve-se attender aos seguintes pontos de vistá:
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aa) A finalidade de toda cultura physica é promover a boa saud,e ( sentimento de euphoria) e conservar a disposição pala o trabalho, afim de que o
individuo possa, mais facilmente, cumprir com iodos
os seus deveres.
bb ) A cultura physica não deve embrutecer o
caracter pela atrophiação do sentimento ( falta de
delicad eza, etc. ) . Não deve tambem diff icultar e muito menos impedir o cumprimento dos deveres religiosos (F. . eX., a Missa dominical) ou das obrigaçõ,es
do estado (p. eX., estudo, trabalho, etc.). I Cr 9,24-2b.
Themas : 1. As vantagens asceticas, hygienicas e
pedagogicas

do

esporte.

2. Como combater o esport,e exaggerado
e as ,nranias de recorde ?

§ 33. Peccados contra

tu

propria existencia

Cremaçáo de cadaveres

l. Peccados contra a nropria existencia

Ao dever positivo de conservar a saude corresponde o dever negativo de não prej udicá-la
e de não exterminá-la.
1

a) E' peccado expôr perigosamente a vida ou a
e razoavel.
Ç
b ) Da mesma forma, é prohibido mutilar-se a
si mesmo. O homem não é senhor de seus membros,
como não o é tão pouco de sua propria vida. Cabe-lhe
pois a estricta obrigação de conservá-los para os
fins a que são destinados. E' licito, porém, sacrificar algqm membro, quando a amputação se torna
necessaria para conservar a vida, a saude oql a força
saude, sem motivo justo

de trabalho.

2. O suicidio

O crime mais abominavel contra a propria existencia é o suicidio, quer dizer, a destruição livre e preme'ditada da vida corporal.
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O suicidio quasi náo occorria na fdade Media: Tor-

nou-se frequente, á" medida que a fe christá ia diminuindo
nas varias classes sociaes ( epoca da Renascença) . A estatistica dos suieidios subiu muito com os males da Guerra Mundial ( crises politicas, economieas, sociaes ) . A mad.e suieidio é um flagello que
pode debellar.

nia

a ethiea agnostica

não

a) \rarias são as causas que levam ao crime do sui-

cidio. Grande percentagem de suicidios são casos
pathologicos, effi que o individuo age numa especie de
allucinação ( cfr. § 3, 5 ) . Seria, porém, errado suppôr
que todos os suicidios sejam o triste desfecho de estados anormaes.

suicidio augmenta com a desdade. Sem o apoio da f-é, o ine resistir aos males da vida. E'
eligião : aggraYa-se coln a leitura de autores pessimistas. O mais triste é que muitos

b)
christi
dividu
a má

literatos illudem a boa fé de seus leitores. O pessimis-

mo serve-lhes
pregam a
nirvana),
taça da v
do" suicidi

ap,enas

de rotulo literario. Aos outros
xistencia (a redempção de
sorvem, a largos haustos, a
Schopenhauer,

o

apologista

em abreviar a existencia;
alcançou placidamente os seus setenta e dois annos
de idade.
3. A apreciação moral do suicidio

Quando plenamente voluntario,

o

suicidio

é peccado mortal. A Igrej a nega a sepultura
ecclesiastica ao suicida que tiver agido com
toda a deliberação, se antes da morte não der
signal algum de arrependimento. (C. D. Can.

t240, 1).
a) O suicida appsgâ-se os direitos de Deus, que ê
o soberano Senhor da vida e da morte. O fim de nossa vida está nas mãos de Deus. Antecipá-lo, pelo suicidio, é um cíime de lesa-divindade.
b) O suicida pecca contra si mesmo, porque se

-priva das condiçõés naturaes em que deve operar
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salvação de sua altna. Com a morte, começa o rigor
da justiça. E, suicidando-se, o homem comparece criminoso diante do tribunal de Deus.
c) O suicida pecca contra a sociedade humana,
pois foge dos sagrados deveres que lhe impõe o eonvivio com os seus semelhantes. Quasi Sempre lesa
tambem os direitos de outrem (p. eX., manutenção
da f amilia, communhão conjugal, pagarnento de dividas, etc.).
Thema: A immoralidade do suicidio.
:

4. trnhumaçáo e cremação de cadaveres

O christianismo tem grande reverencia ao
corpo humaro, porque o considera como obra
de Deus e instrumento da alma. E não deixa
de respeitá-lo como cadaver, quando i á está
destruida a união do corpo com a alma, pois
o dogma da resurreição ensina que a separação é passageira. Porisso, a Igrej a ordena que
os corpos dos fieis sej am sepultados em terra
benta (C. D. Can. 1205, 1).
a) O catholicismo sempre praticou a inhumação
dos cadaveres, e por duas razõ es principaes : aa ) em
memoria do sepultamento e da resurreição de Christo;
bb ) em attenção ás palavras do Criador : "Comerás o
pão com o suor do teu rosto, ate voltares â terra de
que foste tomado; porque és pó, e em po te hás-de
tornar" ( Gn 3, 19 ) .

quarta-f.eira depois de Quinquagesima). As reliquias
embutidas nos altares de missa ( pedras d'ara ) são
uma homenagem que a Igreja rende aos despojos mor-

taes dos Martyres.
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A inhumação é a forma primitiva de sepultar, mas a cremação tambem vae ás eras
mais remotas da humanidade. Pela cremação
do cadaver, queriam os barbaros impedir que

o defunto tornasse ao convivio humano. O mesmo fim tinham, tahez, os monumentos megalithicos (p.eX., os dolmens e as antas, cfr. I
vol. 36, L-2).
O catholicismo não só manteve a inhumação, mas até
combateu por toda a parte o costume de ineinerar os ca'
daveres. O Papa Bonifacio VIII prohibiu-o sob pena de
excommunhão. Os incredulos sempre fizerarn propaganda pela cremaçáo de cadaveres. A campanha começou durante a Revoluçáo X.ranceza (1789), e teve desde entáo
o apoio da maçonaria. O Congresso Maçonieo Internacional de Napoles (1869) indicou a cremação de eadaveres
como meio de combater o eatholicismo, porque extinguiria a lembrança da eternidade. A cremaçáo é hoje legalmelnte reconhecida em alguns paises (F'rança, Alemanha,
Inglaterra, America do Norte,

etc.

).

As razões que se allegam em favor da cremação
são de ordem hygienica, esthetica e economica.
a) A sciencia ja provou, varias vezes, que o systema de inhumação não prejudica a saude publica.
As camadas do subsolo são verdadeiros filtros de esteriliz ação.

b ) A decomposição do cadaver não offende a
esthetica, porque se realiza debaixo da terra. Só uma
phantasia morbida é que se preoccupa com as phases
de decomposição. Além disso,,em todos os paizes civilizados, há um prazo legal para exhumações (trasla-

daçõ

es,

etc. ) .

Em geral, os cemiterios são aj ardinados e arborizados. Seu aspecto não magúa a vista mais exigente.
Em alguns lugares, a piedade christã faz do cemiterio
um estendal de monumentos (p. €X., o "Campo Santo"
de Genova). Por mais simples que seja, o cemiterio
christão sempre é um hymno de saudade aos qu,e já
se foram deste mundo.
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Com razáo se poderia inverter o argumento e affirmar
.eue a cremaçáo é summamente inesthetica. Horripila vêr
es contracções musculares sob a acção da alta temperatura. E, se o processo não se realiza á" vista de todos,
repügna reduzir os restos mortaes de um ente querido

a um punhado de einza granulada (dois kilos mais

ou

menos), cujo aspecto lembra certos preparados chimicos

para à lavoura.

c) Não colhem, tão pouco, as razões de ordem economica, pois até agora a cremação fica mais dispendiosa do que a simples inhumação.
d) Afinal convém frisar
, pela cremação, não
'se alcançam os fins sectarioseue
dos materialistas. A galeria de urnas tambem é uma continua recordação da
eternidade.

A idéa do além-tumulo nunea desapparecerá, aindq,
que alguma geração impia rnande, directamente, as cinzas
humanas para a fabrica -de adubos ehimicos.

A Igrej a prohibe a cremação de cadaveres, não por razões dogmaticas, mas só como
medida disciplinar e juridica. A incineração,
de per si, é coisa indifferente. Não se oppõe
a nenhuma verdade revelada. Para o dogma
da resurreição, tanto faz que o corpo se decomponha desta ou daquella maneira.
A Igreja condemna a cremação por causa da
tendencia antichristã qom que costuma sêr praticada ( "religião da urna" ) . Além disso, as razões em
favor da cremação são tão precarias, que não podem
supplantar a tradição multisecular da sepultura ecclesiastica. A criminologia e a medicina legal tambem condemnam a cremação de cadaveres. Por que
tazáo?

Penas eanonicas. contra

a

incineraçâo:

a) A fgreja neg:a a sepultura ecclesiastica ás pessoas
que tiverem ordenado a incineração do proprio cadaver

(C. D. Can. 7240). Effectuada a. cremaçã.o, prohibe que as
einzas sejam enterradas em lugar bento (1. c. L2L2).
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b) Aos moribundos que pedirem a cremaçáo, náo administra os Saeramentos, emquanto não revocarem essa ultima vontade. Se o moribundo morrer impenitente, as

suas disposições náo devem sêr cumpridas. Se oecorrerem
em algum contrato ou testamento, são consideradas como

náo feitas (t. c.

1203, 2).

c) Saeerdotes e pessoas ecclesiasticas não devem
sistir a incinerações.
Thema: Quaes são as razões de se revereneiar o
daver christão

asca-

?

§ M. Significaçã,o e importancia da sexualidade
Ohomemeaúulher
1. A differença de sexos

.

A par do instincto de propria

conserva-

ç1o, existe no homem o instincto sexual, que
yisa a conservação da especie, conforme os
designios do Criador: "Crescei, e multiplicaePorisso
vos, e enchei a terra !" ( Gn 7, 28) .
- e mué que Deus criou o homem como \rarão
lher. Essa differença de sexos serve para a
conservação e propagação do genero humano.
a) A diversidade é physica e psychica, como se

observa no porte geral de ambos os sexos. O appetite
sexual não é mau em si, porque foi instituido por
Deus. Serve para uma das mais importantes funcções
d:t vida humana. Sem a sexuali dade, os homens não
poderiam cumprir os santos designios do Criador.
b ) Assim como Deus quiz eue , no alirnento, houvesse um prazer sensivel, para ajudar o homem a conservar a propria vida, assim ligou um prazer especial
aos actos sexuaes, para facilitar os deveres annexos ir
propagação da especie. Esse prazer é licito ás pessoas casadas, contanto que delle usem para a transmissão da vida, fim nobilissimo do matrimonio.
c) Jâ o Apostolo S. Paulo tet'e de combater ideas
erroneas acerca do matrimonio. Alguns exaltados consideravam a vida conjugal como illicita e peccaminosa
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(t Cor c. 7; I Tm. 4, 3).
A Igreja tambem se viu
obrigada a condemnar heresias que negavam a insti-

tuição divina do matrimonio ( cfr. priscillianistas,

aI-

bigenses, valdenses, etc. ) .

A partir da puberdade, em condições normaes, apparece no individuo a tenden cia, mais ou menos brutal,
de procurar prazeres sexuaes até fóra do matrimonio.
Taes desejos devem ser rebatidoS energicamente, com
meios naturaes e sobrenaturaes (cfr. § 35, 4).
2.

A importancia da sexualidade

Da finalidade do appetite sexual se

de-

duz que o homem só pode satisf azê-lo segundo
as intenções do Criador. Fóra do matrimonio,
todo prazer sexual voluntario torna-se peccaminoso. A cohibição do prazer illicito é de'
maxima importancia para o individuo e para

a especie.

a) Não são prohibidos só os actos externos, senão
tambem os actos internos, como sejam imaginações,
pensamentos, desejos voluntarios. Quando alguem se
demora, voluntariamente, em imagens, pensamentos
ou desejos deshonestos, logo os sentidos se perturbam, e podem facilmente levar a actos contrarios ét
pureza.

b ) Há peccado mortal, todas as vezes que se
queira ou se procure directamente algum prazet da
carne, fora do legitimo matrimonio. Quando o prazer
sensual é provocado por algurna acção boa olr indifferente, não há culpa alguma, contanto que a
pessoa combata a eventual tentação de consentir.

Se os actos que determinam taes perturbações não sã,o
neeessarios nem verdadeiramente uteis (leituras ociosas,
theatros e cinemas perigosos, dansas levianas, etc. ) , commette-se um peccado de imprudencia, cuja gravidade de-

pende da desordem por ella causada e do perigo de
consentir na tentação.
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c) A mod,eração do appetite sexual exige'do individuo o maximo dominio sobre si mesmo e uma
grande prontidão para o sacrificio. E' um esforço indispensavel, para que o christão possa conservar a
liberdade moral e aperfeiçoar cada vez mais a propria
personalidade.

aa) Se fosse lieito procurar, fóra do matrimonio, prazeres 'sensuaes em pensamentos, palavras e obras, seria
impossivel mitigar o furor dessa paixão, cuja petulancia
cresce com as satisfações que se lhe concedem.

bb) Todo individuo está sujeito, por natureza, a

cer-

tos phenomenos espoptaneos que o não devem inquietar,

por serem funcções meramente physiologicas (cfr. II vol.
64, 1, c). Para não consentir no prazer prohibido, deve
recorrer á, oraçáo (jaculatorias, etc.) e procurar distracção
de espirito ( cfr. § 15, 2) .

O problema sexual é um dos mais difficeis para a educação christã na familia e na
escola. O simples resguardo não é sufficiente.
No inicio da puberdade, o j ovem deve sêr esclarecido sobre o mysterio da vida humana.
O esclarecimento deve sêr individual, nunca
collectivo em classe.
O fito principal é orientar o jor,,em in deciso, e
incutir-lhe o respeito de si mesmo, a consciencia de
sua missão na vida, afim de que lhe seja mais facil
guardar a pureza do coração até ao dia do matrimonio.
O jovem e a donzella devem ser discretamente informados a respeito dos problemas que ligam á' puberdade. Do contrario, ficarão expostos a muitos perigos e
perturbações (recalques psychicos, etc). Essa missão pertence ao sacerdocio dos paes. Se náo tiverem a capaiidade necessaria, os paes devem volver-se a uma pessoa de
absoluta prudencia e moralidade (p.€X., sacerdotes, religiosas, educadores catholicos, etc. ) . Cfr. § 65.
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A relação entre o homem e a rnulher

a) O marido é a cabeça responsavel da familia.
Deve sust,entá-la e protegê-la em sua posição social.
No exercicio dessa missão, deve trabalhar fora do lar
domestico, e occupar-se Íambem com os problernas
da vida publica.
b ) O governo da casa e da familia é a actividede
reservada para a mulher ( cfr. o louvor da muiher
forte : Pv 31, 10-31). Deve, porém, estar rnais oll
menos inteirada dos negocios do nrarido, para qlle em
sua falta ( p. €X., morte repentina) possa defender
os legitimos interesses da familia. A imprevidencia
pode destruir a situação material Ce muitas gerações.
A vocaçáo natural da mulher é a vida conjugal e a
maternidade (1 Tm z, 15). para esse fim, recebe a mulher
dotes especiaes da natureza. No desempenho dessa vocaçáo, a mulher é a companheira do homem, náo é a sua
escrava ( Gn 2, 18-21 )
O matrimonio christáo outorga áL mulher rlrrlâ digni.

dade sagrada, qual náo se eneontra em outra religião. De

outro lado, obriga o varão a têr para com a mulher um
amor cheio de abnegaçáo, a exemplo do amor que Christo consagra áL sua Igreja (Ef 5, 25-33; L Pt 3, 7).
c

) A impossibilidade de casar e a actual

crise

nanceira obrigam muitas mulheres a procurar trabalho fora de casa. Isto criou a questão social feminina,
cuja solução é de maxima importancia para a humafi

nidade.

Para
responda

a mulher

convém

a

profissáo que melhor corpossa, de algum modo,

ã indole feminina, e que

Luz e Vida
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suprir a vocaçáo para a maternidade (cfr. II vol. 19,
3). Porisso, a celibataria deve dar preferencia áL actividade social e caritativa, sem immiscuir-se nas vocações
masculinas (p. êx., na vida publica e politiea). Onde, porém, houver voto feminino, como no Brasil, a mulher não
deve abstêr-se qdas eleições.

§ 35. Castidade e virgindade
Peccados contrario§

1. A virtude da castidade

Castidade é a virtude que modera o appetite sexual, assim como a sobriedade regula o instincto de nutrição. E' uma das vir. tudes moraes que protegem a vida vegetativa
do individuo e da especie.
Do individuo solteiro otl viuvo exige não
so que se abstenha de actos sexuaes voluntarios, mas que tambem guarde a pureza interna
do coração (pensamentos, imaginações, desejos voluntarios, etc.). Do individuo casado exige. que faça a vida conj ugal segundo a finalidade do matrimonio (cfr. § 54).
Psychologicamente, a castidade presuppõe, no individuo, uma convicção e uma resolução. Em prilugar, a convicção de que o appetite sexual tem
' meiro
uma santa finalidade (transmissão da vida). Desta
convicção nasce um grande respeito a si mesmo e ao
sexo contrario. De sua f inaliclade se deduz, tambeffi,
que o appetite sexual deve obedecer â razáo illuminada pela fé christã.
Em segundo lugar, a firme re- o que contradiga aos legitimos
solução de evitar tudo
f ins da sexualidade.
a) A castidade de pessoas solteiras ou viuvas deve
sêr continencia absoluta. A respeito da castidade eonjugal, cfr. § 54. Quanto mais o appetite sexual fôr provoeado pelo espirito da epoca, pelas coisas ambientes e
pelos proprios sentidos, tanto mais deve o individuo têr
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mão em si, para não emendar-se na sensualidade. A vir-

tude da castidade exige dominio de si mesmo, firme eduea-

ção da vontade (vigilancia constante).

b) No Antigo Testamento, a castidade tinha a feição
quasi exclusiva de fidelidade conjugal, como se vê no
teor do Deealogo, promulgado no Monte Sinai: "Não commetterás adulterio !" (Ex 20,

74)

.

o Novo Testamento frisa a pvreza de coração (Mt
5, 27-30), e distingue varios graus de castidade, eonforme
o estado da pessoa: castidade de solteiro (eelibato), eastidade eonjugal e vidual. A castidad e prenupcial pode
eonservar-se como virgindade (celibato), ou transformarse em castidade conjugal.
.
c) Não é exacto que a continencia seja prejudicial á"
saude, como pretendem alguns medicos sem Religião e
conseieneia. O organismo reabsorve, normalmente, as forças que não forem applicadas na vida conjugal. Esta é
a experiencia de grandes autoridade medicas.
"Antes de tudo, é necessario ensinar. á" juventude
masculina que a castidade e a continencia não sómente
não são nocivas, mas sáo até virtud.es recommendaveis,,
(Congresso Medieo rnternaeional de Bruxellas, em Lgo2).
A encorporação em Jesus Christo impõe a virtude
da castidade. A illicita satisfação do appetite sexual
é uma profanação do corpo mystico. Devemos respeitar o nosso corpo, porque Christo o consagrou
pelos santos sacramentos (baptismo, eucharistia, etc. ) .
"os que pertencem a christo, crucificaram a sua propria carne com as paixões e concupiscencias,, (Gl 5, Z4).
2. A virtude da virgindade

A virgindade consiste na completa abstende
todo prazer sexual voluntario, por amor
ção
de Deus Nosso Senhor. Para sêr virtude christá, deve estribar-se em motivos sobrenaturaes.
Na escala de valores, a virgindade é superior
á vicla conj ugal.
13*
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As razóes que encarecem o valor da virgindade sao
as seguintes (1 Cr 7, 26 ss) :
a) A virgindade exprime o mais elevado triumpho do
espirito sobre a materia, a consummaçáo da liberdade dos
filhos de Deus (Rm 8,

2L) '

b) Como virtude christá, é a mais perfeita consagtaçá'oe
e predispõe o individuo para maior virtude
Deus,
a
santidade.

De .slla excellencia não segue que a virgindade

se,ia recommendavel a todas as pessoas, indistinctao mamônte ( 1 Cr 7 , 8-9 ), nem q,e se deva reprovar para-.a
tilmonio. Nosso Senhor mesmo declarou Que,
( Mt
;i;ã,i" aà4., se requer

omo
gem

19,-12). A Igreja não me
se prova pelo f acto de s
divina e seu caracter sacr

a) A ordem de Deus: "crescei e multiplicae-vos!" (Gn
2ü náo prohibe a virgin'dade. Foi dada á especie como
- ao individuo em particular. Dentro da grande fatal, náo
milia humana, sempre houve e haverá quem cuide da legitima propagaçáo da especie (Gn 2, 24; Mt 24, 37-39).
Além aisõ, ã matrimonio é um direito, náo é uma obrigaçã"o do homem (Mt 19, LZ). Logo, o christáo póde, por
de Deus, renunciar voluntariamente a um direito
)ãmãr
'naturál '(cfr. § 9, D.
b) Quem abraça o ideal de virgindade, deve eultivar
a vida interior e aperfeiçoar cada vez mais o proprio caracter. Pessoas exteriorizadas (cfr. § 12, L-» ná9 têm vocação para o celibato. Sem vida interior, os celibatarios
tornam-se, facilmente, egoistas e presumpçosos. Por meio
de futilidades, proeuram compensar-se da renuncia ao
matrimonio. E'ormam o typo do solteirão 'com todas as
1,

suas exquisitices.

c)

Pessoas háL que desejam, mas náo podem casar, por

duras injuncções da vida. Tal situação lhes será menos
dolOrosa, uma vez que se Conformarem COm a propria sortê, e se dedicarem a obras de zelo e abnegaçáo (p. êx.,
mag:isterio, serviço dos pobnes, assistencia moral e religioia áL juventude, etc.; quanto á' situaçáo da mulher sol-

teira, cfr. II vol. 18, 3).
Thema: Influencia da hygiene mental na
ção da castidade.
'
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3. A luxuria

O vicio contrario â castidade é a luxuria,
quer dizer, o abuso consciente e voluntario do
appetite sexual, fóra da ordem estabelecida por
Deus Criador. Nesse peccado é que mais influe a tyrannia dos sentidos e a má concupiscencia.

A luxuria não consiste, porém, em phenomenos meramente physiologicos com as suas
irradiações psychicas ( § 34, 2) . Por conseguinte, as manifestações involuntarias do appetite
sexual não são peccaminosas. O peccado está
na perversão com que a vontade procura satisfações illicitas, ou nellas se compraz com plena advertencia (cfr. II vol . 64, 1).
a) O vicio impuro degrada a di.qnidade do christão. O individuo que não refreia, com toda a energia, os instinctos sexuaes, rebaixa-se â con dição do
irracional. Os peccados contra a natureza embrutecem-no inteiramente ( Sodoma e Gomorrha). O prazer illicito cria habitos tyrannicos, enfraquece cada
yez mais a vontade, e pode levar â compleJa. enerf
vação.

)

b ) A pessoa impura desinteressa-se, aos poucos,
da vida religiosa, perde emfim todas as aspirações
nobres e generosas. Torna-se egoista. Seu maior desejo ê satisfazer as paixões, sem respeitat'os deveres mais sagrados.
c ) A luxuria corrompe as santas f ontes da vitalidade. Nluitas pessoas não são capazes de transmittir a vida, ou envenenam a saude do nascituro, so
porque abusaram de si mesmas ant,es do matrimonio. A luxuria solapa, portanto, os alicerces da communhão de vida no matrimonio e no lar domestico.
E' um crime de lesa-sociedade, Uma nação minada
pelo sexualismo perde toda a vitalidade, e cederá
lugar a raças virgens e fortes ( lei de evolução ethnica). Que segue dahi quanto ir legislação de um paiz?
d) A respeito dos peccados contra a vida conjugal, cfr. § 54, 3.
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A theologia do corpo mystico condemna a
luxuria, por sêr em ultima consequencia: uma
inj ustiça contra Christo, a quem o corpo humano pertence pelos direitos da encorporação;
um sacrilegio, pelo qual o membro de Christo
se torna instrumento do peccado; uma ingratidão, porqlle obriga a SS. Trindade a retrair-se do seu templo, que
pela graça do Baptismo.

é,

o coração humano,

Estas razões inculcam-nos a graveza da luxuria,
mas não lhe accrescentam noya malicia, como se
cada peccado deshonesto fos,se tarnbem Llm peccado
de injustiça ou de sacrilegio. Tal acontece, so quando a luxuria off,ende ao mesmo tempo a virtude da
justiça ( p. €X., no adulterio ) ou da religião ( p. e X.,
na quebra do voto de castidade ) .
Na confissão de peecados deshonestos, o penitente deve
exprimir-se em termos curiaes, com a integridade que se
requer na aceusaçáo de faltas graves ( especie, numero,
circumstancias que mudam a especie: cfr. §. 4L, 5; II vol.

22,3). Além de indispensavel para o valor do Sacramento,
esta é uma attenção que se deve ao confessor. A accusaçáo incompleta obrigá-lo-ia a fazer perguntas que lhe são
extremamente penosas.

O requisito da integridade náo deve levar

áL escru-

pulose. Basta qe g. penitente se accuse, eonforme lhe
ditar a conscieneia. Pessoas eserupulosas devem atêr-se
ás dlreetivas do confessor (cfr. 4, 10).
"Não sabeis que os vossos corpos são membros de
Christo ? E tomapei- êu os membros de Christo, para fazê-los membros de uma meretriz? Isso nunca!" (1 Cr 6, 15;

cfr. ibid. 6, 13; 3, 16-17; 6, 19).
Thema: A continencia, um dever religioso e patriotico.
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1. Meios contra tentagões e peecados
(

cfr. § 15,

1. Meios naturaes :
a) occupar o espirito

concentração (sciencias

dão e a ociosidade.

carnaes

2-4)

com

trabalhos

e artes), fugir a

de

soli-

b) consolidar a vontade por meio de pequenas mortificações.
c) fugii as occasiões proximas de peccado
(leituras, arnizades perigosas, etc.).
d) treinar o corpo por meio de cultura
physica (cfr. § 32, 4).
2. N[eios sobrenaturaes :
a) viver na presença de Deus, a exemplo
de Susanna e de José do Egypto, não só para
se lembrar da j ustiça divina, mas para invocar
antes de tudo o auxilio da graça.
b) receber amiude. os santos Sacramentos
(confissão e communhão); entregar-se
cção de um bom confessor.

a

dire-

c) rezar com humildade e perseverança
(pratica de j aculatorias).
d) venerar e invocar Maria-saltissima (culto da Immaculada Conceição, cfr. II vol. 18, 3).
Pessoas muito tentadas precisam da direcgão de um
confessor bondoso e prudente. Apesar. de eventuaes recahidas, não devem nunca perder a confiança em Deus,

nem a boa vontade de eontinuar na luta, eom toda

paciencia.

a

Na luta contra a sensualidade, é indispensavel que
o christão saiba cohibir suas idéas e imaginações
( disciplina de espirito ) . Deve subordiná-las ao imperio da razáo e da vontade. Entregues a si mesmas,
povoam a alma de lembranças e imagens perigosas.
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Ninguem está livre de tentações. Como iá vimos,
não são peccado; ao contrario, dão ensejo a actos de

virtude.
o
"Em redor de minha cabana, desejo uma sebe de
espinhos, para que - a não invadam as alirnarias"
-

(

Nietzsche

)

.

a) Os maus pensamentos assumem, por vezes, o ea:'
racter de verdadeira obsessáo. Sáo phenomenos morbidos,

de origem nervosa. As pessoas atacadas devem eonsiderálos eomo uma provaçáo, e seguir fielmente as normas que
lhes der o confessor.
b) Conversas, chalaças e cantigas immoraôs devem
sêr proscriptas, náo só pela sua malicia objectiva, mas tambem pelas funestas consequencias do escandalo: "Ai do
mundo por causa dos eseandalos ! " (Mt 18, 7)
"Não

vos illudaes ! Más conversas corrompem os bons costumes"

(1 Cr 15, 33).

Themas: 1. A edueação para a castidade no lar domestico.

2. O ambiente da familia e a guarda da castidade.
3. Os meios naturaes e sobrenaturaes de preservagáo moral.

§ 36. A vida intellectual
Sciencia e eultura
1. A formação intellectual

E' vontade do Criador que o homem desenvolva as suas f aculdades intellectuaes. A
instrucção é,, portanto, um componente indispensavél da personalidade christã. A acquisição ,de sciencias deve acompanhar a formação
do caracter.
Só o saber não basta para garantir a formação rilo-

ral do individuo (moral positivista). A cultura do co.
ração ( da vontade) é mais importante do que a ctlltura da intelligencia. Não é o cabedal de scieneia,
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mas é a cotação da consciencia que det,ermina o valor
moral da pessoa. Sem formação de caracter, não se
pode adquirir sciencia solida e verdadeira.

Na acquisição de sciencias, vasto eampo de actividade
se abre ao espirito humano. F eliz de quem procura cultivar- a intelligencia, em vez de enervar corpo e alma com
prazeres perigosos

!

O grau de instrucção não pode sêr iguql para todos. Dõve corresponder ás aptidões individuaes e ás
exigencias de cada vocação.
A respeito da educaçáo e da cultura diz a Constituição Brasileira: "Cabe áL Uniáo, aos Estados e aos Municipios favorecer e animar o desenvolvimento das scieneias, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger

os objectos de interesse historico e o patrimonio artistico
d.o paiz, bem como prestar assistencia ao trabalhador intelleetual. A educaqão é direito de todos e deve sêr
ministrada pela familia e pelos poderes publicos, cumprindo a estes proporeioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no paiz, de modo que possibilite efficientes factores da vida moral e economica da Nação, e desenvolva

num espirito brasileiro a conseiencia da solidariedade
humana" (art. 148-149).
2. Bequisitos da formagão intellectual

A acquisição de sciencias é uma virtude
para o christão que a procurar por amor a
Deus, com o fito de clesenvolver os seus talen-

tos individuaes (formação da personalidade). O
cabedal de conhecimentos deve, aliás, subordinar-se aos fins sobrenaturaes do homem.
Para esse f im, o ideal de instrucção deve f ugir

os seguintes perigos
a

:

) de exaggerar o valor da sciencia

intellectualismo ) ;

(

scientismo,

b ) de enaltecer, demasiadamente, a instrucção
geral, com prejuizo da formação profissional e technica (bacharelismo) ;
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c) de espraiar a materia de ensino, effi vez de concentrá-la e aprofundá-la ( dispersão de materia, volu-

ilidade de éspirito ) ;
d) de excluir os valores metaphysicos ( positivisro, materialismo: cfr. II vol. 40, 2).
aa) Na -historia do espirito humano, sempre houve
quem affirmasse que a sciencia em si jáL é virtud.e; que
bâsêa_ alguem sêr sabio, para, que seja tambem virtuoso,
etc. (doutrina de Socrates, dos estoicos, dos eneycloped.isb

-tas) . 7

Á experiencia prova, todavia, que pessoas de arta
instrucçáo não têm sempre a necessaria nobreza d.,alma,
e são muitas vezes capazes de actos aviltantes.
"o homem póde viver sern a sciencia, e o maior nu-

mero vive de facto sem ella; sem o que elle (o homem)
não póde viver, pelo menos humanamente, é sem saber
qual é o seu lugar e funeção no'-r.rniverso, d,onde vern,
para onde vae, o que é, e o quê vale, emfim como d.eve,
viver
e a scieneia náo lho pode_gnsinar. o sabio que
gasta a vida a pesar e a med.ir, ;à não conhece a si
proprio, s€ ignora a sua lei e o seu fim, se náo sabe para

que vive, vive por assim dizet fóra de si mesmo, não
realiza a sua missão de homem" (Cardeal Cerejeira).
bb) o individuo precisa de uma formação profissional que o ponha em condições de cumprir os d.everes
de vocaçáo. A instrueção geral é necessaria, porque for-

neee a base da formação profissional, e deve completáIa e preservâ-la de vistas aeanhadas. os cursos elementares e gymnasiaes pertencem áL instrucção geral, emquanto os estudos technicos e universitarios são de' ma-

teria especializada.
cc) Da nimia diffusão da materia resulta a meiaseieneia, cujo typo classico é o pernostico, que tudo pretende saber e julgar. A meia-sciencia é fruto da superficialidade e dispersáo de espirito. F''riedrieh Paulsen
observa que a meia-sciencia se caractetiza pelo preciosismo de linguagem (estrangeirismos, termos technieos a cada passo, etc. ) , pela incerteza e falta de exactidão ( "parece", "ouvi dizet" , etc. ), pela mania de discorrer sobre todos os assumptos.
Toda sciencia não apropriada e assimilada leva o individuo áL meia-cultura. Lamentavel é a condição do paiz
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em que os programmas de ensino favorecem a meia-scienqia. Que conclusões deve tirar dahi a mocidade estudiosa ?
Themas: 1. A immoralidade das paredes escolares

e

por decreto.
2. A intelligencia brasileira np intercambio
universal do saber humano.
das ,promoções

3.

A vulgari zaçáo das sciencias e das artqs - :
(campanha de instrueçáo)
(

\

Digna de eneomios é a tendencia de vulgarizaf as
sciencias e as artes. A campanha de instrueçáo deve, porém, obedecer a certas normas e criterios, para alcançar a

sua finalidade.

A instrucção não deve sêr propin_ada, no
mesmo grau, a todos indistinctamente. Nem to.dos precisam de igpal sciencia (diversidade de
vocações), e nerp todos possuem a necessaria
intelligencia e a sufficiente madureza de caracter, para assimilar, harmonicamente, todos
os ramos de sciencia. No Brasil, a percentagem
de analphabetos é ainda consideravel, principalmente nas zonas ruraes e sertanej as.
Todo individuo tem o direito de abeberar-se nas
fontes de instnlcção e cultura, conforme as condições
de sua époea. E a sociedad,e tem a obrigação de - lhe
franquear, quanto possivel, os caminhos necessarios.
it extensão'e especificação, a sciencia
- Qtl?nto
adquirida
deve sêr proporcionàl, isto -é, deve corresponder ás capacidad,es e n'ecessidades individuaes.
Instrucção_ demasiada provoca presumpção, desconten-

tamento, de_sequiir_hrio social. A mera accumulação de
sciencias não melhora o caracter, nem traz feliiidade.
"Como o christianismo presuppõe certa cultura, para
sêr comprehendido em sua profun deza, a rgreja sempre
se interessou por problemas de eultura. Tem fundad.o escolas primarias e secundarias, lyceus e universidades. os
estudos universitarios eram largamente subvencionados
pela fgreja" (I vol. 20, 2).
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No Brasil, como em outros paizes, a Igrej a
Catholica tem f eito prodigios pela instrucção
cl a j uventude. E' de lamentar eu€, no Brasil,
ainda não existam dados completos sobre o
movimento das escolas mantidas pelo clero secular e regular. Em povoações nascentes (centros coloniaes), em parochias recem-fundadas, a
primeira preoccupação dos pocleres ecclesiasticos é a instrucção primaria (escolas parochiaes). I\Iilhares de crianças são assim instruidas, sem nenhum onus para o erario nacional.
Em face das multidões analphabetas, o poder civ il devia têr o maximo interesse de amparar escolas
particulares, porque o ensino of f icial dif ficilmente
abrangerá a totalidade da população. Em escolas particulares, cabe-lhe o direito de vigilancia, principalnrente quanto ir educação civica (zonas coloniaes).
Não se pode negar, um paiz so perde com leis que diff icultem a manutenção de escolas particulares. Das
verbas para a instrucção publica, a pequena Hollanda
applica quotas consideraveis na subvenção de escolas
particulares, sem distincção de credo religioso.
Themas

: 1. O problema escolar nos centros

co-

lon iae s.

2. A alphab etizaçã,o do caboclo e a
Igreja Catholica.
3. As r,esponsabilidades moraes, religiosas e culturae.s do trabalhaclor intellectual.

4.

A missão moral e cultural da

irn-

pren sa.

5. O problema da eultura brasileira.
4. Ambito da instrucçáo obrigatoria
A "Colliga,gáo Catholica Brasileira"

0 christão tem a grave obrigação:
a) de adquirir os conhecimentos que lhe

são necessarios para cumprir os deveres de es-
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tado. Só assim é que pode tornar-se um membro util da Igrej a e da sociedade, e alcançar
o fim temporal e eterno de sua existencia.
b) de aperfeiçoar cada yez mais sua instrucção intellectual e profissional. E' uma obrigação que lhe impõe o vertiginoso progresso
da sciencia e da technica. Do contrario, não
estaria em condições de desempenhar exactamente os seus deveres, de accordo com as exigencias de collectividade e de sua propria int
dividualidade.

O catholico é responsavel pelos problemas culturaes e sociaes de seu paiz. Dahi a necessidade de que o
catholico tenha boa formação moral e intelleetual.

Em todas as provineias do saber humano, deveria o
czltholico distinguir-se, para não ficar alheio aos surtos da civilização moderna, para lhes infiltrar o espirito christão, para escoim â-la de aberrações philosophicas. Dentro do pensamento moderno, deveria o

leigo catholico sêr um guarda-avançado, deveria sêr
uma muralha de resistencia contra o espirito antichristão. Em circulos e conf erencias, devem sêr discutidas as questões'mais flagrantes, para que os catholicos possam orientar a opinião publica em defesa
de seus interesses. Neste sentido, oS catholicos devem cooperar, para que o "Centro Dom Vital" seja
Llnr foco verdadeiramente nacional de cultura catholica, uma organizaçáo que abranja todos os Estados
do Brasil. Permitta Deus que desse Cenaculo surjam
os nossos Brunetiêre, Sangnier, de Mun, Win dthorst,
Hertling, e outros def ensores do patrimonio espiritual
catholico.

Em 1933, o "Centro Dom Vital" unificou todas as suas
organizações de aeçáo intellectual e soeial na grande
"Colligação Catholica Brasileira", cujo fim é trabalhar em
prol de um Brasil mais christáo. A nova entidade abrange o "Centro Dom Vital" (C. D. V.), a "Aeçáo Universitaria Catholica" (4. U. C.), a "Confederação Nacional de
Operarios Catholicos" (C. N. O. C.), o "Instituto de Estudos Superiores" (f. C. E. S.), a "Associação de Biblio-
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thecas Catholieas" (A. B. C.), a "Confederagão da Imprensa Catholiea Brasileira" (C. I. C.). Orgão official:
"Boletim da Colligação Catholica Brasileira", na séde
do Centro Dom Vital, Praça 15 de novembro 101, 20 andar, teleph. 3-4055, caixa postal 249. A revista official do
C. D. V. é "A Ordem", fundada em LgzL por Jackson de
E igueiredo. A respeito de todas estas entidades, efr. os respectivos 'artigos do Elucidario I.

Por oecasião do Primeiro Congresso Eucharistico
Nacional em 1933, o colendo Episcopado Brasil,eiro
dignou-se abençoar e recommendár a C. C. B. com as
segqintes palavras: "A Colligação Catholica Brasileira,
fundada na Metropole do Rio de Janeiro sob o alto patrocinio de S. Eminencia o Cardeal D. Sebastião Leme,
reune em torno de sua bandeira de acção catholica
numerosos grupos de actividades doutrinarias, culturaes e sociaes, destinados a uma profun da penetração do espirito d,e Nosso Senhor Jesus Christô em
todos os orgãos da vida nacional.
E' com o maior enthusiasmo pastoral que abençoamos esse grande movimento de coordenação de todos
os nossos valores catholicos para o bem commum de
nossa Patria, defesa das aspirações nacionaes e triumpho integral da realeza eucharistica de Nosso Senhor na terra de Santa Cruz" .
Themas: l. A Igreja e os problemas culturaes do

,
a/.

Brasil.

O futuro do Brasil e a formação ln-

tellectual cla juventude.
3.

O analphabetismo,
religião.

4.
5.

A imprensa catholica no Brasil.
A formação intellectual da juventude

6.

A obrigação de instruir-se, para o ca-

um factor

de

lr-

e as vocações ecclesiasticas.

tholico.

"Que te vale discorrer sabiamente sobre a Santisuma Trindade, se desagradas a Deus Trino, por náo seres humilde ? Em verdade, as palavras sublimes não santifieam nem justificam o homem, mas é a vida virtuosa
que o faz querido de Deus. Antes desejo sentir a eom-
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puncção, d.o que saber como se define,. philosophicamente.
Ainda que soubesses de cór a Biblia inteira e as opiniões
de todos os philosophos, que te adiantaria tudo isso, sem
o amor e a graça de Deus no coragão?" (Imit. de Christo

r,

1,

3).

Themas: 1. Como estender esse treeho da fmitação

de Christo ?
2. Explanar o

dito christão: "seientia sine
virtute inflat, virtus sine scientia aberrat,
virtus cum scientia aedificat".

§ 37. Vocação ou profissão
O tnabalho profis,sional
1. Noção da vocação ou profissão

A sociedade humana é um complexo organico, formado por criaturas racionaes, munidas de Iivre arbitrio. Nesse organismo social, não deve haver membros inactivos, porque
todo individuo tem a sua missão na sociedade. Dahi resulta a obrigação de trabalhar. Ora,
o trabalho, que cada qual desempenha, chama-se vocação olr profissão. O catholico não
considera a vocação como um capricho da sorte, mas como um especial designio da Providencia. Nos deveres da profissão, manifestas€, para o individuo, a santa vontade de Nosso Senhor.

Na antiguidade não se conhecia o ideal da profissáo,
porque o paganismo desprezava o trabalho corporal. O
christianismo e que apontou o valor moral do trabalho
e da profissão. A apreeiaçáo do trabalho não é fruto da
Reforma protestante, como pretendiam alguns economistas
modernos (cfr. I vol. 23, 3).
a) Deve-se abraçar a vocação ou profissão que
mais correspon der ás aptidões e ao interesse do individuo ( queda ou inclin ação ) . O exercicio da voca-
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ção deve, tamber, attender ás iustas exigencias . da
collectividade. Isto vale, não so para os cargos civis
e ecclesiasticos, mas tambem para todas as profissões

burguezas e liberaes.

b ) O exercicio da vocação ott prof issão é Llm
dever moral. Cada individuo deve fazer bom uso de
suas capacidades. Quem se descuidar dessa obrigação,
commette peccado de pieguiça e infidelidade, cuja rnaIicia depen de das más consequencias que tiver, para
o individuo ou para o organismo social.

2.

A

escolha da vocação

Vocação errada ou contrariada

A escolha da vocação requer madura reflexão e imparcial exame das proprias aptidões. E' de grande importancia para o individuo e a collectividade. Nella não devem influir
razões illicitas e peccaminosas (p. ex., egoismo, interesse, ambição, etc.). Na escolha, deve-se attender tambem inclinação da pessoa.
Abraçada a contragosto,^a vocação é Llma tlura
sen,idão que tira a alegria de trabalhar.
a) Para acertar na escolha, deve o christão pedir luzes a Deus Nosso Senhor. E' recommendavel
f.azer retiro espiritual antes da decisão definitiva,

não só quan do se trata de yocação ecclesiastica ( sacerdocio, vida religiosâ ) , mas tambem quando se trata
de alguma carreira de r,esponsabilidade ( p. e X., rnedicina, advocacia, magisterio, etc. ).
b ) Salvo motivo de força maior, cada qual deve
permanecer em sua vocação ( 1 Cr 7 , 17 -24) . A inconstancia tolhe a actividade, e causa muitos atrasos materiaes. O pae de f amilia não deve mudar,
continuamente, seu plano de vida. Do contrario, prejudicaria os interesses da esposa e dos filhos.

A livre escolha da vocação é restringida
por varios factores. Situação financeira, tradições de familia, conveniencias sociaes, determi-
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nam quasi sempre a escolha da vocação (cfr.
as familias em que há varias gerações de medicos, advogados, militares, etc.).
Inf elizmente, a vocação ecclesiastica é que encontra as maiores dif ficuldades. Falta de convicção
religiosa ( in dif f erentismo ) , preconceitos sociaes ( anticlericalismo ), apêgo demasiado familia ( sentimende caracter
talismo d,e paes e filhos ) , volubilidade
^
( erros de educação na familia, f alta de conf iança em
si mesmo ), são as causas principaes de não haver,
no Brasil, o numero

suf

ficiente de vocações ecclesias-

ticas.

Themas: 1. Direitos e obrigações dos paes na vocação dos filhos.

2. A vocação individual e o bem da collectividade.

3. Noção de responsabilidade
de vocação.

e

escolha

Nossa j uventude é idealista, mas ainda
não comprehendeu inteiramente a sublimidade
do sacerdocio e do monachismo. O j ovem brasileiro euê, nas devidas condições, se consagra ao serviço de Deus, é um heróe da Igrej a
e da Patria.
a ) Pela vocação ecclesiastica, o jovem brasileiro serve causa da Igreja nesta terra "predestinada
para o culto
^ de Jesus" (Affonso Celso), a exemplo daquelles sacerdotes religiosos que evangelizaram os nossos sertões ( cfr. "O Evangelho das selvas", de Fagundes Varella) e ajudaram a criar a unidade politica
do povo brasileiro (cfr. D. Duarte Leopoldo, "O nosso
Clero ,e a Independencia nacional" ).
.Brasil precisa de muitos sacerdob ) A Igreja do
tes idealistas que devassem os nossos sertões, para
missionar as almas em parochias até agora abandonadas. O Brasil precisa ainda de missionarios que
sejam, ao mesmo ternpo, portadores de progresso e
a

cultura ás nossas populações sertanej

as.

Luz e Vida

14

http://www.obrascatolicas.com

2IO

DR. F'REDERICO TILLMANN

- A MORAL CATHOLICA

c) A propagação da fé é um dever para o c.hristão ( cfr. I vol. 2l) . Pela carreira ecclesiastica, o jo-

vem brasileiro pode dedicar-se ao missionamento de
nossos indios nas varias prelazias ao norte e ao centro do Paiz, â, catechizaçáo do nosso caboclo que ja
não tern quasi nenhum contacto com a vida da Igreja.
joranhepa-

d) e hierarchia ecclesiastica do Brasil conta quasi urna centena de bispados e prelazias, mas por fãtta
de vocações brasileiras deve pedir clero subsidiario
da Europa. Sob esse ponto de vista, o Brasil está ainda
em condições de paiz missionario, como a China, o
Japão, as rndias, etc. No dia que a nossa juventude se
enthusiasmar pelo ideal do sacerdocio e do monachis!go, o clero catholico clo Brasil poderá, como quer o
Summo Po! tifi"g, prover-se de suf ficientes voõações
indigenas. Quando é que poderemos enviar missiõnarios brasileiros para as missões pagãs da Africa e do
Oriente? Para o catholicismo brasileiro, é um dever
cle honra resolver, pelo m,enos, o problema de vocações dentro de nosso proprio Paiz.

hendendo,
vocações

pela obra
s de estu-'
clos, etc. ) , deve juntar-se a "cultura racional" de voca-
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crie nas familias catholicas um ambiente
â, carreira ecclesiastica ( vida de f é, corcostumes, estima e respeito ao sacerdocio,
g) Nas zonas coloniaes, as vocações religiosas e
sacerdotaes são frequentes, porque a educação de

familia é integralmente catholica, conforme as tradiçõ,es trazidas da Europa. Tenhamos a lealdade de
reconhecer eue, no lar catholico brasileiro, ainda é necessario neutralizar certo liberalismo na educação
religiosa, herança funesta que nos vem de longe ( decadencia religiosa do seculo passado

).

Themas: 1. Os requisitos da vocação sacerdotal
( cfr. I vol. 12, 1 ) .
2. O problerna das vocações no Brasil.
3. Como preparar vocações no lar domestico ,e na escola ?
4. O sacerdocio, uma honra e uma ben-

ção para a familia catholica.
5. Têm os parentes o direito de provar,
violentamente, uma vocação ?
6. A vida de seminario, a melhbr prova
de vocação.
7. Que podes fazer, individualmente,
pela obra das vocações ?
8. Os obstaculos sociaes da vocação ecclesiastica.

"A mais divina das obras divinas é sêr cooperador
de Deus na salvação das almas immortaes" ( S. Dio-

nysio

).

Quem se convencer de que errou a vocaÇão, tem a obrigação de muda-la, se ainda fôr

possivel.

Se a mudança já não fôr possivel ( p. e X., sac,erdocio, matrimonio, etc.), o christão deve conformar-se,

convencido de eue, ainda assim, poderá sêr, com o
auxilio da graça, um membro util da sociedade, e alcançar no céu o premio do seu grande sacrificio. A
p,erseverança numa vocação errada exige muita con148
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fiança na Divina Providencia, -e torna-se pa-ra - o - indiviàuo uma verdadeira escola de energia e disciplina.
Therna : Como aproveitar vocações tardias para
o sacerdocio otl para a vicla religiosa ?
3. O amor ã, voca,çáo ou A Profissão

Como condição essencial para o bom exito
do trabalho, se requer amor e enthusiasmo pela
vocação. Não consta de mero sentimentalismo,
pois deve nascer da consciencia do clever e da
propria força. Além disso, a Ié apollta-nos, em
õadã vocação, a vontade de Deus.
a) O valor da vida não depende, portanto, 4o.
eircumstancias externas da prof issão ( trabalhos huunicamente da fidelidade e
mildes e penosos),
^religiosa masque
o individuo desempenha
com
ôónvicção
os misteres cle slla vocação.
existencia destroe, muitas vezes,
b ) A luta pela
o idealismo da vocação ( crises economicas, f-a[ta de
communista, etc.). Não se pode n_etrabalho, agitação
gar que a - actual evolução economica mecanizou de
Íal folma o trabalho, que o operario ia não sente nenhum attractivo em sua especialidade. Esta f alta de
idealismo aggrava, collsideravelmente, o desequilibrio
das classes sociaes.
c ) Em f ace de taes problemas, é necessario criar
condições de trabalho que permittam ao individuo uma
jtrsta êxpansão de suas aptidões ( efr. § 7 , 1). Só assim trabalhará com alegria e dedicação.
A lei deve regular a duração do trabalho profissional, de sorte que o individuo possa tomar parte
na vida ,social, segundo as condições de seu proprio

a familia, ou que
o homem a simples machina, off ende a moral
christã ( direito natural). Causa necessariamente as
mais graves perturbações sociaes ( cfr. § § 51-52 ) .
Themas: l. De que manelra devemos santificar
a nossa vocação ou profissão ?
estado. O trabalho que desaggrega

reduz

2. O valor da fidelidad,e em cousas pequeninas.
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3.
4.

11.

2t3

Exemplos biblicos de f idelidade em
cousas pequeninas.
A mesquinhez e a fidelidade em cousas pequeninas.

A obrigação do trabalho

Sua, importancia ascetica

Em todas as vocações, tem o homem a ohrigação de trabalhar, ,Jão só por razões de ordem
economica, mas tambem pela importancia moral e ascetica do trabalho. '
O trabalho constitue ulna parte da missão do homem aqui na terra: "O homem nasce para o trabalho
( soffrimento ) , como a ave nasce para voar" (Jb 5,
7). Porisso s,e diz que trabalhar é viver. A vida do
homem torna-se preciosa, quando representa uma Somma de trabalho e esforço.

o trabalho tem grande importancia

asce-

tica:

a) Pelo activismo, o homem se revela como imagem de Deus Criador, que é a perfeita
actividacle (actus purus).
b) Apos o peccado original, o trabalho se
tornou soffrimento e penitencia. E' o castigo
que Deus lançou sobre os primeiros homens
e selrs descendentes (cfr. Gn 3, 17-79).
Apesar de exigir esf orço e abnegação, o trabalho
é uma fonte de alegria ,e felicidade. A inercia é uma
morte vagarosa, que f az o homern perecer de corpo
e alma.
Quem não quizer trabalhar, para que a humanidade domine a nãtureza, segundo os designios do Criador ( Gn l, 28 ) , não tem o direito de gozar do trabalho alheio. E' um membro inutil da sociedade. "Se
algue,m não quer trabalhar, não det'e tambem comer"
(2 Ts 3, 10 ).
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l. Quaes virtudes se praticam no
balho

tra-

?

2. O valor ascetico dos trabalhos penonosos e desagradaveis.
ú. Finalidade do trabalho
Cobiça e avar.er,a

O fim do trabalho é proporcionar ao homem um passadio honesto, correspondente ao
seu estado social. Os frutos do trabalho podem e devem criar certa prosperidade material, que permitta ao homem attender, folgadamente, ás necessidades da vida quotidiana.
A esta finalidade se contrapõem os vicios
da cobiça e da avare zà, isto é, o amor desordenado ao dinheiro e aos demais bens da terra.

a) Os bens da terra destinam-se ás preeisões temporaes do homem, tanto da alma, como do corpo. Devem conseryar a nossa vida e a dos que nos sao confiados, e dar-nos s rneios necessarios para cultivar a
intelligencia e as demais f aculdades da alma.
b ) Alguns desses bens são indispensaveis para a
vida humana. Devemos adquirí-los por meio do trabalho honesto. Outros são uteis para o bem-estar individual ou collectivo. Podemos procurá-los, para melhorar as nossas condições e soccorrer o proximo necessita do.

c) A cobiça manifesta-se na maneira de adquirir.
O cobiçoso procura enrrqu,ecer com todos os meios
ao seu alcance, com prejuizo dos direitos alheios, por
meio de especulações temerarias, com risco de lesar

o proximo e de perd,er as proprias economias. Taes
especulações são furtos disfarçados.
A cobiça iá está, muitas vezes, na simples intenção. Desejam-se as riquezas, por si mesmas, sem
nenhuma r,elação com os bens sobrenaturaes, que o
hornem não deve negligenciar ( Lc 9, 25) .
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d) A ayareza manifesta-se na maneira de usar
os bens da terra. O avarento so gasta .de má vontade,
deixa de faz'et despesas necessarias, vive em sordidez
e miseria, So quer accumular thesouros, poT cego a_mor
ao dinheíro. O natural castigo da àYareza é a prodiga-

lidade dos herdeiros: "A pr. muito ganhador, filho
muito gastador !"
O materialismo da civilização moderna
criou a plutocracia, isto é, a sêde de sêr millionario, e até billionario, não para garantir- o
proprio futuro e a situação da f amilia, senão
parã go?a\ _do poder absoluto_ que o dinheiro
exerce, rnfelizmente, na sociedade.
A plutocracia deu-nos o typo do novo-rico, do
burguez endinheirado, sem cultura Q nobreza de espirilo. O communismo é uma violenta reacção contra a arrogancia plutocratica ( cfr. § 52) .
a) Quem tem grande fortuna áL sua disposição, goza
injustamente d.e uma influencia inealculavel; exerce, ás
vezes, um poder maior que os proprios governantes. E'
o rei do ferro, do petroleo, do café,, das finanças, 'etc.
b) A sagrada Escriptura admoesta-nos, a eada passo,
contra os perigos e as illusões da riqueza. S. Paulo diz
que "a
de dinheiro é a raiz de todos os males"
"obiç"
(Tm 6, 10).
Themas: 1. O apostolado do trabalho.
2. O emprego christão das riquezas3. Por qual criterio devemos avaliar as nossas

acções

?

§ 38. A honra como patrimonio individuel
O duello
1. Noção e importancia da honra

Todo individuo tem o direito a que as suas
boas qualidades, mórmente as virtudes sociaes,
sej am reconhecidas e respeitadas pelos seus se-
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melhantes. Nesse direito é que se baseia a noção da honra, isto é, a estima que o homem
go?a por causa de seus dotes pessoaes, r'erdadeiros ou presumptivos.
A honra de classe ou corporação estende-se a todos os
na supposição geral d.e que a mereçam, ou
façam por merecê-la. A expressão da estima que alguem
goza na sociedade, chama-se fama ou reputaçáo.
a) A honra é um patrimonio moral que o individuo deve conservar religiosamente, por consideração a si mesmo e por amor â collectiviàade. Isto val,e
rnembros,

Se tal lnterpretação fosse exacta, Jesus Christo
repellir a .Pofslrda. que recebeu na presença dó-'A;naz (Jo 18, 22 ss).
aa") As palavras de Nosso senhor referem-se, antes
de tudo, â mentalidade pharisaiea. combatem a ambi-

teria__procedido. contra as suas proprias palaviár, ão
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ção em todas as suas for,mas, e exigem que o christáo
tenha a força moral de renuneiar aos proprios interesses, por motivo de caridade.
bb) Nosso Senhor quer que o filho de Deus náo se

prenda a meras exterioridades, e que possa tambem renunciar á), defesa de sua honra, quando o vilipendio ferir
mais a propria pessoa do que a causa do bem e da

justiça.

cc) Ern muitos casos, o christão deve defender-se,
para que a contumelia não reeaia sobre a causa de Deus
e da Igreja (cfr. o processo de S. Paulo: At 2L, 27-28, 30).
Thernas: 1. O conceito christáo da honra.
2. Perdáo das injurias e honra offendida.

2. A honradez

um dever para o christão

O individuo tem a obrigação de corresponder â boa fama de que goza nA sociedade. A
honra dez exige que o individuo faça por sêr,
realmente, o que parece aos olhos de setls semelhantes. Sinceridade, dedicação, fidelidade
no desempenho do dever, são as condições sem
as quaes não pode haver verdadeira honra dez.
Deve-se distinguir entre honra sub jectiva, que eoincide com a honradez, e honra objectiva, que é o reconhecimento da honradez pela collectividade (prestigio e
consideraçáo

)

.

A falta de honradez chama-se improbidade. A perda
da honra ou do bom nome chama-se infamia ou ignominia. A pena de infamia importa tambem em perda da
honra subjectiva ou pessoal (honradez).

\

a ) Ao zelar pela propria honra, deve o individuo guardar-se da ambição e da vaidade. A ambição
consi.ste no amor desordenado ás honras, ás dignidades, autoridade sobre otttros. A vaidade consiste
no amor
^ desord,enado â estima do proximo. Da vaidade derivam a jactancia, à ostentação, a hypocrisia

(cfr. §

47,2').
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b ) O christão não mette hombros a um trabalho, so por causa de honrarias, mas pela consciencia
do dever, e pela convicção de que pode arcar conr as

responsabilidades tomadas.

3. I)efesa e conservagáo da honra

Se gozar de boa fama entre os semelhantes, o individuo pode cumprir seus deveres
com maior facilidade. Dahi segue que conservar e defender a propria honra não é só um
direito, mas é até uma grave obrigação.

tumelias que attingem pessoas moraes
etc.

Thernas: 1.

A imprensa venal
calumnias.

e

instituições,

um vehiculo

de

2. Meios de defender e reparar o bom
nome.

4. O duello

Duello é uma luta entre duas pessoas, feita com

armas mortiferas, previamente estipulada em todas as
circumstancias (tempo, lugar e armas), para resolver
questões de honra e outros litigios pessõaes.

a) O duello é um crime que a Igreja

condemna ri-

em excommunhão reservada ao
summo Pontifice, não só as pessoas que de facto travarem duello, mas tambem as que fizerem ou acc.eita,rur
o desafio, &s que o favorecerem de qualquer maneira
(padrinhos, arbitro, medico assistente, etc. ), as que assistirem áL luta deliberadamente, e as que a não impedirem, na medida de suas forças. Combatentes e padrinhos
incorrem, além disso, em infamia canonica (C. D. Can.
gorosamente. rncorrem

2351)

. Pessoas mortas

em consequencia de duello náo po-
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dem têr sepultura ecclesiastica, a não sêr que antes da
morte tenham dado signal de arnependimento (1. c. 1240,
4).

b) Em alguns paizes, existem duellos academicos, em
que oS contendores se batem com armas brancas, mas
sem. directo perigo de morte. Taes desafios estáo sujeitos ás mesmas penas canonicas que o duello propriamente dito.
e) No aSsim ehamado "duello amerieano", os adversarios tiram a Sorte, para vêr qual dos dois deve matar-se a si mesmo, em reparação da offensa. O duello
americano não passa de mero suieidio, commettido com
a cumplicidade da parte contraria.
O duello é condemnavel pelas seguintes razões :
a) é uma grave offensa i^ caridade para comsigo
e- para com o proximo, porque não se deve, de propria autoridad,e, preiudicar ou destruir a vida humana. Em caso de morte, ê um verdadeiro homicidio.
b) é um meio inteiramente inadequado para resgatar a honra offendida. Representa, quando muito,
um acto de desforra, da qual pode sêr victima a parte
innoc,ente, em lugar do verdadeiro culpado.
"Amae-vos mutuamente com caridade f i:aterna, e
porfiae em estimar-vos uns aos outros !" (Rm 12 10 ) .

§ 39. Os Sacramentos, em geral, como fontes
de moralidade (cfr. II. vol 20-22).
1. A importancia dos Sacramentos, em geral
,Os santos Sacramentos são as fontes, Pelas
quaes Se conserva, augmenta e renova a com.rirunhão de vida com Jesus Christo. O christão
deve Servir-Se dos Santos Sacramentos, para
manter em si a vida sobrenatural (graça_ santificante) que lhe advém da encorporação em
Jesus Christo (cfr. § 7). Sem a recepção dos
Sacramentos, não pode haver verdadeira religiosidade. A vida christã deve identificar-se,
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a vida sacramental da

a.

a) Todos os sacramentos são actos de Jesus
Christo. O sacerdote que os administra é apenas um
instrumento visivel nas mãos de Christo invisivel. A
a infallibilidade da graça
de maneira alguma, da
administra em nome de

b ) O facto de sêr Christo o ministro principal
de cada Sacramento, dá-nos a garantia de recebermos a respectiva graça, e de por ella alcançarmos
a eterna salvação. O sacerdote, porém, eue administra algum Sacramento, tem a graye obrigação de . fazê-lo em estado de graça.
Themas: 7. Pol qu_e ex_ige a vida christã a rece-

pção dos Sacramentos ?
2. A recepção dos Saeramentos uma
logica consequencia do credo catholico.

3. As bençãos sociaes e individuaes dos
santos Saeramentos.
2. B,equisitos para, a recepção dos Sacramentos

A disposição subj ectiva não é a mesma em
todos os Sacramentos. Para receber os Sacramentos clos vivos (chrisma, eucharistia, ordem,
matrimonio, extrema-unção) , é preciso que o
christão estej a em estado de graça. Se a tiver
perdido, deve recuperá-la pela contrição perfeita ou pelo sacramento da penitencia. Para
a communhão não é, sufficiente a contrição perfeita. Quem tiver peccados graves, deve- conTessar-se antes de receber a eucharistia. E' Llm
preceito positivo da Igrej a.
Para os Sacramentos dos mortos (baptismo e confissão) se requer, pelo menos, a attrição ou contrição imperfeita. No baptismo de
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crianças antes da idade de discrição, não se
faz mister nenhum acto preparatorio, porque

o infante não é ainda capaz de commetter faltas pessoaes. Os adultos, porém, devem arrepender-se de seus peccados, antes de receherem a ablução do baptismo.
a) Em todos os sacramentos deve-s,e distinguir
entre valida -e digna recepção. A falta de disposição
necessaria não invalida o Sacrarnento, mas suspende-lhe o ef feito sobrenatural, ,emquanto não fôr removido o obice do peccado. A confissão indigna, porém, é sempre invalida. Na co'mmunhão sacrilega, não
se recebe à graça sacramental.
b) O baptismo, a ordem e o matrimonio são sacramentos sociaes. Surtem tambem eff eitos iuridicos,
porque constituem a base social da vida christã.
3. Importaneia dos Saeramentos
para a vida individual e collectiva

Os santos sacramentos foram directamente instituidos para a santificação do individuo, mas servem indirectamente para a santificação da collectividade. O baptismo justifica o individuo, e torna-o ao
mesmo tempo membro da Igreja, que é o corpo mystico de Christo e o seu Reino visivel aqui na terra.
A ordem e o matrimonio conferem não só as gragas
necessarias para o individuo, mas são tambem de
gran de valor social para o gerlrero humano.

a) A ordem institue os portadores e administradores da redempção de Christo, os quaes off erecem o sacrificio da nova alliança, e transmittem áL christandade
a riqueza de suas bençáos.
b) O matrimonio santifica o mysterio da vida, a
conservação da especie. O matrimonio enquadra-se no
plano da Redempção pelo seu caracter sacramental. E'
o grande mysterio de Deus, mas no dizer de S. Paulo
só é grande em relaqáo eom Christo e sua Igreja (Ef
6, 32).
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Os demais sacramentos destinam-se, exclusivamente, á, santificação pessoal. Devem conservar e
augmentar a vida sobrenatural que nos foi commuj
nicada (baptismo, chrisma, eucharistia, extrema-uncção ) , ou restaur a-Ia, quando destruida por algum
peccado mortal ( penitencia ou confissão ) .
Os santos Sacramentos, pois, santificam a vida do
homem, desde o berço até áL sepultura. Representam um
admiravel consorcio da graça com a natureza, um manancial da vida christá e da liturgia eeclesiastiea.
Thema: Vida sacramental e piedade individual.

§ 40. 0s saoramentos do baptisrlo, da chrisma
e da extrema-uncgão, em particular
1. A importancia do baptismo
para a, vida moral do individuo

Assim como na humanidade houve um solidarismo do peccado, que de Adão e Eva passou para todos os homens (cfr. II vol. 56), âssim tambem existe um solidarismo da Redempção, qlle nos é communicada na regeneração
por meio da agua e do Espirito Santo (cfr. §
8; Jo 3, 5 ss).
Do sacramento do baptismo derirrarn duas categorias de obrigações. Entram em vigor, desde o momento que o christão alcance a consciencia de sua
vida pessoal e de sua propria responsabilidade ( des-

abrochar da razáo).
a) A primeira categoria impõe a obrigação de
levar vida nova pela graça de Jesus Christo, de renunciar ao peccado, de crescer continuamente no
bem e na virtude. Esta obrigação, S. Paulo a designa
por meio das rnetaphoras : estar crucificado e s,epultado com Christo (Rm 6). De sua parte, a Igreja ligou â administração do baptismo varias cerimonias,
que symbolizam não só a graça sacramental, mas
tarnbem as obrigações que o sacramento impõe aos
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christãos ( renunciar ao peccado, viver na graça santificante, etc. ) .
b ) A segunda categoria comprehende as obrigações para com a Igreja, cujas leis o neo-baptizado
deve observar, com espirito de humildade e submissão.

No solidarismo da sorte humafiâ, baseia-se
o direito e a obrigação de bap tizar as crianças,
antes de alcançarem o uso da razáo. Sem culpa pessoal, as crianças nascem "filhos da ira"
(Ef 2, 3) ; sem merito pessoal, podem e devem,
tambem, tornar-se filhos da graça, e participar
de todos os beneficios da Redempção. A praxe de bap tizar as crianças em tenra idade é
uma logica consequencia da doutrina do corpo
mSrstico (cfr. § 7, 3) .
A respeito dos recem-nascidos diz o Direito Canonico: "As criancinhas sejam baptizadas quanto antes possivel. Os parochos e os prégadores exhortem frequentemente os fiéis aeerea desta grave obrigaçáo. Em caso de
urgente necessidade, o baptismo pode sêr administrado
particularmente, em qualquer hora

e lugar" (C. D. Can.

770-77Í).

a) Os padrinhos devem sêr baptizados, e legitimamente escolhidos. Devem têr a intenção de cumprir as graves obrigações da paternidade espiritual
( cuidar que o afilhado seja instruido na doutrina
christã; admoestá-lo paternalm,ente, se não cumprir

os d everes de christão catholico ) .
b ) Denota f alta de espirito catholico :
aa) deixar, annos ou mezes, a criança sem baptismo, por motivos de n enhurna importancia ( p. eX.,
esperar os padrinhos ausentes, etc. ) . Quando não puderem attender sem demora, os padrinhos convidados devem procurar quem os represente na administração do baptismo. Nesse caso, os representantes
devem prevenir o sacerdote. Para a representação,
não se requer procuração em forma legal. Basta que

conste sufficientemente.
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bb) escolher, como padrinhos, pessoas que o não
podem sêr pelo Direito Canonico ( acatholieos, membro,s de sociedades secretas, apostatas, excornmLrnga-

dos, etc. ).
Da parte de taes p,essoas, não é correcto acceitar o cargo de padrinho ou madrinha,
pois não podem assumir compromissos dentro de uma
religião a que não pertencem ( p. e X., os acatholicos ) , ou da qual estão juridicamente excluidos por
motivos disciplinares (p. eX., os réus de certas penas
ecclesiasticas

).

Quando alguem deseja baptizar uma criança (ou adul-

to), é muito recommendavel entender-se antes com o parocho ou coadjutor, para fixar o dia mais propicio, etc.
Nessa occasião, poderá resolver as eventuaes duvidas
a respeito dos padrinhos, etc. Desta maneira, evitar-se-á
qualquer vexame á" hora do baptizado. Muitas vezes, a
autoridade ecelesiastica cede, unicamente, para náo haver escandalo, mas a responsabilidade é de quem náo
quer respeitar as leis positivas da Igreja.
"fgnoraes, takez, que todos os que fomos submersos (em grego: baptizados) na ag:ua baptismal em Jesus
Christo, fomos submersos (baptizados) em sua morte ?
Sim, pelo Baptismo fomos com elle sepultados na morte, para que assim eomo Christo resuseitou da morte
pela gloria do Pae
vivamos tambem nós uma vida
nova. Pois, se temos intima uniáo de vida com elle peia
semelhança com sua morte, tê-la-emos igualmente pela
semelhança eom a sua Resurreição. Sabemos perfeitamente que em nós foi crucificado o homem velho, para
que pereça o corpo peeeaminoso, e já, náo sirvamos ao
peccado" (R,m 6,3-6).

Themas: 1. O. baptismo das. criancinhas
uma logica consequencia da doutrina do corpo
mystico.

2. Quaes sáo as razões dogmaticas e pastoraes que levam a Igreja a baptizar quanto
antes as criancinhas ?
3. As condições canonieas para a admissáo

de padrinhos.

4. As obrigações

da paternidade espiritual.
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2. A importancia da chrisma para a vida moral

O sacramento da Acção Catholica

A chrisma ou confirmação é o sacramento
que communica o Espirito Santo, Para nos fortalecer na profissão da fé e na luta contra os
inimigos da salvação.
A graça sacramental da chrisma manif esta-se da
seguinte maneira

:

a) confere ao christão a maioridade espiritual,
e impelle-o a lutar peta propria santificação. Não
pode bater-se victoriosamente por Christo e pela Igreja, senão quem se tiver vencido o si mesmo.
b ) torna-o athleta e campeão da fé.
c ) consagra-o para o sacerdocio geral dos f iéis,
e dá-lhe a fõrça de sêr apostolo leigg. A chrisma é

o sacramento dâ Acção Catholica (Cardeal Faulhaber).
Da Aeção Catholica depende o futuro do catholicismo
no Brasil. Entre nós, a partieipaçáo dos leigos no apostolado é mais necessaria do que em outros paizes, porque
o numero de sacerdotes é reduzidissimo. Nosso clero faz
prodigios de abnegaçáo, mas náo pode attender ás mais
urgentes obrigações do ministerio. A Aeçáo Catholica devê, portanto, secundar a aetividade hierarchica. Para
esse f im, o eatholico há-de trabalhar sobre si e valer-se
de sua emancipação pessoal. Respeitado o dogma, e acatadas as directivas dos chefes hierarchicos, assiste ao
leigo catholico plena liberdade de agir em politica, litera. tura, imprensa, sciencia e artes. Isto é muito para accentúar, em vista da indecisáo de náo poucos catholieos.
Com a desehristianizaçáo da soeiedade, com a invasáo de
principios dissolventes na vida social, o catholico leigo
atemorizou-se, por assim dizet, e foi-se retrahindo das
lutas religiosas e sociaes da Igreja ( Mt 10, 34-39 ; Lc L2,
49-53 ) . Nas linhas de frente, ficaram os chefes hierarchicos, quasi desamparados, como generaes sem soldados

de

combate.

Essa attitude dos catholicos augrnentou, neeessariamente, a tarefa soeial dos bispos e sacerdotes, com certa
desvantagem para a cura de almas ordinaria. Devido ás
circumstancias, o saeerdote de hoje deve occupâr-se com
varios problemas, que bem poderiam sêr estudados e reLttz e Vida
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solvidos por leigos eatholicos. Este mal é de funestas
de clero, já" porque a fgreja não pode prescindir da aetividade de todos
os seus membros (efr. a doutrina do corpo mystico). A
actuação da Igreja no Brasil, como aliás em toda a
parte, deve sêr hoje em dia eminentemente social.
A pedido de S. Eminencia o Cardeal Leme, o Santo
Padre Pio XI dignou-se baixar normas especiaes para a
Acção Catholica no Brasil (cfr. § 60). Sendo proverbial
a carinhosa prontidão eom que nós, catholicos brasileiros, aeolhemos todas as directivas de nosso Pae commum
em Roma, a Aeçáo Catholica há-de tornar-se uma brilhante realidade na Terra de Santa Cruz.
eonsequencias, já, pela actual escassez

"Vós, porém, sois uma raça eleita, um

sacerdocio

regio, uma tribu santa, um povo de resgate, para apregoardes as grandezas daquelle eü€, das trevas, vos chamou éL sua luz admiravel" (1 Pt 2,9; cfr. At 1, 8; 2, L4;

Mt 10, 18-20).
Thema: A natureza e a finalidade da Acçáo Catholiea (efr. § 60).

A chrisma é um complemento do baptismo, porque intensifica nossa encorporação em
Christo (cfr. S. th., p. III, qu. 72, a. 2). Como
já vimos, Jesus Christo é a cabeça, e o Espirito Santo é a alma do corpo mystico (cfr. §
8, 3).
Corollarios : a) "Ainda que este sacramento ( da
chrisma) não seja de absoluta necessidade para a
salv.ação ( non est de necessitate medii ad salutem ) i
Íl ninguem é permittido negligenciá-lo, quando houver
occasião de recebê-lo. Os parochos devem ate cuidar
que os fieis o ree.ebam, opportunamente" ( C. D. Can.
7 87 ) .
Em casos particulares, pode haver necessida de ab soluta de chrismar-se, se o christão estiver exposto a muitos e graves perigos contra a fé.
b ) "Embora seja conveniente diff erir, na 'Igreia
F-atina, a administração do sacramento da chrisma
para a idade de sete annos, mais ou menos, Foderá, todavia, sêr administrado antes, se a criança
estiver em perigo de vida, ou se o ministro ( em ge-

http://www.obrascatolicas.com

§ 40. O's sacram. do baptismo, da chrisma e da extrema-uncçáo 2Zl

ral, o bispo diocesano) o julgar conveniente, por

razões justas e graves" (1. c. 788).
A S. Congregação dos Sacramentos declarou que, na
Peninsula Iberica e na America l-atina, pode sêr conservado o antigo costume de chrismar as crianças, arites
de alcançarem o uso da razâo; mas, que os fiéis devem
sêr frequentemente instruidos ecerca da lei geral da Igreja Latina. Selvo caso de necessidade, a ,dita Congregaçáo acha opportuno que, n& Igreja Latina, as crianças
sejam chrismadas antes da Primeira Communhão (cfr.
Act.'Apost. Setlis, 1932, pag. 271).

c) Os chrismandos devem preparar-se, cuidadosamente, por meio de instrucções catecheticas e de pra-

ticas espirituaes (oração ao Espirito Santo), á semelhança da preparação que se faz para a Primeira
Communhão (cfr. Act. Apost. Sedis, l. c.).
Nas parochias, convém fazer, com bastante

i

antece-

dencia, uma especie de matricula, para que os chrismandos possam frequentar, regularmente, as instrucções preparatorias e tenham occasiáo de confessar-se. Âssim é
facil evitar atropelos á hora da chrisma.
Thema: A chrisma, sacramento da Acção Catholica.
3.

A tmportencle da extrema,-uncção
A asslstencia aos moribundos

A extrema-uncção suaviza e santifica o momento mais difficil da vida humana, o trespasse para a eternidade. E' o sacramento da
boa morte. Pela extrema-uncção, a nossa morte se une á morte de Christo, e torna-se um
despertar com Christo nos resplendores da vida

l

:

eterna.

."

A extrema-uncção incute-nos a confiança
de que o eterno J'uiz nos será propicio,_ e tit'anos. ao mesmo tempo o medo natural de morrer. Conforme os designios de Deus, pode até
restituir a saude ao enfermo (cfr. II vol. 21).
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, Em doença perigosa, o ehristão preeisa de um especial auxilio de Deus, pols a fraqueza corporal náo lhe
permitte cuidar, sufficientemente, da propria salvaçáo. Os
santos oleos reanimam corpo e alma, e assim pode o
doente preparar-se para o julgamento de Deus.
a) A obrigação de receber os santos oleos Llrge
somente em molestia mortal. Não havendo perigo de
morte, a administração do Sacramento é invalida.
b ) Os moribundos têm não so o direito, mas até
a obrigação de receber os ultimos sacramentos ( conf issão, viatico, extr,ema-uncção ) . Peccam, graYemente,
cgntra a justiça e a caridade, as pessoas ( parentes,
medicos, enfermeiros, etc.) que illudirem o moribundo
acerca do Seu verdadeiro estado. Por descrença pessoal, ninguem tem o direito de privar o agonizante
das ultimas consolações da santa religião.

aa) Por via de regra, todos os doentes nutrem a esperança de sarar. Quando, porém, a molestia chega a
eerto ponto, raros são os doentes que não contem com

a possibilidade de morrer. Muitos presentem até a morte, mas calam-se, para náo contristar a familia.
Na recepção dos ultimos saeramentos, o moribundo
takez estremêÇâ, mas em breve sentirá os salutares effeitos da graça que o conf orta. Mais razáo teria de assustar-se com as continuas injecções e com os balões de
oxygenio. A propria medicina lhe annuncia a proxima
fallencia do organismo.
A falsa compaixão pode, tambem, aearretar males
temporaes para a propria familia. Illudido pelos parentes,
o moribundo deixa de fazer declarações importantes, e
de recommendar áL familia as suas ultimas vontades. Muitas vezes, uma palavra do moribundo evitaria demandas
e rixas entre parentes.
bb) Em náo poucas familias, o sacerdote é tido como
mensageiro da morte. Esta superstição difficulta-lhe o
exercicio do sagrado ministerio. Em doenças mais prolongadas, é costume christáo chamar um sacerdote (por
direito, o parocho ou coadjutor) que lance sobre o enfermo a bençáo prevista no ritual, ou que lhe administre
de vez em quando a santa communhão. O proprio sacerdote acompanhará a molestia e prepararâ o espirito
do doente. Em casas que acolhem mais vezes o sacerdote
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(visitas parochiaes), nunea se daráo scenas desagradaveis e antichristás, quando alguma pessoa da familia tiver de sêr sacramentada.
ce) No quarto do doente, arma-se um altar provisorio. Sobre a mesinha, coberta com uma toalha branca,
d.eve haver um crucifixo Com duas velas, um vaso de
agua benta com raminho, um calice eom agua pura.

Quando se administram oS santos oleos, deve haver, tambem, um pires com miolo de páo (ou algodáo, fatias de
limão), para o sacerdote limpar os dedos humedecidos
de oleo. Após a administração dos Sacramentos, offerece-se ao sacerdote agua para lavar as máos.

dd) Em alguns lugares, há. o costume de se mandar carruagem para o sacerclote. Esta attençáo não deve
constranger as familias pobres. Em hypothese alguma,
náo devem porisso deixar o moribundo sem os ultimos
Sacramentos. O sacerdote tem a obrigação de attender,
ainda que fosse com proprio incommodo. E attenderá semprê, de boa vontade, porque o seu ideal de vida é a salvaçáo das almas. Quando possivel, o sacerdote deve sêr
recebido por pessoas da familla.
ee) Chegando o sacerdote, é bom que os medicos se
retirem por alguns instantes, e lhe deixem o tempo necessario para a administraçáo dos santos Sacramentos. A'
cabeceira de um moribundo, o sacerdote precisa de toda
a concentração de esPirito.
Thema: A assistencia .religiosa aos moribundos.

A extrema-uncção é um complemento da
confissão. Purifica a alma de todos os remanescentes do peccado, e extingue ate as f altas
graves que o moribunclo i á não pucler conf es§ar. E' tambem um complemento da chrisma,
porque fortalece a alma para a luta e a victoria final.
' a) Quem recebe, pois, os santos oleos com as devidas disposiçõ,es, e não commette depois faltas volunI
tarias, livra-se das penas do purgatorio.
b) Para as Confereneias de São Vicente de Paulo,
para a Ordem Terceira e outras associações religio-
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sas,_ é um fructuoso apostolado preparar os doentes,
e chamar o saoerdote á, cabeceirà d; moribundos in-

digentes.

"IJá" entre vós algum enfermo ? Mand.e chamar os
sacerdotes da rgreja, para tezar.ern sobre elle, e ungirem-

no com oleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará" o enfermo, e o Senhor lhe dará allivio. E, se estiver
cm peccados, ser-lhe-ão perdoados,, (Tg 5, 14-15).

§

4L. Os sacramentos da penitencia e da
eucharistia, em particular (cfr. Ir vol. zz, 24-28)

1. A virtude da penitencia

uma conversão ou rnudança de sentimentos

A confissáo chama-se saeramento da penitencia, por-

que exige do christão uma verdadeira conversáo ou mudança de sentimentos, como a queriam Joáo Baptista e
Jesus christo para a admissão no Reino d.os céus.

Penitencia é a virtude sobrenatural que
inclina o peccador a detestar o seu peccaão,
como offensa a Deus, e a tomar a firme resolução cle evitá-lo e repará-lo para o futuro.
"F.azei penitencia, dizia (Joáo Baptista), porque está
proximo o Reino do eéu!" (Mt 3, 2; 4, t7).
O texto grego
exprime o caracter essencial da penitencia:
"Converteivos . .

.

fitemaotírt)..."
A virtude da penitencia

comprehende, por cona detestação dos
solução de reparáE não sendo posreparação encerra

a) mudar a disposição da alma, que gerou o peccado (contrição e bom proposito);
b ) reparar, quanto possivel, a offensa de Deus
( satisfação ou penitencia) . O empenho de prestar reparação é um indice seguro da mudança de sentimentos ( conversão propriamente dita ) .
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Nesse sentido, a penitencia é necessaria para a remissão dos peccados. "Náo basta reformar os costumes e
fugir as obras de maldade, se o peccador náo prestar sa-

tisfação a Deus, pela dôr da penitencia, pelos gemidos
da humildade, pelo holocausto de um coraçáo compungido"
(Sto. Agostinho).

Sem a detestação do peccado, sem o conhecimento de sua maldade, Sem a viva compuncção da
alma, não pode haver verdadeira conversão, da parte
do individuo, nem perdão do peccado, da parte de
Deus. A dôr dos peccados é todavia um acto de vontade, não depende de manifestações sensiveis ( p. e X.,
lagrimas, tristeza, etc. ) .
2. A importaneia moral do Sacramento da Penitencia

. O f ruto moral da Conf issão é o espirito de peniténcia. Consiste, primordialmente, na f irme vontade
de corrigir e reparar as faltas da vida passada. A
estructllra sacramental da confissão provoca, necessariamente, a compuncção da alma. Os actos do penitente são, por assim dizer, um baptismo laborioso
( cfr. II vol. 2l-22) .
a) Actos do penitente: Pelo exame de consciencia,
adquire o christáo o conheeimento de suas proprias culpas e fraquezas; pela contrigão, muda de sentimentos;
pela accusaçáo, submette-se ao julgamento de Deus na
pessoa de seu representante visivel; pela penitencia, presta uma reparaçáo que e santificada pela graça sacramental.

b) Além de perdoar os peceados, o sacramento da

confissão tem por fim educar os fiéis para a imitação de
Christo, e conduzí-los a maior grau de perfeição (cfr.

§ 10; II vol.

14).

c) "Em cada Confissão triumpha o sentimento de
responsabilidade, a aspiração pela bondade e pureza, a
saudade de Deus, a paz do coração. A Confissáo tornouse um manancial de nova coragem, de nova confiança,
o inicio de reg:eneraçáo moral para milhões e milhões
de pessoas" (I{arl Adam, Le vrai visage du catholicisme).
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3. Natuteza e graus da contrição

O arrependimento é uma dôr da alma,
por têr offendido a Deus, é uma detestação dos
peccaclos commettidos, com a esperança de perdão, e com o firme proposito de não mais commettê-los (cfr. II vol. 22, 2). E' uma condição
essencial para a recepção da penitencia.
A dôr da alma pode manifestar-se por signaes exte-

riores, mas não eonsiste em sensibilidades. O arrependimento pode ser profundo, sem haver nenhuma eommoção
sensivel.

A detestaçáo dos peccados baseia-se no conhecimento
de sua malieia intrinseca. A fé a caraeteriza como des-

eia, infidelidade, ingratidáo, etc.
O bom proposito inelue a firme resoluçáo de evitar as
faltas graves e as occasiões proximas de peccado (cfr. §
7ó, 4), de procurar os meios mais effieazes de emetda,
- e de reparar os prejuizos eausados.
sem bom proposito, náo há. verdadeiro arrepend.iobedien

mento. A previsão de novas quedas náo impecle a sinceridacle do bom proposito, contanto que o peccador tenha
a firme intençáo de preeaver-se, á" medida de suas forças.

Há varios graus de arrepen climento. Distinguem-se
pelo movel que os caract eriza:

b ) O segundo grau é a attrição ou contrição imperfeita, pela qual o peccador detesta interiormente
o peccado, porque nos castigos r,econhece a sua iniquidade aos olhos de Deus. A attrição é um acto de
caridade incipiente, que prepara o peeeador para a
j ustificação ( cfr. II vol. 62) .
E' suf f iciente para a digna recepção dos Sacramentos dos mortos. Chama-se contrição imperf eita,
porque o peecador teme, antes de tudo, o mal que lhe
advém da offensa feita a Deus; não tem ainda o desJirendimento da caridade.
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c) O terceiro grau é a contrição perfeita, a contrição qlle nasce do amor a Deus. E' a dôr qlre a alma
s_ente, por têr offendido a Deus, seu carinhoso Pae, a
Jesus Christo, seu bondoso Salvador, ao Espirito Santo, seu ineffavel Consolador. Não obstante a contrição
perf eita, o homem nunca poderá abstrahir inteiramente de si mesmo. O amor a Deus deve sêi", toclavia,
o movel principal do seu arrependimento.
A contrição perfeita é um meio de se reclrperar. a
graça divina fora da Confissão, mas deve incluir o
proposito de submetter o peccado â jurisdicção sacramental. Apaga sempre os peccados mortaeÀ, quando
não é possivel a Confissão (perigo de vida, falta de
sacerdote, etc., cfr. II vol. 28, 2).

o christão deve procurar a contrição perf eita.
como não se pode averiguar se a contiiç áo- é perfeita, para a recepção da Penitencia, basta a contrição
imperfeita ou attrição. Por via de regra, é a affeifão
ao peccado o qlle impede e perf eita caridade.
"A perfeiçáo de nosso amor para com Deus manifesta-se em termos confiança para o dia do juizo, porque
estamos neste mundo, assim como elle está. Náo hâ temor
no amor. o amor perfeito expelle o temor, porquanto o
temor suppõe pena. Porisso, quem teme, não é perfeito

no amor. Amemos, pois, a Deus, porque elle nos amou primeiro ! " (1 Jo 4, 17-19).
Thernas: 1. Os varios graus d.e contrição (exemplos
biblicos

)

.

e classifi caçáo das indulgencias
(cfr. II vol. 2ó).

2. Natureza

1. A importancia da confissão ou

A

accusa çáo

administração da penitencia requer

a

accusação dos peccados. Do contrario, o õonfes-

sol não poderia exercer a faculdade de ligar
e desligar, conforme a ordem de Jesus Chriito
(Mt 18, 18; Jo 20, 2l ss) . o acto de_ accusar-se
implica gma grande humilhação, mas não deixa de sêr tambem uma ben(ão para a almaopprimida (cfr. II vol. 22, B).
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a) Torturado pela consciencia da culpâ, o peccador
procura desabaf ar-se com quem lhe mereça incondicional confiança. O caracter sacramental da accusação
cria um ambiente de confiança entre o confessor e
o confessado ( garantia do sigillo ) .
b) A finalidade da Penitencia exige que o confessor esclareça, aconselhe e diriia as almas. Tal ministe-

presuppõe, necessariamente, a accusação dqt pec.cadós.
Quando, porém, a pessoa ja não puder ac-- ( p-. eX., estado de coma, de inconsciencia,
cusar-se
etc. ), a ab§olvição pode e deve ás vezes sêr dada, condicional ou absoltttamente, conforme as circumstan-

rio

cias.

Obj ecto de accusação são todos os peccados
graves, dos quaes temos consciencia, com especie e numero, com aS circttmstancias que mUdem a malicia especifica.

a) Quando alguern omitte, involuntariamente, âlgum pec.cado grave na accusação, basta accusá-lo na
õonfi§são seguinte. Os peccados graves esquecidos

perdoados implicitamente. Fica, porem,

a

s4o

obrigaç4o

ãe submettê-los it iurisdicção sacramental. A omissáo
deste preceito ê peccado grave.
Se alguem f.izer, por propria culpa, conf issão inválida, deve repetir tôdos os peccados mortaes descle
a ultima Confissão válida.
Inválida é a confissão, na qual não houve contrição e bom proposito, ou na qual se _omittiu ou disf arçou, voluntãriámente, algum peccado mortal. PesSoas escrupulosas não devem preoccupar-Se com a
validade dé suas confissões. Basta-lhes seguir as normas dadas pelo director espiritual.
b ) Peccados veniaes e peccados que não constam
sêr morta,es, não são materia obrigatoria de conf issão.
O confessor não pode retê-los, porque são veniaes,
quer dizer, merecem perdão por natureza ( veriiat perdoavel). Serão, pois, perdoados, na vida presente- ou no purgatorio.

Peccados veniaes não impedem a filiação - dic)'commettidos
frequentemente, com plena ^delivina.
beráção, podem levar ao peccado mortal ( cfr. § 14,
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1). Porisso, é util confessá-los, para termos mais forÇil de combatê-los na vida quotidiana.
"Disse-lhes Jesus pela segunda vez: A paz seja comvosco ! Assim eomo meu Pae me enviou, tambem eu vos
envio a vós.
Depois destas palavras, soprou sobre
elles, e disse-lhes: Recebei o Espirito santo ! A quem
perdoardes os peccados, ser-lhes-ão perdoados; e a quem os
retiverdes, ser-lhes-áo retidos,, (Jo 20, 2]-2il.
Thema: o sigillo sacramental: obrigações do confessor e do penitente.

E' muito util incluir na accusação tudo o
qlle. se refira ao estado_ geral da alma. A via
mais commum para adiantar na vida espiritu.al, é seguir os conselhos de um prudente director.
A mera Co
á, accusaçã
commettidas. A
ual vae múi
ge. pslen de-se
eccado, ás
aos habitos, ás
prudencias,
e temperamento da pessoa, afirn de descobrii- os remedios que mais efficazmente combatam as raizes do

peccado.

a) A direcção occupa-se das virtud.es oppostas aos vi-

cios e defeitos, das virtudes communs a todos os ehris-

res particulares de cada estado e profissáo.
b) As pessoas dirigidas devem haver-se com toda a
confiança e sinceridade, com toda a ftanqueza e docilidade. Não se deixem levar por motivos naturaes na escolha do director, nem se fanatizern pela sua pessoa
(hysterismo). sejam breves e d.iscretas, nem tomem o
tempo do sacerdote, quando houver outras pessoas que
esperam a yez de confessar, como acontece em vesperas
de dias santos, durante as missas dominicaes, na quaresma e na semana santa,

ete.
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Pelos principios geraes que o director lhes indicar,
devem resolver, por si mesmas, as difficuldades communs
da vida quotidiana. E' um abuso eonsultar o direetor em
coisas indifferentes ou por qualquer ninharia.
Themas: 1. O valor pedagogico e ascetico da confissáo.

2. Como haver-se o ehristáo para com
rector espiritual ?

o di-

õ. A importaneia do santissimo sacramento

Ã Religião

assim comó to

A vida christã
alimentadaec
Christo instituiu a sagrada Eucharistia.

us Christo,
divindade.

ica, de sêr
queJesus

Na vida christã, a Eucharistia é, portanto:
a) Llm alimento da alma. Nutre, conserva
e augmenta a communhão tle vida com Jestts
Christo.
As especies sacramentaes de pão e vinho syrylolizam os ôffeitos vivificantes da sagrada communhão.
De que maneira?
b) um 'fruto sacrificial, que promana da
continua renovação do Sacrificio do Calvario
(cfr. S 25, 1-3; II vol . 27 , 3-6) .
A s. Eucharistia encorpora o christão no sacrificio da vida, paixão e morte de Jesus Christo, mostralhe o valor de todo sacrificio, e leva-o a .f azet a incondicional oblação de si mesmo a Deus Nosso Senhor.
uiu o
Esta é a razáo Por que
crue.isacrif icio da nova állian(a,
conlf icado; porisso é QUe, antes
quam
memora a morte de Jesus C
pateretur. . ."; I Cr ll, 26).
aa) De nossa parte, o sacrificio não deve sêr exclusiva=
mente um morrer, mas antes de tudo um resurgir Com
Jesus Christo (Gl 5, 24; Rm 6, l-L2). Nossa transforma-
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çáo é symbolizada pelo páo e o vinho, cujas especies encerram a divindade, após a transubstanciação. Pela participação no sacrificio de Christo, náo perdemos todavia
a propria t:.atttrezq como o pão e o vinho no mysterio eucharistico (cfr. II vol. 26, 2).
bb) A "consagtaçáo" ou "divinizaçáo" do christão
(cfr. §§ 7-8; II vol. 61-64) eomeça com o baptismo, firmase pela chrisma, intensifica-se pela communhão. Por esse
motivo, a sagrada eommunhão devia sêr recebida durante a Missa, em uniáo directa com o sacrificio de Christo
(cfr. 25, 3; II vol. 27, 4).
cc) A communhão sacrificial não consiste na mera reeepção da Eueharistia durante a missa, mas na intima
communicação com a vida, com o espirito e com à earidade de Christo. Deve levar-nos á, mais estreita união
mystiea eom Nosso Senhor: "Vivo , já" não êu, mas Christo é quem vive em mim" (Gl 2, 20). Dahi resulta communhão de vida com Jesus Christo, pela qual se consumma
o mysterio do seu corpo mystieo ( efr. § § Z-8 ).

A recepgão da Eucharistia exige pois grande esforço pessoal, mas ao mesmo tempo dáL ao christáo, a energia de fazê-lo com amor e diligencia (fervor eueharisti-

co).

Thema: Missa e eommunhão
christã.

o eentro da vida

Frutos da Eucharistia. unindo-nos intimamente com Jesus Christo, a Communhão prodaz em nós os seguintes effeitos:
a) aumenta a graça santificante;
b) enfraquece as más inclinações;
c) purifica de faltas veniaes, e preserya rlc
faltas mortaes;
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d) dá força e coragem para a pratica

do

bem;

e) dá a vida eterna e a gloria da resurrei-

ção (Jo 6, 54).
aa) Sto. Thomaz de Aquino compara a Communhão como o fogo da caridade ( f ervor caritatis ) , pois
a caridade extingue peccados veniaes e penas temporaes, diminue a má concupiscencia, e augmenta a
disposição para o bem e a virtude. A caridade une-nos
a Jesus Christo, que nos transforma com a sua gra-

e nos leva â resurreição e vida eterna.
^
bb ) O Concilio de Trento desci'eve
os effeitos da
communhão em linguagem metaphorica. A communhão
é, alimento, é remedio, é, penhor da vida ,eterna. O
Concilio de Trento faz-nos lembrar uma verdade hoje
.muito esquecida (Mt 5, 23-24) : Todos os que nos reunimos ao redor da mesa eucharistica somos irmãos em
Çâ,

J,esus Christo.

cc) O gozo espiritual (Sb 16,20 ss) tambem é
fruto da Eucharistia, mas falha nruitas vezes, seja
-b um
por castigo de nossa tibieza ( communhões rotineiras ) ,
seja por motivos desconhecidos e inculpaveis.
Sto. Thomaz ensina que o gozo espiritual envolv,e
o sentimento de força e segurança em Deus Nosso Se-

nhor. Não precisa manifestar-se â hora da communhão,
pois f ica latente como gerador de energias para as
lutas espirituaes. Esse estado de alma é espontaneo,
não está em nossas mãos proyocá-lo ( cfr. II vol. 28,
2).

Thema

: Como cultivar a vida

eucharistica

?

6. B,eqúsitos para a, digna recepgão da Eucharistia
Sendo a Eucharistia a communieação do proprio F ilho de Deus (Jo 6, 69), só a pode receber quem está na
graça santif icante. O christáo que tiver peccado mortal,
não pode nutrir-se eom o páo eucharistico, assim como
um cadaver náo toma alimento.

Para receber os frutos da Communhão, sernos-á mistçr purificar a alma de todos os pec-
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cados graves. E' 'de grande proveito livrar-nos,
quanto possivel, dos peccados veniaes voluntarios. Quem communga scientemente em estado
de peccado mortal, commette um horrivel sacrilegio (cfr. § 27, 2) .. Em se tratando de peccados mortaes, não é sufficiente a contrição
perfeita; prescreve-se, como j á vimos, a confissão sacramental.

a) Por r,everencia ao santissimo

Sacramento,

exige a Igreja o jejum natural, quer dizet, o christão
não deve tomar nada absolutamente depois da meia
noite, a não sêr que receba a communhão como viatico, em caso de do,ença perigosa. O Viatico pode sêr
administrado mais vezes durante a mesma enfermidade.

b) Pio X concedeu, em 1906, um grande indulto
em f avor dos enf ermos, e o Codigo do D. Canonico
o ampliou : "Pessoas que estão de cama durante um
mez, sem a certa esperança de convalescer em breve,
podem receber, segundo o prudente conselho do conf essor, a santa Communhão uma ou duas vezes por
semana, ainda que tenham tomado remedio ou algum alimento liquido" ( C. D. Can. 858, 2) .
c ) Os salutares ef f eitos da Eucharistia dependem tambem da preparação subjectiva. A alma deve
preparar-se por actos de f é, humildade, contrição,
amor e desejo.
Os actos de preparação não são rigorosamente
prescriptos, mas ninguem os poderá deixar sem gra\re prejuizo espiritual. Quem omittir, habitualmente,
a boa preparação, em breve sentirá a nausea eucharistica, â, semelhança dos israelitas que se enfastiayam do manná do deserto ( cfr. Nm 17, 4-6 ) .
Jesus Christo deu-nos a santa communhão,
aperf eiçoar em nós a vida

para conservar e

a santa communhão é
um
Com a idade da razáo,

sobrenatural. Receber

uma grande felicidade, mas é tambem
grave mandamento.
urge o preceito cle recebê-Ia

:
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a) em virtude da palavra de Christo: "Em
verdade vos digo: Se não comerdes a carne
do Filho do hoúem, e não beberdes o sell sanSue, não tereis a vida em vós" (Jo 6, 53).
b) em virtude do terceiro N[andamento da
Igrej a {ue, sob peccado mortal, prescreve aos
christãos a obrigação de commungar, âo menos uma vez cada anno, pela Pascoa da Resurreição.
aa) A recepção mais frequente da Eucharistia pode tornar-se grave preceito, pela lei natural, quando
é praticamente o unico meio de preservar o indivicluo
de peccados mortaes.
bb) O tempo da desobriga yae do Domingo de
Ramos ate ao Domingo de Pascoela ( duas semanas),.
Por especial indulto da Santa Sé, na America Latina,
começa desde o Domingo de Septuagesima e vae
ate â f esta de S. Pedro e S. Paulo ( quasi cinco mezes).

Quem por propria culpa não observar o prazo legal, pecca gravem,ente, e deve cumprir, quanto antes,
a sua obrigação. A s. Igreja recommenda que os fieis
recebam a communhão pascoal na igreja matriz da
parochia ( cfr. C. D. Can. 859 ) .
cc ) A f inalidade da Eucharistia requer que o,s
fiéis a recebam com a maior f requencia possivel.
Desde o decreto de Pio X ( " Sacra 'L'rid. Synodus'i ) ,
propagou-se por toda a parte a Communhão frequente.
As pessoas que commungam assiduamente devem edificar o proximo por uma vida mais conforme
aos preceitos da santa religião. A communhão diaria
deve sêr um expoente de verdadeira piedade.
Para a communhâo quotidiana, a lei ecclesiastica não requer outra cousa, senão o estado de graça
g a pureza de intenção. Em casos particulares, o confessor pode e deve prohibir a recepção diaria, para
combater Communhões tibias e rotineiras.

A profanação da Eucharistia (communhão
sacrilega) leva â, cegueira espiritual e â im-
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penitencia do ,c,oraçã,o. Por via de regra, é fruto
ão respeito humaro, quando ,se orãitt. algum
peccado grave'na Confissão, por medo ou covardia; ou quando se vae â Communhão, sem
antes confessAr as fa,ltas graves que pesam na
oonsciencia. Algumas vezes, proiém de maldade e descrença (cfr. § 27, 3) .
"Quem comer este pão, ou beber o calice do Senhor
indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Exa.rnine-se, pois, a si mesmo o homem, e assim coma
deste pão e beba deste ealice; porque aquelle que come
e bebe indignamente, come e bebe a sua propria cond.emnação, não discernindo o Corpo do Senhor', (1 Cr

11,

27-29).

Thema: O preceito da'desobriga pascoal. O prazo
para o Brasil.

Leitura concomitante e obras de consultação: Adolpho Ta,rrquerey J. ['erreira Fontes, Compendio de Teologia ascétiea e místiea, Braga, L932; Otto Ztinrm.errnann
S. J., Lehrbuch der Aszetik, X-reiburg in Br., Lg32; Adolf
I)enderwinhe O. M. Cap.
Thomas Villanova O. M. Cap.,
Abriss der aszetisehen Theologie,
2 Bde, Paderborn, 1gB0;
Louis Rouzie, Le contenu de la morale, 2 vls., Paris; Vy. J.
Lockington S. J.
Ph. I(ueble S. J., Durctr, r{oerperbildung
zur Geisteskraft, - rnnsbruek
lgz4; Eric peterson, Pour une théologie du-München,
vêtement, supplément à la
"Vie Spirituelle", Etudes et Documents, tome 46,

1986,

pag. 166; A. V., Uma grande chaga moderna (suicidio),
apud "Vozes de Petropolis", L926, nn. g-18; Fructuoso
rrockenmaier o. tr'. M., op. cit.; C. zinunermann, o que
todo eatholico deve saber, Petropolis, 1gB5; pascoal r,acroix S. C. J., Soluçáo do problema sexual, Taubaté, 1gB5;
Fra,nc. olgiatti, r nostri giovani e la purezza, Milano, 1gB5;
H. f). Noble, oper. cit.; alm.ir de arrdrade, A verd,ade
contra tr'reud, Rio, lgBB; J. de ltu vaissiêre, La théorie
psychanalytique de tr.re
choanalyse und fndivi
Stonner, Die religioes-si
den Priester, E'reiburg
Luz e Vida
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Die Entwicklung des sittlichen Bewusstseins beim l{inde,
tr'reiburg in Br., 1934; Josef }tairrz, Das religioese Leben
der weiblichen Jugend, Düsseldorf, 1932; J. Gomes lBibeiro,
E'ormação e eultura, Rio, 1924; O. Lemarié, T'a formation
de I'intelligence, Paris, 1935; Bégrs Jolivet, La philosophie
et la pensée contemporaine, Paris, L932; Lueio José dos
Sa,ntos, Missáo Ilniversitaria nos Estados Unidos, Bello
Horizonte, 1931; Otto Cohauss S. {., O Mestre te ensinará

(para professoras), ' ' Petropolis, 1934 ; If. Dlathieu S. J.;
Quel est le but de la vie ?, Paris, 1933; f'. Mugrrier, La
liberté de la vocation, Paris, 1934; L. Bouzic, Vocation,
Paris; idem, Servir, Paris; idem, Prêtre, Paris; Cha,rles
Gr{maud, Pourquoi pas ? (vocaçõês), Paris; idem, X"uturs
prêtres, Paris, L924; Henri le f''loch S. S. P., Les élites sociales et Ie saeerdoee, Paris, L926; A. Tanquereyr. op. cit.,
IV. Notre sacerdoee, Tournai; Iili[iam I)oyle S. J., Voeagões,
Ytú, L9?A; A. Montillet Con. Hilario O. Praerm., A mais
bella vida, Petropolis, 1935; J. Berthier, Le sacerdoce, Paris, 1898; C. Serrat C. M. F., Avisos sobre a vocaçáo religiosa, S. Paulo, 1935; Card. Mercier, A' mes Séminaristes,
A. C., LiBruxelles Paris; G. Lefebwe O. S. B.
turgia, Porto, L922; L. B,ouzic, Les Saeréments en général,
Paris; I). C. d'Aguiar, Missal Romano, I. c.; Bernardo de
Vasconcellos O. S. IB., A Missa e a vida interior, Braga,
1934; Bemvindo Destefani (O. tr'. m, O Saeram. do Baptismo, Petropolis, 1935; idem, O Sacram. da Chrisma, ibid.;
idem, O Sacr. do Matrimonio, ibid.; idem, O Sacr. da Penitencia, ibid.; Francis Vincent, St. E'rançois de Sales, Directeur d'âmes, Paris,

LY26; Cardeal Sebastiã,o Leme, Acçáo
Catholica, Rio; Alceu Amoroso Lima (Tristáo de Athayde),
AnPela Acçáo Catholica, Rio, 1935; G. Palau S. J.,
dtade Bezerra, O catholico de aegáo, Petropolis, 1920;
I)om Joío Becker, A christianizaçáo da sociedade pelaAcção Catholica, Porto Alegre, 1929; Pio I(f, Elneyclica
"Quas primas", sobre a tealeza de Christo, apud "Vozes
de Petropolis", L926, nn. 7L-L2; Bardy-Tricot, Le Christ,
Encycl. populaire, Bloud et Gay, Paris; B. Aigrain, Ecclesia, id., ibid.; G. Jacquemet, Tu es Petrus, idem, ibid.
sia, id., ibid.; G. Jacquemet, Tu es Petrus, idem, ibid. Pio Xf.
Eneyelica sobre o sacerdocio, Petropolis, 1936; idem Carta
encyclica sobre os espectaeulos cinematographicos, Petropolis, 1937; P. Pascoal Lacroix §. C. J. O mais urgente Problema do Brasil: O problema sacerdotal e sua solugáo, Taubaté, 1936; I)r. Carvalho Avezedo, A eoncepgão conseiente,

Rio.
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CAPITULO VI

Deveres para com o proximo
a) O convivio social é um postulado da natureza humana. O individuo nunca pode prescindir da sociedade.
Sempre deve communicar-se com os seus semelhantes.
Por essa razáo, a ethiea o considera como ente social
(animal soeiale).
Da vocação do homem para a collectividade se deduz
o prineipio basico da vida social, que é a obrigagão de
respeitar e defender os direitos do proximo. Justiça e
caridade são, logicarnente, os supportes moraes da so-

ciedade humana.

b) O Evangelho enaltece a prirnazia da caridade,
sem comtudo depreciar a virtude da justiça. Sobrepondo
a caridade ao simples direito, Jesus Christo reformou a
vida social. A caridade é uma leved.ura que transforma
o individuo, e o torna capaz d.as mais nobres attitudes
moraes. E' uma poten'cia que neutraliza as funestas con-

sequencias do egoismo humano.
n
como o proximo deve ser tomado em sua vida individual e social, o presente capitulo subdivide-se em d.uas
secçoes:

A. Deveres para com o individuo
B. Deveres pata com a sociedade
A sociedade será considerada em seus componentes
ou grupos principaes: Matrimonio e familia, Estado e

Igreja.

A.

DnvBRES pARA

coM o

rNDrvrDUo

§ 42. Natureztu do amor ao proximo
Suas propriedades

I

1. a relagão entre amor a,o proximo e amor a Deus

como ja vimos, a caridade é uma virtude theologal que nos f.az amar a Deus, pelas suas infinitas
perfeições,_ e ao proxrmo por causa de Deus ( cfr.
§ 21, 1 ) . Jesus Christo equipara o amor do proximo
16*
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com o amor de Deus: "O segttndo (Mandamento),
este : Amarás o teu proximo, como
ã ti mesmo!" (Mt 22, 39). A caridade fra[erna é pois
um fruto precioso do amor a Deus.
a) O preceito da caridade iá' era conhecido no Antigo Testamento, mas as interpretações dos judeus restringiam-se ao amor que se deve têr a patricios e consanguineos. Jesus, porém, não admittia nenhuma restricgáo (Lc 10, 2ó-37; Mt 25, 31-46). A caridade deve sêr o
porém, é igual a

distinctivo de seus discipulos (Jo 13, 34 ss). S. Joáo Evangelista frisa a intima connexáo entre amor de Deus e
amor do proximo ( I Jo 3, 11-16 ; ó, 19-26, etc. ) .
b) Pela eommunhão de vida com Jesus Christo, os
membros do eorpo mystico formam entre si uma unidade organica. A eabeça identifica-se com à vida dos
membros: "O que fizestes a algum dos meus irmáos mais
pequeninos, a mim é que o fizestes" (Mt 25, 40). O amor
clo proximo torna-se, portanto, um corollario do amor a
Christo. Baseia-se na solidariedade da cabeça com o's

( ef r. § 7, 3 )
por consideraçáo a Deus, é o
proximo,
ao
c) "Amar
sentimento mais nobre e peregrino Qüê, até hoje, conseguiu vingar entre os homens" (Nietzsche).

membros entre si

.

2. A caridade fraterna em o Novo Testamento

-

"Eu vos dou um novo Mandamento: Amae-vos

mutuamente. Assim como eu vos amei, anlae-vos uns
Estas palavras de Nosso
aos outros !" ( Jo 13, 34 ) .
Senhor correspondem â realidade. O preceito do amor

ao proximo não era conhecido entre

os- povo_s pagãos.

Para os judeus eram novas as clausulas formuladas por
Nosso Senhor, a saber :

a) a obrigação de amar a todos os homens, sem
excepção do proprio inimigo politico.
Na parabola do bom samaritano fustiga Nosso Senhor
a falta de caridade entre os judeus (Le 10, 25-37).
b ) a equiparação do amor do proximo ao amor
de Dóus, dó úrte que um preceito não pode existir
sent o outro.
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do amor &o proximo

Dest'arte, a earidade christá supera a simples phi-

lanthropia, que se baseia na compaixáo natural (sentimentalismo). E' um faetor importante da vida religiosa.
A imitação 'de Christo deve moldar-se no amor ao proximo. A vida de Christo neste mundo foi a mais perfeita
caridade: "O E ilho do homem não veio para sêr servido,

mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos" (Mt

20, 28; efr. Jo 13, t2-L7; At 10, 38).

c) a motivação do preceito.
O preceito de amar ao .proximo, Jesus o deriva, náo
só do seu proprio exemplo, mas tambem da obrigaçáo de
todos os homens serem perf eitos como o Pae celestial
(Mt õ, 48; Lc 6, 35).
3. O fund.amento da caridade christã

A caridad'e não procede da mera sympathia
que os homens costumam têr, uns aos outros.
Por expressa declaração de Nosso Senhor, a caridade não depende do aff ecto natural, mas
baseia-se no valor da alma humarâ, na reverencia que se deve têr a,o proximo como imagem de Deus.
O affecto natural tem a sua ponta de egoismo,
quer sempre Llma compensação ( amor com amor
se paga ) . As máguas contra o proximo nascem quasi
sempre do amor proprio off en dido. A caridade deve,
porém, âbstrair de todas as conveniencias pessoaes;
só _ assim poderá estender-se a todos os homens, por
pobres e miseraveis que sejam.
"Se amardes táo sómente aos que vos amem, qual
o mesmo tambem os publieanos ? E, se saud.ard.es apenas os vossos irque
mãos,
fazeis de extraord.inario ? Não fazern tambem
recompensa haveis de receber ? Náo fazern

assim os gentios ? Sêde pois perfeitos, assim como tambem
é perfeito o vosso Pae celestial,, (Mt 5, 4649).

Thema: Por que não pode a caridade basear-se na
affeição natural ?
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lL Propriedades do amor ao proximo

A caridade christã deve sêr:
a) sincera, sem astucia e falsidade. Não

se requer amor sensivel, porque o sentimento
não depende da volição.
Muitas vezes, a pessoa quer praticar a caridade,
mas não pode livrar-se de certo rancor e aversão.
Que fazer em taes circumstancias? E'impossivel a
caridade ? ( cfr. § 44, 2) .

b) desinteressada e esquecida de si rre s=
rnâ, conforme a doutrina de S. Paulo: " (A caridade) não é ambicio,sa, não busca os proprios
interesses" (1 Cr 13, 5).
c) universal, estensiva a todos os homers,
se,m distincção de categoria politica, economica e social.
d) operosâ, disposta a valer sempre que
puder, sem prej uizo de outros deveres.
"Depois de lavar-lhes os pés, retomou as vestiduras,
tornou a sentar-se á" mesa e disse-lhes: Comprehendeis o
que acabo de vos fazer? Vós me chamaes Mestre, e ten-,
des razáo, porque eu o sou. Se êü, pois, vos lavei os pés,
€ü, vosso Senhor e Mestre, tambem vós deveis lavar-vos
os pés, uns aos outros. Eu vos dei o exemplo, para que
tambem vós façaes, corrro eu acabo de vos fazet" (Jo
13, L2-L5).
Themas: 1. Credo politico e caridade fraterna.
um fruto do neo2. O preconceito de raçe.
paganrsmo.

3. Acção Catholica

e caridade christã.

§ 43. Ordem e medida da caridade
1. Amor proPrlo e amor ao Proximo
Na pratica da caridade deve haver certa ordem
e medidà : "Amarás o teu proximo, como a ti mesmo !"
( Mt 22, 39 ) .
O sentido destas palavras está expres-
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s nossas
o proximo:
! que os
les, Pgis
façãm, f.azei7, l2)'
em a-Lei e
a) Nesse sentido é que se deve tomar o principio moral: ,,4 caridade começa com a propria pessoa". Náo
quer dizer que Se deva primeiro pensar em si mesmo, e
sO depois attend.er ao proximo. O sentido é muito diverso: ttá trens individuaes, p. êX., a salvaçág da propria alma,
que o christão não pode sacrificar por amor ao proxlmo.
Com outras palavras, não deve praticar a eatidade sem criterio, d.e maneira que sejam postergados oS deveres para.
osso Senhor

comslgo mesmo.

b) A

genr-r.ina caridade náo dá, nem ajuda ás cegas,
d.o coraçáo. sua pratica racional segue

por mero impulso

rrormas determinadas, afim de que seja, realmente, um
beneficio para corpo e alma (cfr. I vol. 20, 1; II vol.
74, 2).

Thema: Pode-se dar sentido christão áL maxima de
Augusto Comte: "Vivre pour autrui ?" Que

resalvas devem sêr feitas ?

2. A hierarchia da earidade

No exercicio da caridade, deve-se attender áL categoria das pessoas e das coisas que sáo beneficiadas. Dahi se
deduzem os varios graus de obrigação.

a) A salvação eterna do proximo prev_llece
eualquer vantagem nossa temporal: "NiSSo
conhecemos o amor de Deus, porque deu a
vida por nós. Assim, devemos tambem dar a
-vida pelos nossos irmáos" (1 Jo 3, 16).

a

Na vida pratica, rar
mal, pois só Lrrge em
mente, quasi nunca se P
creta. Por via de regra,
sidades espirituaes do proximo, por meio da oração,
do bom eiemplo, da correcç.ão fraterna, da Subvenção de obras missionarias, etc,

http://www.obrascatolicas.com

DR. F'REDEIRICO TILLMANN

248

_ A MORÀL CATHOLICA

o christão pecca, quando se desinteressa da sorte espiritual do proximo, principalmente o patrão

não deixa seus empregados cumprirem os dãveres
religiosos (missa dominical, recepção dos sacramenqu_g

tos).

b) Quanto mais clura fôr a necessidade
temporal do proximo, tanto maior é d obrigação de aj udá-lo, ainda que sej a com sacrificio de nossa parte.
o proximo pode achar-se em triplice necessidade:

na pessoa do proximo, conforme lho permittirem
proprias forças.

as

c) Na hierarchia das pessoas, a caridade
não destróe os laços do sahgue, clo amor, da
amizade, da religião e da nãcionalidade. po.isso é que o Apostolo nos exhorta a fazer bem
a todos, ms de pref erencia aos correligionarios, qugl dizer, áos irmã'os que profe.ü* a
mesma fé comnosco (Gl 6, 101.

Thema:

A hierarchia da caridade nas crises da
vida moderna.
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3. As obras de misericordia

O ambito da caridade abrange todas as

n,ecessi-

dades do corpo e da alma. As varias maneiras de fazer caridade estão expressas nas obras de misericordia espiritual e corporal.

a) As obras de misericordia corporaes ,ao, 1. d.ar de
comer a quem tem fome; 2. dar de beber a quem tem
sêde; 3. vestir os nus ; 4. dar pousada aos pereg:rinos;
5. visitar os enfermos e encarcerados; 6. remir os captivos;
7. enterrar os mortos.
Verso latino mnemoteehnico: Vísito, póto, cibó, redimó,
tego, cólligo, cóndo.
, Segundo o Evangelho de S. Matheus (2ó,35 ss), Jesus
Christo enumera seis maneiras de bemfazer, ás quaes se
accrescentou, do Livro de Tobias (12, 22), a earidade de

"enterrar os mortos".

As sete obras corporaes de misericordia lembram as
mais oceorriam nos primeiros tempos
do christianismo. Na applieação, devem sêr criteriosamente
adaptadas ás nossas condições sociaes e economieas. De
que forma é ainda possivel remir captivos, agazalhar peregrinos, enterrar mortos ?
b) As obras espirituaes de misericordia são: 1. dar
bom conselho; 2. ensinar os ignorantes; 3. castigar os
que erram; 4. consolar os afflictos; 5. perdoar as injurias;
necessidades que

6. soffrer com paciencia as fraquezas do proximo; 7. rogar
a Deus pelos vivos e defuntos.

Verso latino mnemoteehnico: Cónsule, eárpe,

soláre, remítte, fer, óra.

docé,

As obras espirituaes de misericordia referem-se a
em todos os tempos, sáo sempre as

necessidades euê,
mesmas.

Themas: 1. O zelo pela salvação do proximo.
2. As obras espirituaes de misericorclia.
3. As obras corporaes de misericordia e as
neeessidades de nossa época.
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4. A esmola

A esmola é a mais importante das obras
corporaes de misericordia. O Novo e o Antigo
Testamento frisam a obrigação de dar esmola,s, e encarecem o seu valor sobrenatural.
Os Padres da fgreja (cfr. Elueid. I) tomam mui ri-

gorosamente o preceito da esmola. Alguns exigem que
o rico dê aos pobres tudo o que lhe seja superfluo para
a manutençáo de seu estado soeial. Sto. Agostinho chega
a dizer que os bens superfluos dos ricos são necessarios
para o passadio dos pobres, e que o rico possue bens
alheios, quando não dispõe do que lhe seja demais, em

beneficio dos necessitados. Como coruigir essa opinião

?

Será um abono das theorias communistas ? Tem o pobre

estricto direito

áL esmola

? (efr. § 50, 4) .

a) A misericordia de Deus para com os homens,
Jesus Christo a faz depender da misericordia que o
homem tiver para com seus semelhantes (NIt 25,34-46).
Exhorta-nos a fazer amigos com o dinheiro, qlle s,erve

aliás para tantas iniquidades ( "mammon iniquitatis",
Lc 16, I ) ; a procurar thesouros que não podem sêr
destruidos por traças e f erruge r, nem sêr roubados
por ladrões (Mt 6, 19 ss; 7 Tm 6, 17 ss; 1 Jo 3, 17;
Tg 2, 14 ss).
b) Na esmola, não é possivel determinar uma quota obrigatoria. Quanto maior fôr a necessidade do proximo, [anto mais graye é a obrigação de soccorrê-lo,
com os bens que não nos forem estrictamente necessarios para a manutenção de nosso estado social.
O individuo não fica dispensado de dar esmolas, só
pelo facto de pagar ao Estado contribuições de beneÍicencia. As obras caritativas do Governo não são
sufficientes, e devem sêr apoiadas pelas organizações
christãs (cfr. I vol. 20, 1). Os fiéis precisaln, portanto,
auxiliar as obras catholicas de caridade.
"De esmolas dos teus bens, e não voltes o teu rosto
a nenhum pobre, porque assim náo se apartará de ti a
face do Senhor. Sê caritativo, da maneira que puderes.
Se tens muito, dá" esmolas largamente; se tens pouco,
desse pouco procura dar de bOa vontade, Náo te preqç-
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cupes, quando dás esmolas. Assim enthesouras uma grande recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola
livra de todo peceado e da morte, e não deixa a alma cair
em trevas" (Tb 4, 7-7L;
trad. da ulgata, combinada

com o texto grego).
"Levantou Jesus os olhos e viu que alguns ricos lançavam as suas offertas no cofre. Viu tambem uma viuva pobrezinha a offerecer dois vintens, e disse: Em verdade vos digo que esta viuva deu mais que todos os outros, porque todos esses fizerarn a Deus offerta do que
lhes sobrava, ao passo que ella deu, da sua indigeneia,
tudo o que tinha para o proprio sustento" (Lc 27, 1-4).
5.

A maneira de praticar a caridade

Não basta soccorrer, materialmente, os pobres e necessitados. E' preciso que se faça com
as d,evidas dis,posições. A beneficencia christã
deve sêr praticada:
a) com recta intenção, sem egoismo e vaidade.

O catholico não deve imitar bs pharis,eus que faziam alarde de sllas esmolas (Mt 6, Z-4).

b) com criterio e equidade, para que a es-

mola
n. 1).

sej

a, de facto, bem applicada (cfr. supra

"Antes de dares, deixa a esmola suar em tuas
(Diclache cfr. Elucid. r).
A prudencia
christã exige certa vigilancia sobre os- pobres soccorridos, não para humilhá-los, mas só parã evitar qu,e a
caridade favoreça a madraçaria e a mendicancia profissional. Nunca se deve - offender a dignidade' do
mãos !"

pobr,e.

A verdadeira caridade não atten de só á precisão
bem-estar do pobre. Dar occupação ê melhõr
que subvencionar occasionalmente 1cfr. I vol. 20, 1).
_ c) com cicumspecção e delica deza, para
não envergonhar o necessitado,
momentanea, mas_ procura garantir, para sempre,
'doo
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Por via de regra, não são os mendigos da rua que
mais precisam de subvenÇão, mas os pobres envergonhados, que preferem cortir fome a revelar a sua
necessidade, principalmente quando vivem de trabalho humilde (pequenos jornaleiros).

d) com amor e dedicação, porque a cari-

não consiste só na esmola material (cfr.
vol. 60, 3).
O mais precioso da esmola
pathia, eue a deve acompanhar.
mos ajudar, telhamos, pelo menos
Esta é a alma da beneficencia c
parochias, deve hav,er Conferencias de S. Vicente (pa{a
homens ) e associações de caridade ( para senhoras )
dad,e

II

.

A correcção fraterna
Dentre as obras espirituaes de misericordia, destaca-se a correcção fratenna ("dar bom
conselho"). Nasce da solidariedade humarâ, da
6.

i

proximo,

na salva-

a

razáo"

fraterna.

um dever de consciencia,
quando o proximo p'eccar gravemente, ou se
achar em perigo de fazê-lo, por falta de quem o
avise e aconselhe. Em coisas leves, ninguem
está obrigado a corrigir o proximo.
a) A correcção fraterna é um graYe dever Que,
muitas v,ezes, negligenciamos por covardia e respeito
humano. Quando feita nas devidas condições, torna-se
uma fonte de grandes beneficios. A' obrigação de proTorna-Se para nós

ceder â correcção f raterna correspon de, da outra parte , a obrigação de acc,eitá-la de boa vontade, sem nenhum resentimento.
Pessoas nervosas e escrupulosas não estão obrigadas a corrigir o proximo, porque lhes falta serenidade de espirito e segurança de opinião.
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A correcção fraterna baseia-se nas palavras de
Nosso Senhor: "Se teu irmão commetter alguma falta

contra ti, vae e reprehende-o. entre ti e elle sózinho.
o teu irmão" ( Mt

Se te der ouvido, terás conquistado

19, 15).

) A pratica da correcção fraterna exige :
aa) a recta intenção de soccorrer o proximo em
grave perigo espiritual. Ao corrigir, deve o christão
precaver-se de toda dureza e hypocrisia pharisaica
(Mt 7, 4) .
bb ) a devida prudencia e delicad eza, para não
vexar e dif.famar o proximo. A correcção fraterna requer tino psychologico. Deve-se aguardar o momento
apropriado, usar de linguagem commedida, cuidar
que a correcção seja â, puridade ( "entre ti e elle sób

zinho" ) .

Thernas.: 1. Quem. deve proc,eder

correcção fra-

terna? (a hierarchia^da obrigação).
2, Exemplos de correcção fraterna nos
Actos e nas Epistolas dos Apostolos
(principalmente de Nosso Senhor e
de S. Paulo).
3. O zelo de Nosso Senhor e dos Apostolos pela salvação dos homens.
4. A idea missionaria na doutrina do
corpo mystico.

§ M. O amor aos ilimigos
1. O preceito do arnor aos inimigos

De per si, o amor aos inimigos está incluido

na expressão universal do amor ao proxi,mo.
O preceito de amar os inimigos, Jesus Christo
expressamente, para combater as
argucias pharisaicas na interpretação da lei.

o formulou

"Ouvistes que foi dito: Amarás o teu proximo, e terás
odio a teu inimigo !
Eu, porém, vos digo: Amae vossos
- que vos odeiam, e orae pelos que
inimigos, fazei bem aos
vos perseguem e ealumniam, para que sejaes filhos de
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vosso Pae celestial, que faz naseer o seu sol sobre bons
e maus, e faz chover sobre justos e injustos" (Mt õ, 4345).

A clausula "odiarás o teu inimigo!" não occorre no
Antigo Testamento. E' uma interpolação dos escribas e
phariseus.

a) Entre os moralistas pagãos (p. eX., alguns es) , encontram-se reves ailusões ao dever de amar
tambem o inimigo. Ainda assim, o preceito christão
não deixa de sêr um preceito novo, pois foi Nosso
Senhor que o promulgou como estricta consequencia
da caridade (cfr. a parabola do bom samaritaho, Lc

toicos

10,

25-27 ) .

b ) Para o christão, o atnor aos inimigos já não
é uma exigencia fóra do commum, porque se lhe
irnpõe como corollario da caridade. Pelo amor aos
inimigos, o christão se torna semelhante a Jesus Christo e ao Pae celestial ( cfr. supra : Mt 5, 43-45) . Esse
amor não humilha o inimigo, nem faz alardes de generosidade, mas iguala-se â caridade que Jesus Christo teve para corn os seus mais encarniçados aclversa-

rlos.

2.

A essencia do amor aos inimigos

Mais do que a simples caridade, o amor
aos inimigos deve influir ,em todos os actos da
pessoa, para co,ntrabalançar o instincto natural,
que sempre pede vingança e desaffronta. As
palavras de Nosso Senhor (cfr. supra: Mt 5,
43-4í.) indicarn obrigação de fazer bem aos
inimigos, principalmente pela oração deprecatoria.
a) Certa aversão natural não impede o amor ao
inimigo. Está claro que o christão se esforçará por
reprimí-la. A moral exige, antes de tudo, que se combata o odio e o desejo de vingança. A aversáo desapparece completamente,
medida que o christão
imitar o amor do Pae celestial.
^
l, ) O amor aos inimigos deve crescer e aperf eiçoar-se, com a graça de Deus e a cooperação do individuo. Não ê signal de fraqueza e deshonra. Exprime,
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pelo contrario, a mascula energia do christão que se
vence a si mesmo. A descrença favorec,e o odio, o
rancor, a vingança e a inveja.
Thema: A vida de fé e o amor aos inimigos.
3. A pratica do amor aos inimigos

Por inimigo, tomamos a pessoa que nos tem
odio ou aversão, ou que n,os fez alguma inj uria grave. Pelo preceito da caridade, devemos
votar-lhe toda a benevolencia, principalmente
qua,ndo o inimigo se achar em hecessidade.
A henevolencia manda-nos observar as seguintes

normas

:

reconhecer as boas qualidades do
lâ

:'

i,j8".o :,1 "âlH il,,i, f âT

" de saf f ectos.

ti*'

-1,",:

b ) De bom grado devernos d,esejar a f elicidade
de nossos adversarios. Não é licito alegrar-nos de seus

infortunios.

c) Devemos sêr cortezes e prestimosos para com
os nossos inimigos ( não lhes negar os signaes communs de cortezia, não lhes fazer picuinhas e desfeitas,
soccorrê-los em caso de necessidade, etc. ) .
d) Devemos perdoar sinceramente, e estar sempre
dispostos para a reconciliação.
prontidão de perdoar não inclu'e sempre

-A
a dispensa
de reparação e desaggravo. Em alguns câ;sos, deve até sêr exigida. A nossa condição, o - bem commum e o bem do proprio
adversario, podem tornar necessaria uma sa_

tisfacção.

Ao ,exigí-la, o christão deve, comtudo, evitar rancores pessoaes, e não humilhar o adversario sem necessidade. Todo despique é germen de novas desavenças.
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: 1. O amor aos inimigos segundo

São

Paulo.

2. A obrigação de reparar as offensas.
3. O espirito de vingança uma negação do christianismo.

4. O exemplo de Jesus

Christo

Nosso Senhor dá-nos, em sua vida, o exeml
plo do verdadeir,o amor aos inimigos. Ao morrer, teve palavras de perdão para todos os que
causavam a sua morte (cfr. Lc 23, 34).

a) O exemplo de Nosso Senhor nos mostra que
o amor aos inimigos não é capitulação nem fraqueza.
Jesus Christo retribuia, com extremos de amor, a
crescente hostilidade dos iudeus, mas nllnca alterou,
para captivá-los, nenhttm de seus principios ou pos-

tulados messianicos.
b ) Nesse sentido devem sêr tomadas as passagens
do Sermão da Montanha (Mt 5, 39-41), em que Nosso
Senhor inculca o amor aos inimigos. Seu fito é despertar, nas almas, a força de vencereln o mal pelo bem
(Rm 12, 17 -21) . Por amor da caridade, o christão deve,
ás vezes, renunciar a seus direitos pessoaes. Os,exemplos que Nosso Senhor allega, não devem sêr tomados
ao pé da letra, assim como se não tomam, literalmente,
aS passagens ,em que manda COrtar aS lnãOS, e arrancar os olhos, que causarem escan dalo ( NIt 5, 29-30 ) .
Deve-se attender ao sentido moral. Nosso Senhor quer
apenàs que se removam as causas de escanclalo (1. c.
18, 2L ss).

§

45. Os peccados contrarios

carida"de

do proximo

^

1. Os principaes peccados contra

a caridade

Os p,eccados contra a caridade são numerosos'

mas podem sêr classificados em qu_qtr.o typos P-rincipaes :- odio e inveja, vingança e malicia (regoziio pe-

los males alheios).
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a) Nos peecados contra a carid.ad.e, a benevolencia
que se deve ter ao 'proximo é destruid.a pela malevolencia. Quando plenamente voluntarios, esses actos representam uma grave violação do magno preeeito de Nos-

so Senhor (Mt 22, 87-40).
b) os peccados contra o proximo tornam-se diabolicos, quando o christão permanece em rancor e aversão,
em estado de odio e inimizad.e.
2. O odio

o odio é, a mais f,orte negação da caridade. E' mais do que simples faltà de amor, é
u,m repudio do proxirno, uma intima aversão
gue leva o individu,o não só a negligenciar seus
deveres para com 9_ proximo, mas até a querer,
realmente, infligir-lhe algum mal.

b) O odio false

arrasta o christão a
precação, calumnia,
seu irrnão, é homic

cida possue em si

a

3. A inveja
Como paixão , a inveja
que empolga os sentidos, tr
serva nos outros. E' acomp
9Ção do coração, qlre pro duz

tia.

risteza

se

ob_

onstri_
angus-

Corno peccado capital (cfr. s 14, 4), é uma
especie de tristeza por causa dã feiicíáade do

proximo, e

o

desej

o de vê-la diminuida o,

Lttz e Vida
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destruida. Manif esta-se, em geral, pela magua
que alguem sente, quando o proximo é louvado; procura, então, desf azer os louvores por
meio de criticas.
Emquanto o caridoso se alegra com o bem alheio, o
invejoso considera aS vantagens do proximo como uma
diminuiçáo de sua propria felicidade. Sendo filha do egoismo, a inve ja procura d estruir as alegrias e a f elicidade
de outrem (typo do desmancha-prazeres). Foi a inveja do
demonio que arrastou oS primeiros homens áL ruina do
peccado (Sb 2, 24), e lhes tirou a felicidade do paraiso.

os: odio, maa) Da inveia nas
sejo de fazer
licia (regozijo pelos
o, maledicenmal ao proximo, mu
cia, calumnia, e toda
ças. São tambem frutos da inveia: escarneo e menosptezo, astucia e intriga.
que se refere aos
é
b) A p,eor esp
-a
Inveiar alguem por
bens sobrênaturae
Deus, é Llm Peccado
causa das graças
74, 4) .
contra o Espirito
com ciume e emulainveja
Não se deve confundir a
çáo. Ciume é o amor excessivo do proprio bem, acompanhado pelo temor de que outros no-lo arrebatem. Tem-se
inveja do bem de outrem, e ciume do seu proprio bem.
Emulaçáo é o louvavel sentimento que nos leva, por
motivos leaes, a imitar e até a sobrepujar as qualidades
doS outros. S. Paulo recom'mendava aos christáos: "Sejamos solieitos, uns pa:r:a com oS outros, para nos estimularmos á" caridade e ás boas obras!" (Hb 10, 23).
Thema: Meios naturaes e sobrenaturaes de combater
a rnveJa.
4. A vingança e o regozijo pelos males alheios

O odio f,omenta o espirito de vingatrÇâ, assim como a invej a sempre nutre a malicia (tegozij o pelos males alheios) .
A malicia f.az o inveioso alegrar-se com as desgrrç* ao- ptóximo, effi Y-ez de condoer-se do infeliz
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e prestar-lhe o auxilio necessario. E'signal de um
coração mal formado.
a) O Antigo Testamento condemna o espirito de vingança, porque a retribuição é direito exclusivo de Deus.

Alludindo aos inimigos de fsrael, disse Nosso Senhor: "A

mim pertence a vingança! Opportunamente lhes farei retribuiçáo, para que o seu pé resvale. Está proximo o dia
da perdição, e o tempo não tarda a chegar" (Dt 32, 35).
No Livro dos Proverbios, diz o Espirito Santo: "Náo
digas: Pagarei mal por mal. Espera no Senhor, euê elle
te livrará" (20, 22).
b) O Novo Testamento não só rejeita o desforço e a
retribuiçáo, mas exige até que se vença a maldade pela
força do bem (Mt ó, 38 ss).
"Não pagueis mal por mal ! Procurae fazer o beú, não

só perante Deus, mas tambem perante os homens. Se fôr
possivel, quanto depender de vós, vivei em paz com todos
os homens ! Náo vos vingueis a vós mesmos, mas dae lu-

gar áL ira (de Deus), porque está escripto: A mim pertence
a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor (cfr. Dt 32, 35).
Antes, se o teu inimigo tem fome, dáJhe de comer; se
tem sêde, dá-lhe de beber. Se assim fizeres, accumularás
brasas vivas sobre a sua cabeça (cfr. Pv 2ó, 2L-22). Não
te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem"
(Rm 72, L7-2L).
"Náo te alegres, quando cair o teu inimigo, nem se
tegozije o teu coraçáo com a sua ruina, para que o
Senhor o não veja com desagrado, e tire de cima d.elle a
sua ira, para lançá-la sobre ti" (Pv 24, 1Z-18; trad. da
Vulgata, eombinada com o texto grego).
"

5. O escandalo e a, sedueção paÍtu o peceado

Escandalo é uma palavrâ ou acção menos
correcta que dá ao proximo occasião de soffrer
damno espiritual (Sto. Thomaz de Aquino).
O damno espiritual pode sêr intencionado (escandalo
directo) ou apenas previsto por quem o commette (escandalo indirecto). Que dizer do escandalo inteiramente in-

voluntario

?

17*
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a) Para haver escandalo, se requer que o acto
ou a omissão sejam de facto peccaminosos. O proximo, porém, pode ,escandalizar-se de acções absolutamente licitas, seja por maldade ( escandalo pharisaico, 1 Cr l, 23), seja por fraqueza moral ou falta
de discernimento ( escandalo dos fracos em latim : scandalum pusillorurn ) .
b ) Em actos obrigatorios e necessarios, não se
deve atten der ao escan dalo pharisaico. As pessoas
que se. escandalizam como os phariseus, _ preiu$ic-aryse a si mesmas. Por mera caridade, pode-se desistir

de cousas superfluas, só para lhes não provocar a hy-

pocrisia.

Deve-s,e, porém, precaver o escandalo dos fracos. Para evitâ-lo, é sufficiente dar alguma explicação ou desistir da acção planeiada (Rm 15, 1;1Cr

8, 13).

c) A malicia do escandalo é grave ou leve, conforme a natureza do peccado a que der occasião.
Quem dá ,escandalo, commette duplo qeccado: contra
a caridade e contra a virtude que fÔr lesada pelo
proprio escandalo.
d) o escandalo é a raiz de todos os males. E'
maldição do peccado original. Nosso Senhor disse :
a«E'
inevitavel qr. venham ,escandalos" (Ntt 18, _ 7_) .
fss,o, porém, não attenua a tremenda responsabi\irlade ãe quem, pelo escandalo, se faz cumplice de
Satanaz ná perdição das ' almas : "Quem der escandalo a um ãeste§ pequeninos que crêem em mim,
melhor lhe fôra que lhe pendurassem ao pescoço
uma pedra de moei e o lançassem no fundo do mar"
(1. c.).

Seducção ou inducção ao peccado é o. acto
de provocar para o mal, directa e expreslamen1e, por meio de palavras e attitudes capcioSaS (conselho, persuasão, ordem, violencia, etc.).
A sedueção distingue-se do escandalo. Seu fim prin-

cipal é induzir ao peccado, ao passo que o escandalo

não

visa, primord.ialmente, o damno espiritual do proximo. A

malicia da seducção é diabolica. A malicia do escandalo
está no eontagio do mau exemplo. O escandalo directo
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a inducção ao peecado (p.
a intenção de arrastar o proximo pelo

coincid.e, muitas vezes, com

êX., quando se tem

mau exemplo).

a) Nunca é licito exigir o que o proxim'o não
pode fazer sem peccado (p.eX., pedir ao tabellião
que falsifique documentos, etc. ) . Pedidos taes enc,erram umà verdadeira inducção para o peccado.
Havendo razáo grave, pode-se pedir alguma couSa licita, mas que o proxirno, por fraqueza ou por
malicia, não fara sem peccado (p. eX.r pedir emprestado a quem só dá com usura; exigir juramento
de quem costuma p,eriurar, etc. ) .
não seia responsavel Pelo
b)
discrição, seria um crime
que f a
e sentimentos ( mau exemdesper
o mal, etc.) que a Preplo, d
disponham para habitos viciosos.
6. A cooperagáo eÍn peccados alheios

Cooperação é ,o auxilio que se presta para
o peccado de alguem. Distingue-se da inducção
ou seducção, porque concorre apenas para a
execuçãg de um -+ i á planej ado. A inducçio,
porém, leva o proximo a peccar. A cooperação
pode têr tambem a malicia do escandalo.
A cooperação pode sêr formal ou material. E' formal,
quando alguem coopera, scientemente, com malicia. E'
material, quando alguem não sabe do que se trata, ou
não consente, pelo menos, em nenhuma intençáo peccaminosa (p. êX., cooperações forçadas ) .
ô

a) A cooperação formal nunca é licita, porque
envolve uma approvação do peccado alheio. Como no
escandalo, a malicia da coop,eração é dupla : contra a
caridade e contra a virtude que fôr attingida pelo

respectivo peccado.

b ) A cooperação material tambem é illicita, Forque ninguem deve aiudar o proximo a commetter peccado. Na vida quotidiana, occorr,em aliás varias cir-

cumstancias, em que pode sêr

licita a

cooperação
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material, assim como se pode, muitas vezes, tolerar
o peccado que o proximo não queira deixar de comm

etter.
Nessa hypothese,

a cooperação material é permit-

tida sob duas condições: aa) a acção que se põe,
deve ser boa ou in dif f erente ; bb ) deve haver uma

causa grave, proporcional ao grau de cooperação.

As varias maneiras de cooperar formalmente estão
(cfr. § 14, 4).

expressas nos peccados de connivencia

§

46. Obrigagões .par& com a vida
e tu saude do proximo
Peccados contrarios

Justiça e caridade são os principios que
regulam as nossas obrigações para com a vida
e ,a sallde do proximo. A caridade exige que
sej amos bons e prestimosos (cfr. §§ 43-44). A
j ustiça manda-nos não tinar a vida e a saude
do proximo, e usar de precaução para não offendê-la indirectamente.
a) Os paes e superiores têm a grave obrigação de
velar pela saude de seus f ilhos e subordinados. Os
patrões não devem sobrecarregar os operarios com

e insalubres.
b ) A voluntaria lesão da vida ou da saude é
peccado grave, se fôr consideravel ' o prejuizo qlre
della resultar para o proximo.
trabalhos excessivos

No commercio e na industria, existem actualmente
varios factores que prejudicam a vida e a saude : exploração da mão de obra ( trabalho excessivo ) , salario insuf ficiente ( passadio infra-normal ) , habitações insufficientes, officinas insalubres, falsificação de
generos alimenticios, etet
Nlaus tratos ( sevicias ) , alirnentação deficient,e,
graves ultrajes e injustiÇâs, são tambem prejudiciaes
saude, e podem até abreviar a vida da pessoa (mor-

rer
^ de

desgosto ) .
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c) o Estado tem o direito de impôr ao cidadão o sacrificio da propria vida, quando assim o
exigir o bem da collectividade (p. eX., em caso de
guerra ou de reb ellião, etc. ) .
2. O assassinio dos nascituros

(o peccado de aborto)

pec-cado mais frequente c ontra a vida
9
proxrmo é o assassinio dos nascituros (voluntariu eliminação do embryão). Sob o ponto de
vista moral; o aborto voluntario é um verdado

deiro homicidio. O embryão i á tem alma desde
o primeiro instante da conce_pçio. Sob 9 ponto
de vista social, é um crime de lesa-patria, porque desfalca a famili'a, e enfraquece a vita-

lidade da Nação.
O Direito Canonico sanceiona a seguinte pena
contra o crime de aborto : "Se conseguirem o effeito
des,ejado, todas as peSSoaS Sem exceptuar a, propria
mãe que provocarem algum aborto, incorrem em
excommunhãO de "latl" sentença, reservada aO BiSpo
diocesano" ( C. D. Can. 2350, 1)
"A profanaçáo do Matrimonio, a quebfa de laços intangiveis aos olhos de Deus, a degradaçáo do Matrimonio em mero instrumento de luxuria, e o sem-numero
.

de crimes eontra os naseituros, eis os males que
roem a vitalidade de nosso povo.

Cor-

Quem faz abortar a vida do nascituro,. sempre terá
a seu ladO o espectro da Morte, porque as suas mãos
ficam tintas de sangue. Todas as falas patrioticas são
meras conversas, todas aS regenerações nacionaes são
reimendos em roupa velha, se náo começarem com a reforma do matrimonio e da familia, com a renovação espiritual do povo" (Cardeal E'aulhaber).

I
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3. Homicidio ou assassinio
(morte culposa)

Homicidio é, a illicita e violenta destrui-

E' permittido tirar a
crimes (legitima autorida

de
er_

ra justa), em defesa de
_a) Em caso de homicidio accidentar, a culpa depende da consciencia que
se tinha do perigo dó vida.
Quanto maior a falta de precaução, tanto maior a
respo-lrsabilidade. Quem quer as cáusas, tambem quer
os effeitos necessarios (âcto voluntario em sua causa : p. €X., o medico que ,erra no remedio, por não
têr adquirido a scienciâ necessaria )
o desenvolvimento da industria e dos meigs de viação
augmentou o numero d.e mortes aeeidentaes. Nas ruas, é
necessario que os pedestres e os guias de vehiculos at.

balho. Na pratica d.a medicina e d.e profissões conSeneres, a negligencia pode oecasionar muitos homicidios. A's vezes, é falta d.e competeneia profissional (char-

latanismo, curandeirismo).
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E' para lamentar eü€, em alguns paizes, a justiça

seja

§ 46. Obrigações

quasi participante do crime. Os maiores facinoras

são

absolvidos por um jury sentimentalista. A impunidade
augmenta a frequencia do crime, e cria um ambiente de
insegurança politico-social. Taes paizes perdem, Do estrangeiro, os fóros de nação civilizada.

aa) A justiça tem o direito de punir o homicidio
com a pena de morte. N[uitos paiz,es applicam a pena
capital, alguns aboliram-na, outros tornaram a introduzi-la.
Em todo caso, não se deve esquecer que
a nimia -condescendencia para com o assassino é uma
crueldade para com a victima e a sociedade int,eira.
Na punição do crime, a justiça deve tirar, da sancção
legal, as necessarias garantias para o individuo e a colleetividade. Emquanto o crime fiear impune, náo há segurança social. Sob o ponto de vista religioso, podese considerar a pena ultima como escarmento para os
homens, e como reparaçáo sobrenatural, que regenera
'
o criminoso aos olhos de Deus.

bb) Euthanasia ( do grego : bella morte) é acceleração da morte ja proxima, para suavizar ao doente
as dores e as ansias da agonia. Pode matar directamente ( p. e X., puncção cardiaca) , ou accelerar indireetamente a morte. A euthanasia direta é um verdadeiro homicidio. A euthanasia indirecta ( p. e X., emprego de narcoticos) priva o moribundo da lucidez de espirito, e rouba-lhe muitas vezes a possibilidade de morrer em boas disposições (preparação para

a morte ) . Só a Deus pertence deterlninar o fim

Llma existencia.

de

Os defensores da euthanasia desconhecem o valor
sobrenatural do soffrimento. Com o seu cortejo de dôres, a ultima doença pode, náo raras vezes, regenerar
uma vida inutil, corroida de pecead.os. Jesus Christo não
quiz tomar o narcotico que lhe offereceram antes da crucifixáo (Mt 27, 34; Mc 15, 23). eueria soffrer todas as
dôres da agonia, em beneficio da nossa redempção. eueria tambem santificar, com o seu exemplo, os ultimos
instantes da existencia humana.
cc) com medo de serem enterradas vivas, muitas pessoas quenem Çuê, após a morte, o medico lhes
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trespasse o coração com um estilete ( puncção cardia-

ca), ou lhes abra uma das veias ( incisão da arteria) .
O medico não deve fazê-lo, senão depois de têr absoluta certeza de que a pessoa ja está morta. Do contrario, expor-se-ia ao perigo de commetter homicidio. A puncção cardiaca ou a incisão da arteria, nessas
condições, servem apenas para a tranquillidade de familias nervo sas.
O homicidio formal qualifica-se eonforme a condiçáo
da üctima. Existem varios homicidios qualificados: sacrilegio (homieidio de pessoas consagradas a Deus), parrieidio (de pae ou mãe), matricidio (de máe), fratricidio
(de irmão ou irmã), conjungicidio (de marido ou mulher),
infantieidio (de filho ou filha), regicidio (de rei ou principe), latrocinio (homicidio com o fito de roubar).
dd) Guardadas as devidas proporções, applicamse os principios do homicidio formal a f erimentos e
contumelias do proximo.
4. Excesso de tegitima

defesa

O homem tem o direito natural de conservar a propria vida com todos os bens annexos, quer materiaes,
quer espirituaes. Dahi lhe advém, neeessariamente, o direito e a obrigação de def ender-se contra todas as aggressões injustas. Não podendo seguir a via legal ordinaria,
o individuo tem o direito de defender-se a si mesmo.

Por legitima defesa, entende-se o acto de
violencia physica com que o individuo defende,
em caso de necessiilade, os seus bens pessoaes
(vida e fortuna), ainda que sei a com perigo
de matar o inj usto aggressor.
A legitima defesa é licita:
a) quando a violencia é o unico meio ef.f.icaz de
defesa (p. €X., quando não é possivel fugir ou gritar por soccorro )
b ) quando a inutili zaçáo physica do adversario
não ultrápassa a necessidade da propria defesa (bas.

tando simples ferimento, não se deve matar)
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c) qllando o prejuizo do {ggressor não fôr maior
do que õ preiuizo do aggledido (p, eX., matar o aggressor, por causa de um furto leve ) .
Quem não observar aS cl'ausulas necessarias, êxcede-se na legitima defesa, e pecca gravemente co,ntra a caridade.
pessoa excede-se na defesa, I^lêo
Muitas
--áfíúr,vezes, apoi'
nervosidade e. falta de reflemas
p9r
xao.

§

47. Veracidade

e fidelidade
,

1. A veracidade

Veracidade é' uma virtude moral que nos
inclina a procurar a maxima conformidade
entre noSSoS sentimentos e noSSoS actos exteriores, principalmente nas palavras qlle dirigimos ao proximo.
,
Quanto maior fôr a veraeidade do christão, tanto
maioi é a sua semelhança com Deus Nosso Senhor: "Espontaneamente nos g,erou (Deus) pela palavra da veráade, para que sejamos, por assim dizer, as primicias de
suas criaturas" (TS 7, 18).

a) A veracidade é necessaria para a c-onsolidação
da pôtsotralidade christã, para o trato dos homens
entrã si, para a firmeza da sociedade humana.
se diga tudo, inb ) A veracidade não exige que
-lugar,
pessoas e cirde
discretamente, sem distincção
'manda
cómbinar a veracicúmstancias. Â prudencia
dad,e com as viftudes da discrição e do silencio.
Desd e que tenha noçáo das cousas, a criança deve
aprender a ouvir d. yoz da consciencia. Pata esse fim, os
educadores lhe incutiráo um verdadeiro horror áL falta
de sineeridade em actos e palavras. A mentira corrompe
o caracter, profana o coração, e deixa-o á" mercê das paixões. O lar domestico deve sêr, para a criança, uma verdadeira escola de veracidade.
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2. Peccad.os contra a veracid.ade

a) Tagarelice ou loquacidade.
A pessoa loquaz corre perigo de of fender continuamenteaverdade,ajustiçaeacaridade.Aloquacidade é signal de que a pessoa não tem o dominio
de si mesma. E' muito prejudicial para a vida de virtude : "Pessoas loquazes ferem como acicates, mas a

lingua dos circumspectos é uma fonte de saude" (Pv
12, 18, texto grego).

b)

indiscrição ou criminosa revelação

de

segredos.

O segredo baseia-se em a natureza da cousa (p. €x.,
sigillo de confissão, segredo de correspondencia, etc. ) , em

promessa formal (assumptos confidenciaes, etc.), em eargos e profissões (sigillo de medico, sigillo baneario, etc. ).

O sigillo sacramental não pode sêr trahido de
maneira alguma. Os demais segredos podem sêr revelados, quando assim o exigirem razões de peso, p.
eX., a obrigação de salvaguardar os direitos da collectividade ( p. eX., censura do correio, do telegrapho; obrigação de denunciar certas molestias â saude
publica, etc. ) .

c) mentira ou f alsificação da verdade. E'
uma affirmação ou negação que se oppõe conscientemente â convicção interna da pessoa. A
intenção de . enganar não falta qua§i nunca,
mas não pertence essencia da mentira.
^ jocosas, damnosas e offieioDistinguem-se mentiras
sas. Mentira jocosa é a' que se díz por brineadeira; damnosa é a que se diz para prejudicar o proximo; officiosa
ê a que se diz para sair de alguma situação difficil

ou

desagradavel.

Todas as modalidades da mentira são peccami-

nosas. As mentiras jocosas e officiosas são peccados
veniaes. As mentiras jocosas deixam de sêr peccado,
se forem tomadas por mera brincadeira. As m,entiras
damnosas podem sêr faltas graves, sê forem causa de

prejuizos consideraveis.
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d) restricção mental ou occultação da verdade. Consiste em restringir o sentido de uma
expressão, ou dar-lhe um sentido em que não
costuma sêr tomada. Serve para encobrir uma
verd,ade que não se quer, ou não se pode revelar (p. ex., segredo profissional, etc.).
Existem duas classes de restrieção: perfeita (puramente mental) ou imperfeita (parcialmente mental). A
restrieção perfeita é uma mentira disfarçada. Não deiXâ, de maneira alguma, chegar ao conhecimento da verdade (p. €X., dizer que não roubou, com a restricção puramente mental de que não foi com a mão esquerda,
mas com a direita).
A restrieção imperfeita pode sêr facilmente reconhecida pelas circumstancias. Quem recebe a resposta, logo
sabe que náo se quer, ou não se pode respond.er (p. êX.,
dizer que náo sabe, com a restricçáo de que não sabe
para communicar a outrem; a phrase ,,n.áo está em
easa" quer dizer que não está para visitas, etc. ) .

aa) Nunca é licito usar de restricções puramente

menta,es.

bb ) Havendo causa grave e razoavel, é licito valer-se de restri_cções imperfeitas, a não sêr que o
interlocutor tenha o direito de saber a plena verdade !F. eX., paes, juizes, superiores, etc. ) . Para guardar _algum segredo profissional, pode a pessoa responder: "Não sei !" (restricção; :' : . . nada que me sej a licito revelar" ) .

Praticamente, é difficil formurar a restricção, sem
offender nem de leve a verdade. porisso, deve sêr empregada raramente. Perturbar-se-ia a ord.em social, se em
todas as palavras do proximo tivessemos d.e suspeitar

alguma restricção.

e) dissimulação, hypocrisia,
_
_
lação.

lisonj a ou adtr-

Encerram falta de sinceridade, e são indignas
de um christão. Por via de regra, corrompem intõiramente o caracter ( criaturas

venaes ) .
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fidelidad.e

a virtude moral que leva o

homem a conformar os seus actos com os compromissos tomados. Baseia-se numa promessa
tacita ou formal. E' indispensavel na ordem social e economica. Nasce das mutuas relações
dqs homens e,ntre si, da natur eza de certos
c,argos e trabalhos de confiança.
E'idelidade e veracidade sáo virtudes eognatas. A veraeidade exige que as palavras sejam conformes com a
convicçáo interior. A fidelidade exige que os actos sejam conformes com as palavras e promessas.

a) Fidelidade é uma honra, infidelidade é uma
ignominia para o homem. A fidelidade regula as relações dos homens entre si (vida social). Nella se ba§eia a garantia moral de todos os trabalhos e occupações, de todos os cargos e profissões. Por m,eio de
prescripções, consegue a autoridade a execução exierna Aé Llm dever, mas o exacto desempenho de

algum cargo ou profissão não é possivel sem fidelidade
e ãedicação pessoal. A fidelidade cria o ambiente de
conf iançá qu,e deve haver entre os homeus.
' b ) A promessa f eita ao proximo obriga !a p-roque se poclia e queria prometter. O individuo
porção
-podeprométter cousas licitas; clo contrario, se
sO
f ariâ cumplice de peccados alheios ( cfr._ § 14, 4-)..
Todos os compromissos devem sêr tomados com liberdade, sem nenhum constrangimento ( coacção injusta).
c) A obrigação de fidelidade extingue-se, qu3-nd-o
a outra parte - dêsiste voluntariamente de seus direitos, ou quando não observa as clausulas estipul-adas.
ExÍingue--se, tambem, quando o comprgmisso muda de

naturéZa; quer,dizer, quando as condiçõ_es se transformam'de tal maneirâ, que iá não podem sêr observa das.

No Matrimonio, a quebra de fidelidade náo solve o
vinculo sacramental. O valor do compromisso não depende só da vontade d.os contrahentes, mas tambem da
vontade de Deus, que o quer indissoluvel (cfr. § 54, 2).
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§ 48. A honra e reputaçã.,o do proximo
1. Importancia da honra e da reputagáo

Honra e bom nome são bens inestimaveis
para a personalidade (cfr. § 38, 1-3). Ao direito de defender a propria honra corresponde
a obrigação de respeitar a honra do proximo.
A j ustiça e a caridade mandam-nos r€conhecer o valor moral do proximo, e renderlhe as homenagens que merece pelas suas qualidades. Honra e boa reputação são f actores
indispensaveis da convivencia social (Pv 22, 1).

2. Peccados contra a honra e a reputagáo
A honra e a reputaçáo do proximo podem sêr
das por actos internos e externos.
Pe,ccados internos são

lesa-

a suspeita maligna

e

o j uizo temerario. A suspeita maligna consiste
em duvidar, sem razáo, da attitude moral do

proximo. Essa duvida pode facilmente tornar-se
j uizo temerario, isto é, transformar-se numa
opinião desfavoravel a alguem, sem haver certeza da verdade.
a) Todo homem tem o direito de ser estimado,
segundo as suas qualidad,es. Não acatando esse direito natural, a suspeita maligna lesa directamente
a caridade. Suspeita e juizo temerarios são faltas graves, quando versam sobre materia de importancia.

b ) A reserva que se guarda para com as pessoas
desconhecidas nãn tem a malicia de suspeita ma-

ligna. E' uma medida de prudencia

eue

, em

muitas

circumstancias, não se deve negligenciar.
A suspeita maligna assume, por vezes, earacter pathologico. São idéas forçadas que perseguem a pessoa
eontinuamente. Em taes casos, háL attenuação de mali-

cia e até

suspensáo

de responsabilidade. Para a cura
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se requer a firme direegáo do confessor; em casos de
maior gravidade, será prudente ' consultar um neurolo-

gista.

Os peccados externos são os seguintes:
a) diffamação (detracção) ou maledicencia.
Consiste em revelar inj ustamente os defeitos do
proximo, defeitos reaes, mas que não são conhecidos.
I{avendo razões justas e graves, não é peecado falar
de faltas alheias. Para algumas pessoas, pode sêr até
obrigaçáo de conseieneia (p. êx., paes, mestres, superio-

res, etc.).

aa) Para avaliar o grau de malicia, dev,e-se attender â natureza do defeito propalado ( se é grave
ou leve ) , â condição do maldizente ( se tem muita
influencia) e da pessoa diffamada ( se goza de boa

reputação ) .

A maledicencia é falta leve, quando há parvidade
de materia ( defeitos sem impoitancia), oir quando
o damno causado não ê consideravel. Se, Éorém,

nascer d,e odio, aversão, inveja, pode facilmente tornar-se falta grave, não obstante a parvidade da ma-

teria. Por que razáo?
A culpa da maledieeneia estende-se não só áL pessoa
que fala mal da vida alheia, mas tambem a todas que
ouvem de boa vontade, que não impedem e até provoeam conversas descaridosas. A maledicencia é, muitas
vezes, fruto da loquaeidade.
bb ) Da mesma categoria é o peccado de mexerico
ou bisbilhotice. Consiste em referir a alguem o que
delle disseram outras pessoas. E' um vició detestaíel.
Em geral, as pessoas bisbilhoteiras querem provocar

inimizades.

O m,exerico pode têr a malicia da detracção ( se
tudo fôr verdade ) ou da calumnia ( se o facto não
existir). De per si, -é falta mais grave do que a simples detracção ou calumnia. Além de diff amar, destróe as boas relações do proximo.
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b) calumnia. E' urna falsa i*putaç:ão

273

con-

tra a honra de alguem. Inspiranclol-se em pura
maldade, é muito" mais abàminavel clo qü. i

maledicencia.

c) inj uria ou contumelia. consiste, negativamente, em não prestar as honras devidas
ao proximo; positivamente, em maltratar p proximo por actos e palavras.
a não offende, nece,ssarianrente, a
ctima. Por que razão? A gravidepende não so da materia, mas
ção social da pessoa of f en rlida ( NIt
3. O d.ever de repa,ração ou rehabilitação

As faltas contra a honra e reputação do
proximo a,carretam a grave obrigação de reparar, quanto possivel, os prej uizos causados ir
pess-oa offendida. A maneira. de reparar differe,
co,nforme a natur eza da falta.

b ) A reparação da calumnia é mais dif ficultosa.
retractação. diante das pessoas que a orrirá-.
-F+is.
Muitas vezes, será necessario retractar publicr-à"iã.
c) A reparação da contumelia requer, propriamente, _que _se peça p,erdão ao offendid-o. Nãô sôndo
possivel pedir perdão, deve o culpado dar provas de
especial benevolencia para com a pessoa offónaiaã.

Lrtz e Vida

r8
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aa) quando se
Não há obrigação de reparar:
d)'presumii
que a victima não quer -r-eparaçãg;
tb i- qür"ào a víctima tomou vingança ( desfolçg) ;
autoridades
;;í qirã"ao o-offensor iá foi punido pells
comp^etentes: dd) quando as offensas foram mutuas
pode

compensação de iniurias) .
e ran"Longe de vós toda a aspereza' toda a Colera
especie
toda
como
maledicencia,
e
gritaria
a
cor, toda
uns
de maldade! Éea" antes benignos e misericordiosos,
assim copara com os outros! Perdoae-vos mutuamente,
mo Deus vos perdoou por christo ! " ( Ef 4, 31 ss ; cfr'
(

Eceli 5,

§

49.

L4-t7).

Direito e justiça
1. As ra,izc do direito

Existe, entre os homefis, um direito e uma
ordem ; uíiaica. Sua necessidade se deduz do
caracter social do genero hnmano. o direito
,"àáür" ,, ,.tações dõs individuos entre si e das
va?ias classes ou grupos sociaes. Nessa fun.çao não está, toaâíia, a ultima tazáo do di,ôito, nem de suas clausulas obrigatorias'
A philosophia catholica considera o direito
natural (ius riaturae) cgryo raiz e base de todo
direito h;;""ó. Erí ultima anal)'se, o direito
ordem
p.o""d" á; vontade de Deus, _criador da (cfr'
homem
do
§
so,ciavel
moral, e-_ãn indole
5, 1-4).
que serve
Direito natural é um direito sem 'codigoThomaz
de
sto.
positivo.
direito
ao
suprema
norma
de
do
exposiçáo
elassica
uma
obras,
SUas
em
Aquino fez,
para
a
base
de
serviu
doutrina
direito natural. Sua
ethica christá da Idade Media'
um dia) Já os povos da atrtigttitlade aclmittiarn
de todas as leis hureito metaphyii"o, .d; tlãa ãóimaestá
gravado no ccmanas. Diziam que esse direito
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ração do homeln. Platão e Aristoteles tomavam o direito natural como fonte e base de todas as noções
iuridicas. Segundo a philosophia estoica, a lei natural
promana das leis cosmicâs, para sêr a base de todas
as leis humanas. Cicero defendeu a lei natural contra
os materialistas de sua época. Epitecto e Marco Aufelio allegam a existencia de unl supremo legislador
(

allusão monotheista

).

) A philosophia dos antigos foi rectificada e
.ampliada por Sto. Agostinho, cuja doutrina reduz, expressamente, todas as leis cosmicas â vontade e verdade de Deus. P,ela doutrina de Sto. Thomaz, o direito depende da lei natural, e sua sancção se baseia na
santidade e justiça de Deus ( direito natural - direito
divino ) .
. c) A philosophia moderna. (Macchiavelli, Hobb,es,
ete. ) procura desligar o direito natural de sua metaphysica (connexão com a lei divina). Leva a distinb

\

' 2. Belação entre direito positivo e direito

natural
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A legislação humana (civil e ecclesiastica) está or8,anieamente ligada com a lei natural. Existe, entre ellas,
um nexo indissoluvel. Porisso, são invalidas todas as leis
humana,s que contradigam áL lei natural.

A legislação positiv.a tem Por finr
a ) inculcar a lei natural, e punir as transgressões culpaveis.
b ) interpretar os pontos obscuros da lei natural,
e dar-lhes uma formula concisa e adequada.
c ) applicar, progressivamente, a lgi natural ás
varias .roi.içáà.'sôciaes e economicas do genero hu:

mano.

Themas: 1. A noção moderna do direito e o prin-

cipio das revoluções.
2. O desequilibrio social de hoie -- Llma
c.onseqúencia do direito moderno'
B. Ponto§ de contacto nas legislações
civil e ecclesiastica ( questões de dupla alçada ) .
3. A virtude da justiça

Por justiça desig-na a-Bsq{fPtgra a attitude
ethico-reiiáioà do õhristão (Mt - 5, 20). Como
virtude caídeal, a j ustiça leva o homem a sempre d"t a cada um os direitos que lhe pertenã.*. Direito e j ustiça são conceitos corre'latos.
,,Iustitia est virtus qua quis constanti voluntate
tribuit (S. Thomaz)". A justiça ê
ius suum unicuique
-vontade,
e regula as nossas estrictas
,.ru virtude da
ôU.iguções para com o proximo. Distingue-se pois da
õã.iãaà., qüe pos f.az cônsiderar o- proximo como ir-a
em' Jàsus Christo, e prestar-Jhe serviços . Qu1
-áó
j"itiçã náo reclama. Dahi se distinguem obrigações
de jirstiça e de caridade.
A justiça faz reinar à ordem e a Pà2, tanto na vida
individual, como na vida sociar. Respeitando os direitos
do proximo, estabelece a honestidade, reprime a fraude,
protege os pequenos e humildes, refreia a violencia dos
.

http://www.obrascatolicas.com

3

§ 49.

Direito e justiça

fortes. Como virtude sobrenatural, torna a alma

277

inae-

á venalidade, e confere-lhe ao mesmo tempo tanta
reetidáo, que a faz detestar a menor sombra de injustiça.

cessivel

4. Especies de justiça

Existem quatro especies de justiça: commutativa, distributiva, legal e vindicativa.
a) A justiça commutativa e justiça em sentido
'estricto. Seu objecto é o direito particular ( ius strictum ) . Regula, portanto, as relações juridicas de ca-

racter individual entre os hornens, como sejam compras e vendas, e outros contratos onerosos. A lesão
da justiça commlltativa impõe o dever de r,eparar os
damnos causados ( reparação ou restituição propriamente dita).
b) A justiça distributiva regula os direitos da collectividade. Seu objecto é a justa distribuição de
favores e obrigações communs, no seio da sociedade. A distribuição deve sêr proporcional, pois os direitos e as obrigações não são iguaes por natureza.
Basta só lembrar a diversidade de aptidões. A justiça
distributiva deve respeitar os direitos individuaes.
Accepção de pessoas é uma flagrante lesão da justiça
distributiva.
c ) A justiça legal, tambem ehan:ada justiça pllblica, regula os deveres do individtio para com a colIectividade. A lesão da justiça legal impõe o dever
de restituição, quando offender ao mesmo tempo a
justiça corlmutativa ( p. e X., sonegação de contribuiçõ

es obrigatorias

).

d) A justiça vindicativa faz parte da justiça legal, emquanto defende o bem commllm; pertence tl
justiça eommutativa, emquanto estabeleee a justa proporção entre culpa e castigo.
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§ 50. A propriedade particular
1. Noção
Subj ectivamente, o dominio particular ,cortsiste no direito pessoal e exclusivo de dispôr
de alguma cousa; segundo a propria vontade.
Obj ectivamente, é a coisa da qual o dono pode
dispôr livremente.
Conforme as escolas juridicas, o direito de propriedade é derivado:
a) clo direito positivo do Estado (theoria legal)
b ) de um contrato reciproco entre os homens (theoria contratual).
c) da evoluçáo economico-social da humanidade (theoria evolucionista).

Estas theorias encerram lontos razoaveis, mas

náo

explicam cabalmente à origem do direito de propriedade.
Segundo a ethica catholica, a tazáo de sêr para o dominio
particular está em sua importancia, não só para o individuo, como tambem para o desenvolvimento economico
e cultural da sociedade humana ( cfr. infra n. 3 ) .

o domin
vida, saude,
coisas mateii
Detentores d
( individuos )
porações

)

s ( P' eX"
P.

€X.,

as

e -honra) '
PhYsicas

cas ( cor-

.

a) Dos bens internos, o individuo só tem o dominio
util. Não póde dispôr delles, -segpndo o seu proprio an"bitrio.
b) Dos bens externos, cabe-lhe o pleno dominio' com
algumas restrieções em beneficio da collectividade (p.
e*., coisas postas fóra de commereio: igrejas, logradouros
publicos,

etc. ).

c) Dos bens mixtos, eompete-lhe tambem o pleno
minio.
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2. O direito de propriedade na rgreja primitiva
O Novo Testamento presuppõe o flominio parti-

s que
cular. Sancciona,
e os
prohibem a sua
bens
Êadres da Igrei a
gico ) ,
um ideai s
"o_o nem porisso rejeitavam o dominio particular.
mas
ü Nosso Senhor náo toma os bens terrenos em seu
valor economico e cultural. Considera-os sob o ponto de
vista religioso, e adverte-nos contra o perigo Qüê, em
geral, acarretam para a salvaçáo da alma. O christão não
deve antepô-los aos valores sobrenaturaes.
b) A communháo de bens entre os primeiros christãos
de Jerusalém, era inteiramente voluntaria, como se deprehende das palavras de S. Pedro a Ananias: "Por que
tentou Satanaz teu coraçáo, a ponto de mentires ao Espirito Santo, reservando para ti parte do preço do campo ? Aeaso náo ficava teu, se o náo vendesses ? E, depois
de vendido, náo podias dispôr livremente do lucro, a teu
bel-prazer?" (At 5, 3-4).
Esse communismo era fruto de fervorosa caridade.
Parece náo têr existido nas igreja3 fóra de Jerusalém.
Por toda a parte, porém, seguia-se a norma da Didaché:
"Sendo unanimes nas coisaS immortaes, com quanta tazã'o
não deveis sêr unidos acerca das coisas temporaes ! "

c) Entre os Padres da Igreja, hâ opiniões mui rigorosas, mas nenhum delles reprova o dominio partieular.
Julgam-no até necessario, por causa do peecado original.
Sto. Ambrosio reduz o direito de propriedade ao principio
de usurpação (direito de posse), Sto. Agostinho considera
o dominio como fonte de egoismo e discordia. A communhão de bens é, para elles, um ideal elevado que se náo
pode alcançar aqui neste mundo.
ú

3. Base iuridica do dominio particul,ar

O dominio particular baseia-se nos seguinlei natural:
a) no direito e no dever de propria conservação. Dahi segue a necessidade de reservar,

tes pontos da
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para- si mesmo, os recursos que forem indispen-

para a (onservação e o desenvolvimênto
da propria personalidade.
b) em a necessidade de assegurar o futuro
do individuo e da familia. Para esse fim, serve o dominio de bens immoveis, e não só de
bens que se adquiram pelo trabalho.
c)_ no direito natural ao fruto do proprio
s_aveis

trabalho.

d) em a necessidade de bens individuaes
para o progresso material, espiritual e moral
do genero humano.
4. Limites da propriedade particular

A philosophia catholica não admitte um
direito absoluto de propriedade. I*põe-lhe varias restricções de caracter moral e social.
Restricções tnoraes:
a) o homem não é senhor absoluto, mas é apenas
donatario dos bens que recebe cle Dens. o Lrso dessa
propriedade depen de das clausulas qLle Deus quizer

fazer: "Dá conta da zrdministração!'' (Lc 16, 2f.
b) A propriedade não tem em si mesma a urtima
razTao de sêr, nras deve servir aos fins e ás obrigações
da personalidade humana.
c ) o christão é irmão de seus semeihantes, principalmente dos mais necessitados. Ineumbe-lhe a -otrrigação cle dar de seus bens aos pobres, conforme fôr
possivel.

Restricções soeiaes:

) o dominio está, eomo o proprio individuq
num connexo organico com a collectividade. Dessà
connexão resultam varias restrieções da propriedade,
a

restrieções que obrigarn, gravemente, em consciencia.
L]'ma dessas restricções é o alto dominio que a
autorida de civil pode exercer sobre bens particulares,
todas as vezes que o bem commum o exigir ( p. ex.,
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desapropriações de immoveis, sociali zaçáo de certas
actividades economicas, etc. ) .
b ) os poderes publicos devem regular, por yia
legal, a posse e a acquisição de bens individuaes; fisqtle
c{lira, a vida economica, para afastar os damnos
a sêde do ouro pode causar â collectividade ( conctlrrencia illegal, especulações duvidosas, etc. ) .
A legislaçáo eivil sobre o direito de propriedade, cfr.
o "Codigo Civil Brasileiro", passim. As leis civis obrigam
em conseiencia. Uma propriedade rnuito desrespeitada são
os direitos autoraes ( ef r. "Codigo Civil", art. 649-673, com
os decretos supplementares de L922 e L924)
Thema: A concepçáo christá do dominio particular.
-

§ 51. A

posiçã,o da

lgreja em fa,ce do capitalismo

O christianismo e a ordem econoneica

O solidarisrno econornico
A attitude da Igreia nos problemas de ordem
social e economica está def inida pela noção christã
do trabalho. A doutrina catholica não exaggera os direitos do indivicluo, como f.az o capitalismo, nem
exaggera os direitos da collectividade, como fazem o
socialismo e o commtlnismo.
A sociologia christã criou o systema solidarista, pelo qual o individuo deve accommodar-se
aos fins sociaes e economicos da collectividade,
sem perder todavia os seus clireitos e as stlas
I

obrigações pessoaes.
O solidarismo economico está magistralmente explanado na encyclica "Rer"um Novarum", de Leáo XIII
(1891), e na de Pio XI "Quadragesimo anno" (1931). E'
a logica eonsequencia da doutrina do corpo mystico de
Christo

a) O genero humano forma uma collecti'r'idade que
se compõe de grupos diff erentes ( familia, povo, naÇão, etc ) . Todos os grupos sociaes det'em coadunar-se
no solidarismo da caridade.
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b ) O solidarismo christão respeita não só a personalidade individual, mas tambem a personalidade
collectiva (familia, povo, nação, etc.). Na- vida politica
e economica, nos problemas ethicos e sociologicos,
não se restringe ao indivi duo, mas coneentra-se numa

visão collectiva, para criar no homem a noção de
propria pessoa e quanto it

responsabilidade, quanto

sorte de seus semelhantes. ^

Ao contrario do egoismo, qlre se caract eriza pela
rudeza de sentimentos, a rnoral christã exige uma caridade que se compadeça do proxirno, qu,e attenue os
contrastes sociaes, que valha ao pobre nas occasiões

mais angnstiosas.
Therna: O solidarismo christão e o corpo nrystico
de Christo.
2.

A

ttattuteza, do capitalismo

Embora sej a difficil dar uma definição
exacta, pode-se dizer que o capitalismo é um
systema economico em que o capital entra
como f actor de producção. Por capital, entende-se não só o dinheiro que lança j uros, mas
tambem todos os valores que façam render a
producção ou a fortuna.
O capitalismo pode degenerar em systema de exploração. Desval oriza o trabalho manual e intellectual, e

torna-o dependente do capital. Nesse sentido é que os socialistas e communistas tomam a funcçáo do capitalismo.

a) No alvorecer da Idade NIoderna, o systema economico medieval transformou-se inteiramente. Desappareceram as corporações de misteres, que eiarn
uma especie de syndicatos profissionaes. O trabalho
manual foi, aos poucos, supFlantado pela industria

mecanica.

A nova ordem economica tomou por base o capital, quer dizer, o lucro material que se tira de uma
industria, para empregá-lo em novas producções que

o fâçam crescer continuamente. No capital entiam mui-

tos factores : materia prima, dinheiro, lucro, mão
obra, etc.

http://www.obrascatolicas.com

de

\

§ 51. A posição da f:greja em face do capitalismo

283

O capitalismo é a inevitavel consequencia da
€xpansão economica- modertta. "Antigamente, bastavam a economia familial e a provisão de cada casa,
para sempre atender fartamente ás necessidades do

povo. Hoje, na época do industrialismo, a empresa
é o meio ordinario de conseguir e conservar os recursos qu,e um povo precisa para o seu proprio abastecimento" (Heinrich Pesch).
b) Como meio de exploração, o capitalismo é um
fruto da deschristiani zaçáo da sociedade. A actttal
luta de classes mostrq a que ponto degenera o dorninio particular, quando'os bens materiaes se accllmulam
nas mãos de alguns argentarios que os não administram
com justiça e equidade.

"O capitalismo faz do trabalho uma fonte exciusiva
de luero. Se essa tendencia guardasse limites razoaveis,
não havia o que lhe objectar, pois trabalho e lucro têm
relações reciproeas, naturaes e neeessarias. Até S. E'rancisco permitte a seus filhos "receber como salario o que
preeisarem pa;ra o sustento proprio e dos irmáos" (Regtà, c. V). Mas, o ferrete do capitalismo consiste exacta.
mente em náo respeitar os termos que legalizam o âu-.
gmento de lucro. A ganancia do capitalismo é ineontida,
e enorme, é illimitada. Náo pára, nem quando os lucros
já não têm possibilidade de boa applicaçáo.
Náo rendendo bastante, o mais nobre trabalho é tido
por miseravel. Promettendc grandes lucros, qualquer trabalho é logo emprehendido, sem que se attenda a seu
valor moral. Desta maneira, o capitalismo acoberta trapaças, agiotagens, açambarcações.

Graças ás agitações soeialistas, acostumámo-nos a
malsinar apenas as grandes empresas, ao passo que a
nodoa de ganancia adhere a todo trabalho que unicamente
vise o augmento de lucros. Os operarios que das tarifas
de salarios fahem um meio de extorsáo, sáo levados pelo
espirito ganancioso, mau grado as idéas communistas que
dizem professar. A concepçáo christã do trabalho reprova
esse espirito como eobiça e ganancia" (Haselbeck).
c

) No capitalismo degenerado, notam-se as

se-

guintes tendencias:

aa) Seu fim não é s,ervir ao proximo e collecti^
vidade, mas fazer unicamente negocios vantaiosos.
Porisso, lança mão de Llma propaganda sem escrupu-
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los, augmenta no povo a sêde de prazeres e commodi-

dades.

\

bb) Concentra os meios de producção no poder de
poucos in dividuos, que se põem a salvo de qualquer
concurrencia ( p. €X., os trusts e monopolios ) .
cc) O lucro illimitado e a retenção de capital acarretam dois inconvenientes. De Llm lado, o capital torna-se uma potencia que subjllga a eeonomia do mundo inteiro ( efr. § 37, 5 ) . De outro lado, divide os homens em classes que se hostili zant continuamente ( ea,
pitalistas e proletarios).
dd) O capitalismo rnateri aliza o homeln, tanto o
proletario, como o capitalista. Ambos perdem a finalidade de si mesmos, para se tornarem escravos da
rnachina e do dinheiro.
ee ) No terreno moral, o capitalismo destroe as.
normas fundamentaes da . vida economica. Em beneficio da empresâ, explora brutalmente a mão de obr4
( trabalho excessivo, salario inf ra-normal
) , f az desabrida concrlrrenciâ, aggrava a erise eeonomica, desrespeita emfim os mais sagrados direitos do homern.
Para justificar-se, o capitalista faz distincção entre moral individual (religiosa) e morâl economiea (utilia

tarista

)

.

o

eapitalisrlro pode sêr individual ou corporativo. No
systema communista, o capitalismo do Estado substitue
e a,ggrava os males do capitalismo individual.

3. As raites do capitalismo
As razões em que se baseia o capitalismo são de or-

dem ideal e empirica.

a) A razáo principal é o pseudo-individualismo,
que proclama 'a autonomia do homem em todos os
problemas da vida, e nega as obrigações do individtro
para
terreno religioso, o

PSeu
dos
é ob
mar-

Reforma protestante
ophicoeiociologico,
que começou a -for-

b ) O principio que estabeleee plena liberdade
individual e econornica, criou a mentalidade capitalista
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q pselldo-individualismo considera a livre
da natllreza como o meio mais efficaz cle
garantir a f elicidade humana. A appli cação desse
principio vicla economica ernancipou a economia de
legaes e sociaes. Dahi resulta o extodos os entraves
^
pansionismo economico, que consiste na livre artieulação . d.e todos os. fact_ore! _ Fro_ductivos. Baseia-se no
principio
economico de Manchester ( vide Elucid. )
c ) Razões empiricas são, entre outras : aa ) a evolução da techniea, principalmente a invenção da rnachina a yapor, pela qual se realizon a industrialização
da vida economica ( cfr. os processos mociernos de
agricultura ) ; bb ) a radical transform ação das vias
de transporte. A viação rnoderna fez do globo um so
rnercado economico ; cc ) a slrperpopulação que obri.gou as gran des potencias a allgmentar a pro ducção e
de 5o19.
expansão

.

procurar novos mercados.

Para apreciar devidamente o capitalismo, a moral
christã deve tomá-lo em suas tendeneias fundamentaes.
Por essa razáo abstrae de todos os factos aecidentaes,
das falhas que náo promanam de sua propria natureza.
Do contrario, cahiria nos exaggeros communistas.
No systema eapitalista,

háL phenomenos

não proeedem do eapitalismo, mas sáo

a

anormaes que

inevitavel con-

sequeneia de outros factores eeonomic.os e sociaes.

Com a condemnação do mammonismo, a
Igrej a não quer fulminar o systema capitalista como tal, ponque este não é mau em si. Segundo a doutrina christã, o valor moral do capitalismo depende da applicação que se fizer
do capital como f actor de producção. Baseando-se no solidarismo christão, o capitalismo é
uma benção para a vida economica. Baseandose rlo mammonismo, torna-se um dos maiores
flagellos da humanidade.
"A fgreja eondemna todo systema economico que se
baseie na ganancia desenfreada e na exploraçáo do mais
fraco. A rgreja como tal não tem programma economico,
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nem se prende a um systema determinado. Em defesa dos
fraeos, náo se cansa de influenciar a opiniáo publica e de
appellar para os poderes competentes. Náo há systema eco-

nomico catholico, como o eram talvez as eorporagões de

misteres na fdade Media (especie de syndicatos urbanos).
Para a Igreja, tanto faz haver commereio livre, ou aduaneiro; transacçáo a dinheiro, ou em especie; naçáo agraria, ou industrial; economia nacional, ou internacional,
etc. Náo obstante, a Igreja procura impregnar todo systema economico eom os principios de justiça e caridade"

(cfr. I vol 20, 1).

a) Rejeitando incondicionalmente o

systema ca-

pitalista, o socialismo commette a injustiça de não
reconhecer as suas benemerencias. O capitalismo é
uma fonte de progresso para todos os ramos da actividade humana. Sem o capital, a civilização ficaria
estacionaria. Porisso, o proprio Karl lVÍarx não desconhece o valor positivo do capital.
b ) A vida economica não tem em si a ultima razã,o
de sêr. Os systemas economicos não devem, portanto,
servir ao lucro illimitado, nem f avorecer as aspirações dos argentarios ( plutocratismo, cfr. § 37, 5 ) .
I)evem, âo contrario, subordinar-se â finalidade da
vida humana e aos justos postulados da collectividade,
c) A livre articulação das forças ,economicas (concurrencia livre e expansionismo economico ) é uma
doce illusão que se nutre de principios erroneos. A
força de producção é, de per si, uma força elementar.
Nos irracionaes, é moderada pelo instincto. No homem, p-orém, deve sêr guiada .pgr ul-na intelligen_cia,
que tenha por norma os principios da lei natural. A
livre expansão,economica destróe o bem-estar do individuo e da collectividade. No despotisrno economico
é que Se deve procurar a causa-mestra da actual ct'ise
financeira.

d ) A luta de classes" é contraria ao christianisrno.
E' uma applicação da theoria evolucionista â vida economica ( lúta pela existencia, selecção do mais forte ) .
A moral christã exige que todas AS classes e profissões
se coadttnem num todo organico, cuia alma seia a caridade christã. O christianismo condemna não so a
exploração do proletario, mas tambem a luta que este
f az ao p atrão e ao capitalista.

http://www.obrascatolicas.com

§ Sf.

A posição da Igreja em face do capitalismo

287

"Praticamente, a questáo social sempre foi uma questã"o de predominio. Conforme as circumstancias, a parte

mais fraca era opprimida incondicionalmente. Quando
muito, chegava-se a um accordo que a ninguem satisfazia,
porque atrás delle acuava uma besta-féra, a ambição do
rieo e a ambiçáo do pobre. Todos querem lucrar e possuir, ninguem quer desistir e renunciar. Em consequencia,
todas as vezes que se deslocar a preponderaneia economica, de pronto perece a paz entre rieos e pobres" (Haselbeck).

e) Contraria ao christianismo ê, tamb€r, a desvalorização da personalidade, a extorsão do operario, a
exploração do patrão, quando há falta de braços, etc.
"A vida economica do mundo deve sêr pautada na

doutrina de Christo, euê diz: Bemaventurados os pobres
de espirito ! O pendor natural de "querer possuir" deve

irmanar-se com a virtude §obrenatural de "poder renuneiar".

Fosse o proletario pobre de espirito, contentando-se
com o seu quinháo; fosse tarnbem o rico pobre de espirito, pelo desapego de seus bens, pela prontidão de repartir
com o indigente algo de sua abundancia, lançadas seriam
as unicas bases possiveis para a soluçáo da qúestão so-

cial" (I{aselbeck).

f) A ,ethica christã conà.-r" o pseudo-individualismo tambem na vida economica. Deve-se reconllecêr
o valor do verdadeiro individualismo para a personalidade, mas não se pode negar que a sua degeneração
destroe as relações que ligam o individuo, organicamente, â collectividade.
"Disse-lhe então uma pessoa do povo: Mestre, dize
a meu irmáo que divida comrnigo a herança. I{omem,
respond.eu elle, quem me eonstituiu luiz ou avaliador enE proseguiu: Guardae-vos e acautelae-vos de
tre vós ?
toda a ganancia! Ainda que alguem tenha abundancia de
bens, náo é da fortuna que depende a sua vida" (Le 72,
13-15 ) .

cfr. as theorias de Tristáo de Athayde ( § 61).
Thema: Apre eiaçáo christã do capitalismo.
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§ 52. Christianismo e socialismo
1. Noção do socialisrno

Socialismo é uma reacção contra o mammonismo ou capitalismo degenerado. Coneprehende todas as theorias e escolas economicas
que condemnam o dominio particular, e procuram uma ordem economica e social que se baseie unicamente no dominio da collectividade.
Entre os varios systemas, podemos destacar o
socialismo moderado e o socialismo extremista
(communismo e bolchevismo). As correntes
mais antigas chamam-se socialismo utopico
(Blanc, Saint-Simon, etc.), porque pretendiam
reformas phantasticas e irre alizaveis.
Os systemas soeialistas divergem entre si, ao determinarem a que ponto deve ehegar a suppressão particular.
Esta, porém, é a senha de todas as correntes soeialistas.
Nesse ponto, a differença entre soeialismo e communismo
não é essencial, mas apenas gradual.

a) o

communismo e o bolchevismo socializam to-

só os bens immoveis, mas tambem
consumptiveis. A sociali zaçã,o at-

o e a f amilia, que deixam de
ou civis.

4F--'

sêr
de
OS

da

lar

tisticas ( theoria de Lassalle
2.

ar)

.

A evohção do socialismo

o socialismo actual teve muitos precursores. Nos seculos xvr e xvrr, appareceram romances doutrinarios
que já' discorriam sobre a questáo economica (cfr. "rrtopiâ", de Sto. Thomaz More; "Civitas Solis", de Campanel1a). Foi, porém, nos seculos

xvlrl e xJX que os socialidtas
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e f rancezes estabeleeeram o principio igualitario

para todas as classes sociaes.

a) A,exposição scientifica do socialismo foi feita
por Karl lVIarx, a quem se deve tambem a primeira,
pirda- que inexacta, analyse do capitalismo. be collaboração com Friedrich Ehgels, Kaú Marx tentou criar
ulna - organ izaçáo internacional contra o systema cll-

pitalista.

) Nas theorias de Karl hlarx há dois conceitos
o excesso
de lucro. Determinismo economico é a ferrea necesb

fundarn,entaes: o.determinismo econornico e

sidade com que o.s factores econornicos cleterminarn
a sorte do genero hitmauo ( concepção matei.ialista cla
Historia). Excesso de lucro é o saido que o capitalisia
embolsa _para Si, depois cle pugâr ao operario

;-qú;íi,

estipulada.
Pela radic_al _applicação do,s principio.s rnarxistrls,
o audacioso wladimir
Lenin ideou o systerna bolche-

vista, que é, a forma caracteristica
economico e politico na Russra.

do

cornmLlnismo

c ) o socialismo scientifico ja reconhecell a f allacidade de seus principios, mas o socialismo militante
continua a influir em partidos politicos ( facções tra-

balhistas).

A agitação. socialista- propala os males do capitalismo, e co_nspira silencio contra as suas reatizaioái.
Isto difficulta a solução da questão social.
,3.

Christianismo e socialismo

o socialismo pelos

No systema

seus

socialista,

itaveis. Ainda assim ) a
ou em todas as suas
noção que o socialismo f az da sociedade. A ideologia socialista
eTaggera o caracter social da vida humafia.
Além disso, considera o problema humano só
do lado economico, sem at-tender aos problemas
espirituaes da sociedade. A questãd social é
Luz e Yida
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uma questão mixta, em que são competentes--.a
Igreja e o Estado ("collaboração leqlpTgca"-).
d' systema socialista_ proscreve â Religião da
vida social, e não admitte a origem divina da
autoridade.
a) No systema socialista, hâ prin-cipios que f avorecem a sólução da crise social, se forem expurgados de certas t-endeneias radicalistas. São principios
que o socialismo adoptou da- moral christã, talvez
inconscientemente. A def esa dos pobres e desamparados, a reivindicação da liberdade humana, a luta
contra a exploração- da mão de obra, a melhoria e-conomica e cülturai do proletario, eis resumidamente os ideaes que o sociálismo quer realizat. Outros, Forém, não são os problemas que a Igrej a sempre procurou resolver através dos ieculos. Quem accusa a
Igrej a de in euria social, desconhece as leis de evolução historica. Nluitas vantagens que g
Éoje blasona têr conseguido para a cla
sãó o termo f inal de uma longa evolttç
preparada e promovida pelo espirito
I
)r'r,.t.*u
"o'; ,'Io'
socialista, deve-se rej eitar o col-

lectivismo exâggerado, porque lesa os direitos _ da perroralidacle. Põi ordem ontologica, o individuo tem
piioridarte
-foiem de flireitos, dos quaes so tleye ceder os
absolutamente necessarios

õ".

pal? o bem

da

óottectividade. ora, o collectivisrno sacrifica o indivictuo, sem resolver satisfactorianrente a crise social.
Alern clisso, há outra solução mais eqtiitativa ( solidarisnlo christão ) .
O capitalismo não resolve a questão social, por

se basear nunt individualismo exaggerado. Da meslna
io.rrro, não a resolve o socialismo,. por -sêr o extremo
eontrario. A verdadeira solução, so no-la dará o sys'tema economico-social em que ambos oS factores
constituam uma uniir;*""lidade e collectividade
àade organica, baseada ern direitos e obrigações reciprocas.

socialista deprecia o papel- da -perc) A ideologia
--ní
íiaa economica. Não comprehende
.o
de
intrini..o da personalidacle. Porisso,_ preten
que
o
'alor
pela simples socialização do trabalho,
realizar,

son

atídao"
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so pode sêr obra de uma personalidade forte, criadora,
consciente de suas responsabilidades moraes e techniCAS.

d) A sociologia catholica não pode, tão pouco,
admittir a supressão da propriedade individual. De
outro lado, é justo e razoavel que o socialismo exija

\

certas restricções do dominio particular, em beneficio
do bem commum ( restricções legaes para compras e

vendas). Isto é, aliás, um preceito da lei natural, que
desde muito se observa em paizes bem policiados.
Ao determinar, porém, âs restricções necessarias, o
socialismo ultrapassa' os lirnites da justiça

e da equi-

da de.

e) A attitude hostil contra a Religião não é elemento essencial do socialismo, nem a concepção mecanica da Historia ( determinismo economico ) , como
a ensinava Karl Marx. Deve-se, porém, reconhecer que
a campanha anti-religiosa não tem a mesma intensidade em toilos os systemas socialistas.
Existe ate um socialismo mitigado, que não hostiliza a Religião nem o christianismo. Seus partidarios

o saneamento das condições
e economicas não depende so da transformação de systemas, mas tambem da transformação dos
individuos, isto é, de sua reforma ethico-religiosa
( cfr. a encyclica "Quadragesimo anno" )
sab€ffi, perfeitamente, que

sociaes

.

Para exposição mais ampla, vide no Elucidario

os

seguintes artigos: bolchevismo, eollectivismo, communismo,
(concepçáo materialista da) I{istoria, Leão XIII, Lenin,

livre-pensamento e atheismo, lucro, Manchester, marxismo, monismo, plano quinquennal, "Quadragesirno Anno",

questão social, "Rerum Novarum", Saint-Simon, Smith,

socialismo, solidarismo, Spengler, Stalin, valor.

Themas: 1. Apreciação christá do socialismo.
2. O

communismo, uma negação da ordem

social christá.
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§ 53. Peccados contra os bens do proxirno
I)ever de reparação
1. Peceados contra a propriedade alheia
Ao direito d.e clef ender os proprios bens (cfr. § 46,
D corresponde à obrigaçáo de respeitar a propriedade
alheia. As i,rarias maneiras de lesar o proximo em seus
bens pessoaes podem sêr reduzidas a tres typos fundamentaãs: furto (roubo), fraud,e, injusta damnificaçáo'

/{R.*

O furto consiste em tirar occultamente o
bem alheio, contra a j usta vontade do dono.
Ch,ama-Se rotlbo ou Íapina, quando a cotlsa é
arrebatada com violencia. Chama-se latrocinio, quando o ladrão mata ou fere para roubar.
A fraude consiste em enganar o proximo
em materia de contratos e negocios. O colltrato pode ser explicito ou implicito.
A irj usta damnificação consiste em prej udicar, culposamente, o pr'oximo em seus bens
pessoaes. Na inj usta da:mnificação, pode haver
a directa intenção de fazer mal ao proximo.

Imputaveis são, igu,almente, os damnos que se
causam ao proxi'mo, por f alta de precaução
e diligencia.
a) Peccam por fraude: os negociantes que enganam em peso, medida, preço, qualidade das mercadorias; os empr,egados e funccionarios eu€, no exercicio de seus cargos, prejudicam a particulares, o
fisco ( p. eX., peculato ) e a empresa; os advogados
que defendem causas manifestamente injustas; os officiaes, operarios e mercenarios qlle faltam coln o
trabalho ajustado; os patrões que não pagam o salario devido (peccado que brada ao céu, cfr. § 74, 4).
b ) A usura é Llma especie de fraude ou damnificação. O usurario se prevalece da necessidade ou
ignorancia alheia, para exigir juros e orbitantes e
illegaes, por qualquer somma emprestada.
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Tomar juros era prohibido no Antigo Testamento, na
Igreja primitiva e na Idade Media. Os Reformadores protestantes ainda prohibem tomar juros. Em faee da evo-

lução economiea clos ultimos seculos, eorn a crescente eirculaçáo do dinheiro, iá não era possivel emprestar. eapital sem j uros. O d,inheiro capitaliza-se na proporçáo que
fôr empregado. Porisso, é justo que no emprestimo se
tenha uroa compensaçáo pelo lucro cessante. Para a'raliar

o caracter da usura, deve-se attender éL percentagem
prevista pelas leis economicas do paiz.
2.

A malicia dos percados contra os bens alheios

O direito dd propriedade é necessario para
ção da ordem social.
, Portanto, que a prop
respeitada e def endid'
s é de per si peccado g

Há pessoas que levam comsigo tudo o que estiver
ao seu alcanee. Sáo impellidas por uma tendepcia quasi
irresistivel. Por via de regra, trata-se de perturbações
nervosas ( cieptornania ou mania de furtar) que attenuam e suspentlem a responsabilidade. Taes enferrnos
devem submetter-se ao tratamento de um bom rnedico
e á direcção de um prudente conf essor.
A usrlrpação de llens alheios so é peccaminosa,
quando se realiza contra a vontade do proprietario.
Na vida pratica, há dois casos ern que o dono não
tem razáo de oppôr-se: na extrema Itecessidade e na
occulta compensação.
a) Em extrerna necessidade, todos os bens se
tornam communs. I)eve-se, por'ém, tomar sómente o
que fôr necessario para a conservação da vida. Sendo
possivel, pede-se antes ao dono. Em caso de recusa,
pode-se tomar o que fôr necessario.
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b ) A occulta' compensação pode sêr, ás vezes,
o unieo meio de rehaver um direito legitimamente
adquirido ( p. eX., o salario d_e trabalho ) . Para sêr

licita, deve iespeitar duas clausulas: aa) que não seja
possivel ao individuo rehaver sells direitos pela via
legal ordinaria; bb ) que não eaia sobre alguem a
injusta suspeita de furto.
Como facilmente dá lugar a abttsos e injustiÇâs, a
oeenlta compensação não deve .sêr elnpregada senão
em casios de estricta necessidade.
3. O dever de reparaçáo

Por reparação entende-se a reintegraçáo do proximo em seus direitos pessoaes ( honra, propriedade, etc. ) .
O dever de reparação decorre da injusta possessão de bens

alheios (furto ou roubo), ou dalguma acção que tenha
lesado os estrictos direitos do proximo (fraude, injusta
damnificação).

Em caso de irj usta possessão, deve-se restituir a coisa com todos os sells frutos, e resarcir

os damnos que o proximo tiver soffrido com a
sua privação (lucros cessantes). Em caso de
fraude ou damnificação, devem-se reparar os
damnos causados.
a ) A reparação é um grave dev,er de consciencia.
Sem a intenção de reparar medida das proprias
forças, não há perdão de peccados
contra a justiça.
^
Havendo má fé, a possessão nllnca prescreve, ,em favor de quem commetteu a injustiça ( res clamat ad dominum).
A reparação restabelece a ordem no terreno juridico. Para a remissão do peccado, deve o christão
repará-lo tambem diante de Deus. Pela contrição perfeita e pela Confissão sacramental é que a reparação
juridica se torna um acto de virtude christã.
b) A maneira de reparar depende da boa ou
má fé da pessoa
aa) Quem maliciosamente se apropriar de bens
:

alheio.s, deve restituí-los com todos os frutos naturaes
e civis, com exclusão dos lucros que tiver conseguitlo
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de propria industria. Deve, ainda, reparar os damnos
que o proximo tiver soffrido com a injusta privação
de SeuS bens. Se a coisa tiver perecido, por furto ou
por acaso, deve repô-la, quan do possivel, ou pagar o

valor equivalente.
bb ) O possessor de boa fé so precisa restituir a
coisa com os seus f rutos natlrraes e civis. Po de exigir
que o dono lhe pague aS despesas necessarias, qlle tive.r
teito para a conservação da coisa. Não havendo evicção, a posse de boa fé prescreve no prazo legal.
cc ) Em caso de damnificação, deve-se reparar
o damno que fôr produzido por malicia, ou por falta
de precaução. Quem causar damno sem culpa pessoal, não tem obrigação de reparar, a não sêr que
seja obrigado por sentença condemnatoria. A fal-'
lencia legal não extingue, sem mais nem menos, a ollrigação de saldar todos os compromissos. Se mais taráe-melhorar de fortuna, o fallido deve resarcir o darnr1o dos credores.

O damno é imputavel: quanclo a acQão que o catlsa
fôr injusta; quando fôr eausa efficaz do damno ; quando
houver eulpa, em sentido theologico.

O dever de repar,ação obriga em primeiro
lugar o detentor do bem alheio, respectivamente
o autor do prej uizo calrsado. A restituição deve
sêr feita ao prej udicado ou a seus herdeiros.

Tratando-se de prej uizos causados ao Estado, a
melhor maneir,a de restituição é empregar o
valor grquivalente em obras de beneficencia e
utilidade publica.

a) Sendo o damno causado por varias pessoas,
a obrigação de reparar é solidaria. Isto quer dizer:
Todas ellas estão individualmente obrigadas a resarcir todos os prejuizos. Devem f.azer um rateio, con-

forme as respollsabiliclades pessoaes. Havendo quem
não possa ou não queira reparar, as partes restantes
não ficam dispensadas de sua obrigação individual.
b ) A restituição deve sêr f eita quanto antes possivel. Se não estiver em condições de reparar, o gul-
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do deve res tringir as suas despesas, para ir ,restido á medida das proprias posses.
c ) O clever de restituição cessa de varias maneiras : aa ) cloação, d a parte do lesado; bb ) insoh,encia,
da parte clo reu ; cc ) f allencia judicial ; dd ) accordo
pa

ttrin

entre as partes.

A
insolve
rar a i
tões de

cordo extinguem a
cia suspendem-râ,
(cfr. supra). Em t
nvem consultar um

perimentado.

Themas:

7.

As leis tributarias e a consciencia
christã.
A f allencia sob o aspecto moral.
A s ob rigaçõ e s d ecorre ntes de qual'

2.
.3.

quer damno feito ao proximo.

B. DBvnRES PARA CoM A CoLLECTIvIDADE
§

54.

O matrimonio

christão

1. Essencia e finalidade

Matri;monio é, a união de corpo e de alma,
que Deus estabeleceu entre o homem e a mrrlher. para garantir a conserr'ação e propagação
rlo gcirero humarlo. Esta união é pois coroada
pela maternidade e paterniclade.
Pela cliversidade de sexos, Deus conf eriu ao matrimonio o caracter de lei natural. Christo elevou a uniáo
conjugal á dignidade de sacramento, de sorte que a propagação da espeeie se tornou um acto sobrenatural e meritorio. Pela geraçáo da prole, os esposos exercem um
verdadeiro sacerdocio, pois o matrimonio .é o saeramento
que faz crescer o corpo mystico de Christo. Guardando
em si mesmos a filiação divina (graça da encorporação),
os esposos santificam de antemão a futura prole euê,
desde o momento da concepçáo, se destina para o corpo
mystico de Christo.
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a) O fim primario do matrimonio é a geração e
f irn em toda a
sua integridade, a vida conjugal não deve limitar-se
it união dos corpos, mas deve tornar-se tambem uma
perfeita união das almas ( cfr. infra )
b) O fim secundario é a mitigação do appetite
sexual. Porisso é licito o tlso do matrimonio, ainda
que não haja prole, por esterilidade natural. Nesse
eâso, a vida conjttgal não percie a sua firlalidade seeducação da prole. Para alcançar esse

.

cundaria:
aa ) O mutuo complemento da personalidade. A
Escriptura frisa a necessidade que Adão tinha de
Llma cornpanheira cla mesma especie, não só para a
vitla conjugal, mas iambeni para o intercambio das
almas ( cfr. Gn 2, 19-20.

bb ) a licita satisf acção clo appetite sexual, afim
de livrar o in dividuo de erros lalnentaveis. Para o
celibato se requer \rocação ( cfr. Mt 19, 10-12 )
.

2. Attributos Oo nnatrirnonio christão

O duplo fim cla vida conj ugal exige a união
indissqluvel de Lirrl só homem com uma so mlllher, de sorte que o vinculo matrimonial permaneça até â morte de um dos conj uges (monogamia absoluta). Sem estas condições, não
pode haver perfeita communhão de almas entre
os espos,os, e compromettida se acha a educação mor.al e intellectual da prole.
a) Por dispensa de Deus, o Antigo Testamento
tolerava a polygamia e o divorcio perf eito, nlas Jesus
"Por cauChristo restabeleceu a ordem primitiva :

sa da dureza de vosso coração é qlle Moysés vos permittiu reprrdiar as vossas mulheres, mas no principio
não era assim. Eu, porém, vos digo: Todo homenr
que repudiar a sua mulher
salvo em caso de
adulterio e casar corn outra, commette adulterio.
E quem casar com a repudiada, corlmette adulterio"
(Mt 19, 6-9).
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A' margem desta passagem, quer Menotti det Picehia
provar que Jesus Christo, em caso de adulterio, permitte o divorcio perfeito (divortium a vinculo). o es;
criptor patricio recorre a um velho arrazoado dos divorcistas. E'orça nos é dizer que tal hermeneutica falha por
excesso de argumentação ("probat nimis". . . ). Analysemo-la com toda a isençáo de espirito:
O vinculo do Matrimonio é bilateral. Este principio juridico está acima de toda a contestaçáo. Em caso
de adulterio, a soluçáo do vinculo deve portanto sêr tambem bilateral. Ora, na interpretaçáo da passa.gem de
S. IVIa theus, náo se pode eseapar ao seguinte dilemma
Se },áL soluçáo do vineulo, a parte criminosa tambem
ficaria livre, e poderia contrair novas nupcias. Nosso
Senhor, porém , üz expressamente: "Quem esposar a repudiada, commette adulterio" ( l. c. )
Se não ha solução de vinculo, âs palavras de Nosso
:

.

Senhor náo se t'eferem ao divorcio perf eito, rnas sómente
separação de cama e mesa, como sempre as interpretou
a moral catholica, baseada nas regras de hermeneutica.
Assim as entenderam os proprios Discipulos, pois achavam

áL

que a reforma do matrimonio era muito rigorosa: "Se
tal é a condiçáo do marido com sua mulher, não convém
casar! " (1. c. 19, 10).
S. Paulo definiu peremptoriamente: "Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, euê a mulher se náo separe
do marido. No caso de têr-se separado, fique sem casar,
ou faça as pazes com o marido. Da mesma forma, não
deve o marido repudiar a sua mulher" (1 Cr 7, 10-11).

b ) A Igreja sempre manteve a indissolubilidade
do Nlatrimonio. N[uitas vezes, a vida conjugal pode
sêr penosa para ambas as partes,, mas a lei do vinculo
não admitte excepção. Almas generosas acceitam o
sacrificio, e transformam a slla vida numa epopéa
de heroismo e santidade. Se ambas as partes não
quizerem continuar em commLlnhão conjugal, a Igreja permitte a separação de cama ,e mesa ( separatio a
toro et mensa ) , mas nunca dissolve o vinculo propriamente dito.
Nos processos matrimoniaes, a Igrej a decide, âpunas, se o matrimonio foi contrahido valida ou invalidamente. Não se trata, portanto, de annullação do
vinculo matrimonial.
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c) Para melhor garantir a unidade do rnatrintonio, devem os conjuges identifiÇar-se em sua vida intellectual e religiosa. O matrimotrio consiste, essencialmente, na união dos sexos, mas deve tornar-se tatnbem uma communhão de almas, a verdadeira contlição da f elicidade conjugal.
aa) Só póde haver communhão de almas, quando marido e mulher se comprehendem em todas as coisas. O
marido deve apreciar as alegrias do lar domestico, emquanto a mulher deve interessar-se pelos trabalhos do
marido.

Os con juges devem têr certa igualdade de cultura,
para que entre ambos possa haver communháo de idéas
e aspirações ( vida religiosa, social, eeonomica, politica )
bb) Um grande empecilho para a communháo das
almas é a desigualdade d.e sentimentos religiosos ( descrenÇ&, indifferentismo, falta de educaçáo religiosa, acatholieismo, etc. ) . Esta é uma das razóes por que a Igreja
.

reprova o casamento de catholicos com acatholieos ou com
descrentes ( C. D. Can. 1064-1066 ) .
t\{uitas donzellas affagam a illusáo de poderem, mais
tarde, Ievar o marido á, pratica de seus deveres religiosos.
Infelizmente, dá-se muitas vezes o contrario. Casando
com rapazes irreligiosos, moças que antes frequentavam os
Sacramentos, ou que pertenciam até a Pia Uniáo das
tr'ilhas de Maria, deixam aos poucos a pratica da santa
Religião.

Simplesmente inqualificavel é o procedimento dos rapazes g.üê, antes de casar, garantem o livre exercieio da
Religião na familia, mas depois náo cumprem com a pa-

lavra

dada.

3. I)everes mutuos dos conjuges

As ,principaes obrigações dos conj uges
christão são : a) amarem-se mutuamente;
b) guardarem, um ao outro, inviolavel fidelidade conj ugal; c) viverem eln paz e concordia. Se,m amor e respeito, não pode h,aver
communhão de almas. Sem fidelidade, não pode
haver mutua confiança. Sem paz e concordia,
não há felicidade domestica.
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O verdadeiro amor é desinteressado. Resiste aos
embates da vida, cresce,e sublima-se com o sacrificio. E' a abnegação do amor que attenua os contrastes
de genio. Cria uma verdadeira communhão de almas,
e estabelece o justo equilibrio entre as aspirações do
homem e da mulher. O amor christão leva o marido
ao dominio de si mesmo , n ecessaria consicleração

para com a esposa, de sorte^ que a vida conjugal seja
para ambo,s uma fonte de espirituaiidade.
"sujeitae-vos uns aos outros, no temor de Christo. As
mulheres submettam-se a seus maridos, como ao Senhor;
porque o marido é a cabeça da mulher, assirn como Christo
é cabeça da Igreja, elle, Salvador de seu corpo. Ora, como
a Igreja está sujeita a Christo, assim o sejam em tudo as
mulheres a seus maridos.
Maridos, amae as vossas mulheres, assim como Christo amou a sua Igre ja, e por ella se entregou, para santificá-la, purificando-a no baptismo de agua pela palavra
da vida, afim de apresentar gloriosa a Igreja, sem macula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas sant,a e immaculada. Assim devem tambem os maridos amar as suas
mulheres co-rno a seu proprio corpo. Quem arrra a sua muIher, áma-se a si mesmo. Ninguem odiou jam.ais a sua
propria carne, mas nutre-a e euida della. E' o que Christo faz áL Igre ja, porque somos membros de seu eorpo,
carne de sua, carne, osso de seu osso. Porisso é que o
hoinem deixa pae e rnáe, e se une áL sua mulher, e sáo os
rlois uma só carne (cfr. Gn 2, 24). Este mysterio e gran-

de, quero dizer, com relação a Christo e áL sua fgre ja.
Assim, pois, deve cada urn de vós amar à sua muiher,
como a si mesmo. A mulher, porém, tenha reverencia a
seu marido" ( Ef õ, 21-33; efr. 1 Pt 3, L-7 ) .

Os conjuges não devern frustrar, positivarnente, o
fim primario do Matrimonio. Frustrando, toi-nam a
vida conjugal gravemente peccaminosa. Na linguagem
da Escriptura, faz,em Llrna "acção abominavel aos olhos'
de Deus" ( Gn 38, 10 ) . Havendo razões graves, a moral não prohibe qlre os conjuges se restrinjam aos dias
infecun dos ( cfr. Arthur Veermersch S. J. e a bibiiographia indicada no fim do capitulo VI).
Os conjuges que profanam a vida conjugal devem
applicar a si mesmos as palavras da Escriptura: "Fizemos
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alliança eom a morte, fizemos um pacto com o inferno"

(Is

28, 15).

A profanagáo do matrimonio é a mais fttnesta chaga
social da actualidade: "Ifma coisa é peceado e contratangas da g:uerra, e querer ao mesmo tempo justif icar
os infanticidios que se commettem pela profanaçáo do
matrirnonio, a grande mortandade feita por gerações eorruptas, e cuja lista é mais avultada do que os necrologios
da Guerra N[undial" (Cardeal F aulhaber).
A maternidade é uma grandeza para a mulher casada. A respeito de seu valor sobrenatural, diz o Apostolo S. Paulo: " (A mulher) salvar-se-á pela geração de
filhos, e,ontanto q.ue permaneça na fé, na caridade, e
faça uma vid.a santa e reeatada" (1 Tm 2, 15).

4. A legislação canonica matrimonial

No l\{atrimonio christão, o contrato matrimonial não pode sêr separado do c'aracter sacramental. Como administradora do Sacramento: a Igrej a tem o direito exclusivo de determinar em que forma e con'dição se deve contrair
o vinculo matrimonial. E' tambem de sua exclusiv,a competencia j ulgar da validade do contrato rnatrimonial, e especificar os seus effeitos juridicos e sacramentaes.
Porisso é que a fgre ja não reconhece à validade do
casamento civil, nem do casamento celebrado em face de
ministro acatholico.

a) O Estado não tem jurisdicção quanto it essencia
do casamento christão. Porisso, o contrato civil não
dá aos catholicos o direito de cohabitação, isto é,
o direito de viverem corro conjuges.
A Igreja considera o casamento civil como ulna
formalidade, peia qual o Estado garante aos casados
e prole os effeitos civis do Matrimonio. O catholico
^ não pode contentar-se só com a celebração do
casamento civil. Permaneceria em estado de peccado
mortal, e seria tido pela Igreja e pelo povo christão
como peccador publico.
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b) No Brasil, o casamento civil foi introduzido
pela Constituição de 1891. Os catholicos tinham a
obrigação de f azer o contrato civil, porque perante
a lei não seriam reconhecidos como casados; os ft=
lhos seriam considerados illegitimos, e porisso excluidos da herança paterna; os conjuges não teriam
o direito de herdar um do outro, etc. A Constituição de 1934 mantém o casamento civil, mas reconhece
o casamento realizado perante qualquer religião, contanto que sejam observadas as exigencias da lei civil,
"A familia, constituida pelo casamento indissolut el,
a especial protecçáo do Estado. A lei civil determin aút os casos de desquite e annullaçáo de casamento, havendo sempre recurso ex officio, com effeito
suspensivo. A lei regulará a apresentaçáo, pelos nubentes,
de provas de sanidade physica e moral, tendo em attenção
as condições regionaes do paiz. O easamento será civil,
e gratuita a sua celebração. O casamento perante ministro
de qualquer confissáo religiosa, cu jo rito não contrarie
está sob

a ordem publica ou os bons costumes, produzirá, todavÍa,
os mesmos effeitos que o casamento civil, desde Qüê, perante a autoridade civil, na habilitaçáo dos nupturientes,

na verificação dos impedimentos e no processo da opposi-

se jam observadas as disposições da lei eivil, e seja
elle inscripto no Registo Civil. O registo será gratuito e obrigatorio. A lei estabel ecrá" penalidades para a

çáo,

transgressão dos preceitos legaes attinentes
do easamento" (art. 144-746).

áL celebração

c ) O catholico deve observar as prescripções civis, não so por obediencia, Inas para garantir tambern
os favores cla lei. A Igreja quer qlle os catholicos
clllnpram conscienciosamente os cieveres de cidadão.
Suas reivin dicações não f erem a lei civil como tal,
rnas so os abusos de competencia. Os paragraphos qtre
a actual Constituição legislou sobre o matrimonio,
exprimem a mais alta equidade politica e social. Permitte ao cidadão agir segundo a sua coltsciencia, sem
melin drar os direitos e as convicções de terceiros.
d) A Igreja lança a pena de excommunhão sobre
o catholico que tentar casar-se ( o matrimonio é invalido ) peranté algum ministro acatholico ( C. D. Can.

2379, 1 ).
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pes-

soa acatholica, a Igreja só o permitte, quando a parte
não catholica se comprometter,' por escripto, a casar
segundo o rito catholico e a dar, aos filhos, educação
catholica. Desta obrigação não há dispensa de forma
alguma, porque se baseia na lei divina.
No casamento mixto, não póde haver perfeita communhão de almas (cfr. supra n. 2), porque os conjuges
não harmonizarn nos mais intimos sentimentos. Nessas
condições, o matrimonio não se assemelha áL uniáo mystica de Christo com a Igreja, conforme S. Paulo caracteriza a união conjugal do homem com a mulher (cfr. supra

Ef 5, 2L-33). No casamento mixto, falta a base commum
para à edu-cação religiosa dos filhos. Não se faz mister
salientar os males que dahi resultam para a formaçáo
moral da familia. A' margem das estatisticas, pode-se
verif icar que forte percentagem de incredulos e indifferentes procedem de casamentos mixtos.

O casamento religioso deve realizar-se em
, forma canonica. Para a valida celebração, de-,
vem os nubentes declarar, diante do parocho
cornpetente e de duas testemunhas, que se tomam em matrimonio, segundo as leis da Santa
Igrej a Catholica. Após a declaração dos noivos
(consenso matrimonial), o ministro cla-lhes a
benção matrimonial.

As cerimonias do matrirnonio são diversas; variam
ionf orme os paizes e as dioceses. No Brasil, é costume
que o sacerdote tome as máos dos noivos entre as pontas
da estola, pa;ra. receber a declaração d.o consenso úatri-

monial. Em prova de eterna fidelidade, os noivos entre8âffi, um ao outro, a alliança de casarrrento. Nessa mesma
oecasiáo, costuma-se dar a benção nupcial, para que os
reeem-easados sejam felizes com a futura prole. O ritual
romano prevê a missa nupeial. o casamento realiza-se
antes da missa. Os recerr-casados commung'arn, e reeebem
a benção nupcial durante a missa.

a) A celebração do Nfatrimonio deve sêr precedida pelos esponsaes, quer dizer, pela promessá formal de casamento ( noivado ) . Para têr valor canonico,
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devem sêr f eitos por escripto, em documento assignado por ambos os noivos, pelo paroeho competente ou
por duas testemunhas. Pelos espollsaes validamente
contrahidos, assllmem os noivos a grave obrigação de
eumprir a promessa f eita ( obrigação de justiça) . Os
esponsaes de valor canonico não estão enl uso Ilo Brasil.

Os esponsaes deixarü de obrigar: se houver mutua
desistencia ; se sclbrevier algum impe dimento, do qual
a Igreja não costuma dispensar; se uma das partes es-

colher vocação mais perfeita ( saeerdocio, vida reli-

giosa).

b) Para bem receber o Sacramento do rnatrirnonio,
devern os noit,os:
aa) encomrnendar-se, de coração, a Deus Nosso Senhor, para conhecerent a divina vontade, e pare
obterem as graças que lhes são necessarias no estado
matrimonial.
bb ) consultar os paes, antes de fazerem a promessa definitiva, como o requer o respeito e a obediencia filial.
cc ) prgparar-se por uma boa conf isstio ( se fôr
possivel, f azer retiro espiritual ) .
dd) evitar, durante o noivado, far,riliaridades perlgo sas.

O matrimonio é de maxima importancia,
não só para os contrahentes, mas tambem para
toda a collectividade. Por essa razá,o, deve-se
attender a todos os factores, obj ectivos e subj ectivos, que influam na realização de um casamento. Em defesa dos conj uges e da prole,
estabelece a Igrej a duas classes de impedimentos matrimoniaes (impedientes e dirimentes).
Dest'arte, procura evitar, Quânto possivel,
casamentos que não ttaze,rn felicidade.
a) E' um grave crime casarem homens e mulheres
qlre soffrem de molestias contagiosas, a_ não jêr que
se tenha absoluta certeza da cura completa. Trata-se,

principalmente, de molestias do sangue. Quem casa em
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taes condições, attenta contra a vitalidade da familia
e da nação. Além disso, commette grave injustiça contra a parte sadia ( inf ecção )
b ) A Igreja prohibe, ern def esa da prole, o casamento de consanguineos em grau proximo. Em alguns
casos, pode-se obter dispen sa ecclesiastica, mas não
eonvém pedí-la, Se na ascendencia dos noivos já
houve casos de alienação mental e de outras doenças
hereditarias. Entre o povo do sertão, devia-se fazer
uma verdadeira campanha eontra o casamento entre
parent,es, porqlre faz degenerar, inteiramente, a nossa
população sertaneja.Biologistas de nomeada enaltecem a intuição com çlue a Igreja, desde o principio,
prohibe o casamento de parentes chegados ( cfr.- as
leis de Mendel ).
c ) Impedimentos matrimoniaes são certas callsas
e circumstancias que annullam ou tornam illicito o
matrirnonio. Quando annulla, o impedimento é dirimente; quando torna illicito, o impedimento é im.

pe

diente.

aa) fmpedimentos dirimentes: todos os graus de consanguinidade em linha recta; consanguinidade em linha colla-

teral até ao tereeiro grau inclusive; todos os graus de
affinidade em linha reeta; affinidade em linha collateral
até ao segundo grau inclusive; falta de idade (d.ezesseis annos, para o noivo; quatotze, para a noiva) ; impotencia
irremediavel; vinculo de matrimonio já" existente; paganismo de uma das partes; Ordens maiores; votos solennes;
rapto (emquanto a victima estiver em poder do raptor;
náo confund.ir rapto com fuga premeditada) ; aaulterio
com promessa de casamento; adulterio com eonjungicidio;
adulterio com mutua conspiração de matar o conjuge innoeente; parentesco espiritual (só do afilhado de baptismo
com ôs padrinhos e o baptizante); honestidade publica
(proveniente de casamento invalido ou de concubináto publico e notorio ) até ao segundo grau d.a linha recta entre
o homem e os consanguineos da mulher, e vice versa; adopçáo legal (se dirimir na lei civil, como em nosso paiz).
bb) rmpedimentos impedientes: voto simples de virgindade, voto de perfeita castidade, voto de não casar,
voto de receber ordens sacras, voto de abraçar o estado
religioso, diversidade de credo christão (catholieos e
acatholicos), adopção legal (se na lei civil só fôr impe-

diente).

Luz e Vida
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d) Na possibilidade de haver algum impedimento,
a qualqu,er moralista.
valor do matrimonio,
os fieis devem usar de toda a franqueza para com à
autoridade ecclesiastica. Estão obrigados a revelar,
discretamente, os impedimentos que lhes constarem,
para que a autoridade possa tomar as medidas opportunas. Porisso é que, aos domingos e dias santos de
guarda, s€ publicam proclamas ou prégões de casadeve-se recorrer ao parocho ou
Como se trata, muitas vezes, do

mento, á ,estação da missa parochial. Os prégões correm tres vezes consecutivas. Os noivos devem cuidar
dos papeis com bastante antecedencia. Os prégões cor-

ridos valem por seis

mezes.

"Meu irmáo, tenho uma pergunta que só a ti posso
dirigir.
Lanço, áL guisa de sonda, a pergunta em tua alma,
para vêr qual é a sua profundidade.
Tu és jovem, e desejas ter mulher e filhos. E eu te
pergunto: E's tu um homem que possa g,erar filhos ?
E's tu vencedor, senhor de ti mesmo, domador dos
instinctos, soberano de tuas virtudes ?
Será, tahez, o instineto brutal o que te impelle ao matrimonio ? tahez a solidáo moral ? ta}vez a falta de paz interior

?

Eu quero que a tua victoria e a tua madureza moral
sejam coroadas pela paternidade. Assim hás-de deixar
monumentos vivos de tua victoria e de tua libertação.
A tua personalidacle deve expandir-se para fóra de ti,
mas antes de tudo d,eves têr a esquadria do teu proprio
sêr, para que sejas recto de corpo e alma.
Em teus filhos, não deves apenas propagar-te, mas
tambem crescer para as alturas. Para esse fim, entra pois
no sagrado horto do matrimonio" (Nietzsche: Also sprach
Zarathustra).

Thema: Os requisitos physicos e moraes para o santo
Matrimonio.
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1. A importancia da familia

C,om a instituição do matrimonio, ficou tambem instituida a familia, que é o primeiro nucleo da sociedade. No seio da farmilia, implantou
Deus a ordem natural e sobrenatural da criação. Sto. Agostinho diz que na união conj ugal
do homem com a mulher está a base de toda formação politica e social. Do matrimonio nasce a
familia, e da familia nascem todos os grupos sociaes. A familia é pois anterior ao Estado e a
todas as formações corporativas.
tr'amilia é a entidade formada pelos conjuges com a

prole que houver. Pela elevação do matrimonio á" digni-

dade de sacramento, a vida de familia assumiu um caracter sobrenatural. No lar de Nazareth, Nosso Senhor
santificou a vida de familia. Pelo seu exemplo, ensina que
a felicidade do homem e do genero humano depende da
observação do quarto Mandamento (Dt õ, 16; Mt 19, 1g;

a) A estructura da familia corresponde i,, sua finalidade. Os paes são os legitinros detentores da auto.ridade familial. Em virtude de suas obrigações naturâes, o marido é a cabeÇâ, e à mulher é a alma da familia. No lar christão, a mulher teve desde logo a consideração que lhe era devida, como esposa e mãe de familia. O paganismo degradou, e degrada ainda, a dignidade da mulher (cfr. I vol, 19, 2).
b ) A familia é de maxima importancia para a
Igreja e para o Estado. Em torno da familia existem
valios problemas, para cuja solução devem cooperar
a Igreja e o Estado ( legislação matrimonial, educação da juventude, etc. ) .
A familia não dá sóment,e novos membros aos
grupos sociaes, mas tambem incute-lhes, aos membros,
o espirito de collectividade, de mutua consideração
e assistencia. Da familia dependern, portanto, os factores moraes da vida social e collectiva. A prospe-
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ridade do genero humano está em razáo directa com a
força e a sanidade da familia.
A familia christá deve ser uma copia fiel da Sagrada
F'amilia de Nazareth. No lar ehristão, deve-se tezar em
eommum, pelo menos a oraçáo da noite, para attrair as
bençáos de Deus, e incutir nos filhos o espirito de piedade.
Como tod.a prece em commum, a oraçáo de familia deve
sêr breve e expressiva. O bom livro sobre a mesa e a arte
sacra pelas paredes devem familiarizar a criança com o
genuino espirito religioso.

2. Os deveres dos

paes

As obrigações dos paes para com os filhos
referem-se á, vida espiritual e temporal. Estão
contidas, todas ellas, na obrigação de dar aos
filhos uma solida educação physicâ, intellectual
e ethico-religiosa. A base dessa educação integral deve sêr o amor ,que os paes nutrem ao
sangue do seu proprio sangue, 'mas um amor sobrenaturali zado pela graça de Deus, pronto
para todos os sacrificios. O bom exito da educação f amilial depende, em grande parte, do
bom exemplo ,que os paes derem aos filhos, por
uma vida verdadeiramente christã.
a) Quanto â educação physica, os paes são obrigados a preservar os filhos de todos os males temporaes,
a sustentá-los conform,e a condição da familia, a promover seu desenvoh,imento physico, a tratá-los nas

enfermidades, a procurar-lhes os meios necessarios,
para viverem honestamente na soci,edade.
b ) Quanto
educação intellectual, devem dar aos
filhos a instrucção
^ que fôr necessaria para o exercicio de uma profissão manual ou liberal, de sort,e que
os filhos venham a sêr membros uteis da sociedade.
c) Quanto â educação ethico-religiosa, devem cuidar que o.s filhos se tornem homens de caracter, ctrristãos de attitudes definidas, catholicos de acção. Para
esse fim, os paes são obrigados a procurar-lhes sem
demora o baptisro, conservar-lhes a innocencia, en-
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caminha-los para Deus, desde os primeiros passos,
ensinar-lhes a doutrina christã, f azê-los praticar a
Religião, af astá-los das más companhias, das más escolas e malrs mestres, e a dar-lhes, em tudo, o bom
exerrplo da vida ehristã.
aa) A affeição natural que os paes têm aos filhos,

ser dirigida e sublimada pela educaçáo christá e
pela pratica da Religião. Laicismo familial e educaçáo
sem nenhuma religião impedera a forirração clo caracter
(sentimentalismo pedagogico). Dahi resulta a nimia indulgencia dos paes para com os defeitos dos f ilhos, a
criminosa complaceneia com que se tornam cumplices
de suas irregularidades moraes. Os paes devem estudar
a arte de educação ( leituras, conferencias, circulo de
estudos, Associação das Máes christãs).
bb) A verdadeira educaçáo toma o meio termo entre
rigor e bondade, para que os filhos tenham confiança nos
paes, e lhes comprehendam sempre as amorosas intenções. E'elizes dos paes que são os confidentes de seus f iIhos, quando estes se acham em situações diff ieeis.
cc) O castigo corporal está quasi proscripto na educaçáo moderna, mas não deixa de sêr, ás vezes, um bom
correctivo. Pela dôr moral e physica, a crianea aprende
a dominar-se com mais facilidade. A educaçáo espartana é de grande vantagem para a formaçáo do caracter.
O horror do brasileiro a castigos corporaes explica-se em
parte, pelas condições sociaes da escravidão af ricana.
Naturalrnente, a applicaçáo de castigos corporaes deve
sêr moderada. Não deve teruorizar a criança, nem lhe prejudicar a saude ( choques nervosos, etc. ). O educador deve
têr o oleno dominio de si mesmo, para não castigar em
assomos de cclera, e para não agir por motivos igncbeis
(espirito de vingança, crueldade morbida). Porisso, nas
escolas brasileiras, é prohibida a applicação de castigos
d.eve

corporaes.

dd) Os paes devem sêr os guias e conselheiros dos
filhos no periodo da adolescencia. Na oceasiáo propicia,
devem discreta e santamente desvendar-lhes o véu com
que a Providencia protege os mysterios da propagação
da especie. Devem esclarecer os filhos, na medida que
fôr neeessario, para preservá-los de erros e illusões. A
explicaçáo deve ser dada pelo pâê, respectivamente pela
mãe, com toda a elevação religiosa. Não deve destruir
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cynicamente, a innocencia da criança, rnas torná-la uma

virtude consciente e voluntaria.
Mais importante do que o esclarecimento sexual é a
cultura do pudor no lar domestico, a educação da vontade
(dominio de si mesmo), a pratica da resignação e mortificação. A madureza moral náo é tanto o fruto do esclarecimento, mas é antes a obra de uma vontade bem edueada, que opera com o auxilio da graça sobrenatural (cfr.
§§ 34, 2; 65).
Themas: 1. Peecado original e educação.
2. O preceito da edueação christá.
3. As obrigações dos paes.

3. f)everes dos filhos

Os filhos devem retribuir o amor dos paes
pela virtude da piedade filial. Esta se manifesta
pelo amor, pelo respeito e pela obediencia. E'
o "\'inculo mais 5argrado do genero humano"
(Sto. Agostinho).
a) O amor aos paes baseia-se no amor ao proprio
sangue, nos laços de consanguineidade. Nutre-se da
gratidão que os filhos devem têr aos paes, por todos
os trabalhos e sacrificios que elles, os paes, tomam
sobre si, para sustentar e eduear a f amilia. Por via
de regra, a dedicação dos FAes é sobrehumana. Fazem mais do que podem, não querem que os filhos
passem pelas rnesmas privações que elles sof frerarn.
Porisso, não há ,exaggero em af f irmar que um filho
ingrato é a eseoria da humanidade.
A mais bella expressão de amor f ilial é a prece
eu€, todos os dias, fazemos pelos nossos queridos
paes. O amor filial manif esta-se na prontidão corn
que devemos attender ás necessidades dos paes, na
solicitude de lhes proporcionar uma velhice descansada.

"Filho, ampara a velhice de teu pâê, e não o entristeças d.urante a sua vida- Se a intelligencia lhe fôr faltando, supporta-o, e não o desprezes por teres mais vigor

do que elle; porque a caridade exercida com teu pae não
ficará em esquecimento; porque serás recompensado por
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supportares os defeitos de tua máe. A justiça será o fundamento de tua casa, e no diq tribulação, (Deus) se lembratá, de ti, e teus peccados se desfarão como o gelo num
dia sereno. como é infame aquelle que desampata o seu
pae ! Como náo é amaldiçoado de Deus, aquelle que exaspera a sua mãe ! "
por occasiáo do Dia das Máes, escreveu Humberto
de Campos: "Beijemos mais carinhosamente do que nunea a *âo enrugada e leve que nos chegou ao seio nas

primeiras horas da vida, e que ainda hoje nos protege,
como uma asa, com o vôo de sua benção. . . Deus te
abençoe, portanto, e te proteja, minha Máe, como me tens
abençoado e protegido a mim. E que elle te conceda, nos
dias he velhióe que te restam, a paz que náo tiveste na
mocidade, fazendo desapparecer do teu coração aS in-

quietações de que elle está cheio, e que se aggravam quanao te lembras que tens na terra um filho enfermo, um
filho triste, um filho poeta, um filho pobre..." (Os Parias)'
b ) A reverencia ê um conceito essencialmente reIigi,oio. E' o sentimento que . emPolga 3 criatura em
iã;; do Criador. Entre os- primitivos, degenera facilm,ente em medo e pavor (terror cosmico).
a prole, os p_aes são instruOra, quando geram
mentos nas mãos de Deus Criador. Por esta razá,o,
devem os filhos têr, para com os paes, uma attitude
a. respeito e profunda conside_ração, que so pode
sêr comparada â reverencia do homem em presença
do Criadoi:.
aa) Com mais razá.o d.eve respeitar aos paes o filho
que tiver ultrapassado as humildes condições da casa
paterna. Por via de tegra,, é aos paes que deve a sua nova
posição social. O bom filho nunea se envergonhará da
humildade cle seus paes. A reverencia filial não se eseand.aliza com as fraquezas humanas dos paes (cfr. supra).
bb) "Ao olho de quem escarnece de seu P&ê, e de
quem despreza a mãe, que lhe deu a vida, arranquem-no
os corvos que andam áL borda das torrentes, e Comam-no
os filhos da aguia" (Pv 30, 17).
c ) O dever de obediencia baseia-se na autoridade e na missão educadora dos paes ( cfr. supra n.
2) . Sem a obediencia filial, não pode haver educagão
na prole, nem verdadeira paz e felicidade domestica.
_
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sor ou de alguma pessoa instruid.a e temente a

Deus.

outro limite natural está no faeto de que os filhos
maiores deixam a casa paterna, para euidar d.e sua propria existencia.

_q) Da coxsanguineidade derivam tarnbem as obrigações
dos irmãos entre si. Devem têi:, uns para
corn os outro.s, mais amor e earidade do que a pessoas

e

stra nhas.

"Filhos, sêde obedientes a vossos paes, em o senhor,
porque assim convém. Ironra a teu pae e a tua mãe ! _

este é um dos principaes mandarnent,os, e que tem a
prorne-ssa: para que sejas feliz, e tenhas larga vicla

sobre a terra.
Paes, náo provoqueis o raneor de vossos
filhos, mas educae-os na discipiina e doutrina rlo Senhor!',

(Ef 6, t4)
"As relações para com os paes sáo a grande provâ
em que o homem manifesta a sua aptidão ou inaptiaáo
para as lutas da vida" (F'rieclrich wilhelm F'oerster).
Thema: Jesus de Nazareth, modelo de pied.ade filial.
4. Patrões e empregados

A' familia, em sentido
tambem os criados e emprega
stancia impõe, a patrões e
rigações reciprocas que exced
a ão
ajuste legal. O espirito christão exige que sejarn
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observadas religiosamente (virtude

de equi-

dade).

a) A primeira obrigação do patrão para com o
é dar-lhe Llm salario justo ,e proporcional,
e tratá-lo com toda a humanidade. Como o empregado f.az parte da f amilia, o patrão deve protegê-lo
contra os perigos clo corpo e da ahna. Para esse f im,
deve zelar pela sua saud,e, não exigir trabalhos excessivos ( serões consecutivos ) , conceder-lhe repouso
strfficiente, cuidar discretamente que cumpra seus deveres religiosos, dar-lhe occasião de adquirir os conhecimentos necessarios para a 'rrida quotidiana.
O patrão deye vigiar que haia a mais rigorosa
moralidade entre os empregados, principalmente
quando tiver em ca.sa pessoas qlle lhe foram expressamente confiadas pela f amilia ( empregadas do insubalterno

terior). O bom catholico não tolera empregados e empregadas qlle pas.sern as horas e os dias de folga ern
rodas baixas e suspeitas. São um perigo moral e hygienico para a familia. Fodem perverter a innocencia das crianças.
b) O empregado deve, de slla parte, fazer os trabalhos não so por obrigação, mas tambem por f idelidacie (e.fr. § 47).f)eve considerar a sua posição na
familia do patrão como um signal de confiança. Porisso, não deixará de promover os in'reresses da casa,
com discrição e cliligencia. Aos patrões deve têr affeição e respeito, semelhança cla pie dade dos f i-

lhos para com os

paes.
^

Modernamente, }:á" uma verdadeira crise no serviço domestico. Muitos patrões já não consideram os empregados como seus familiares, e a maior parte dos serviçaes
dormem fôra. Os empregados, por sua yez, perderam a
concepção christá do trabalho humilde, faltam rnuitas vezes com a fidelidade, e vão de empreg:o para emprego, nune
verdadeiro nomadismo profissional.
Para remediar esses males, é necessaria uma reforma
bilateral. Patrões e empregados devem congraçar-se por
uura mutua reconsideraçáo de seus direitos e obrigações,
confornee lhes dita a lei natural e ecclesiastica.
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concepção christã do Estado
1. Natureza e finalidade do Estado

Pela pluralidade de familias, formam-se
as estirpes, e das estirpes recrutam-se povos
e nações. A' semelhança da familia, estas for-

mações naturaes se baseiam em dois principios
de ordem j uridica : autoridade dos chefes e obediencia dos subordinados. Estes principios criam
tambem a unidade do Estado, cuj o fim é garantir a ordem entre os cidadãos, e promover o
progresso e o bem-estar da collectividade.
Etymologicamente, o eonceito da Naçáo é mais amplo
do que o conceito do Estado. A naçáo (do latim: nátio
derivaçáo de "nasci") comprehencle todos ôs individuos
que se ligam pelos laços clo rrresmo sangue e da mesma
lingua. Baseia-se, portanto, no principio da raça. o Estado
( do latim : status
derivaçáo de "stare " ) é uma f ormaçáo accidental, posterior áL nação, que depend.e d.e varios
factores geographieos e politicos. Pode sêr de f onmaçáo
heterogenea. Estados lná, que eomprehendem varias raças
e linguas. Praticamente, Estado e Nação sáo conceitos
synontmos.

Convém frisar aqui uma divergencia entre as conce-

A eoncepçáo romanica identifiea naçáo com Estado, porque náo t.áL Estados puramente raciaes. A concepção germanica identifica nação
com raça. Onde quer que haja uma minoria ethniea alemá ( centros coloniaes, industriaes, etc. ) , há uma parcella do povo alemão que a metropole européa procura
amparar, systematicamente, pela manutenção e subvençáo
de escolas e jornaes, pela conservação consciente da lin8uâ, etc. (o assim chamado "Auslandsdeutsehtum"
alemanismo exterior). A concepção germanica é apoiada
pelo Estado totalitario (fascismo, nacional-socialismo).
pções romaniea e germanica.

a) O Estado como tal não é Llma formação arbitraria dos homens ( doutrina dos encyclopedistas ) ,
nem urna entidade absoluta e divi na ( doutrina de
Hegel ) . A formação do Estado segue, necessariamente,
da indole social do homem. Além disso, o individuo
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precisa de seus semelhantes, para realizar a complexa missão que lhe cabe aqui na terra. Em sua
estructura intrinseca, o Estado se baseia na vontade
de Deus Criador. Não hâ, portanto, Estado legitiffio, senão pela graça de Deus ( rnercê de f)eus) . Naturalmente, deve-se abstrair de todas as formas accidentaes que os Estado's assumiram eln sua evolução
historica. Em todos os Estados, sempre há o principio fundamental de sua funcção: o exercicio da autoridade e a obediencia dos sub ditos ( cfr. § 5, 3 ) .
b ) O liberalismo politico considera a defesa politica do cidadão como a unica finalidade do Estado.
Com boa dose de optimismo, suppõem os philosophos liberaes que isso basta para garantir a prosperidade politica da nação. De f acto, os estadistas quasi só accentuam essa funcção do Estado.
O fim primordial do Estado é mais amplo e positivo. Deve promover, com efficiencia, o bem-estar
de todos os cidadãos, não só das classes privilegiadas. Porisso, deve o Estado cuidar não so dos factores materiaes, mas tambem dos factores moraes, religiosos e intellectuaes. Noutros termos, o Estado deve
sêr Lrma entidade cultural.
O Estado náo depende da forma de governo, para
conseguir a sua finalidade. A forma de governo é o fruto de uma evoluçáo historica, e depende da maior eonveniencia para a vida nacional de um povo. "A autoridacle
politica não se liga, necessariamente, à determinada forma
de g,overno. O Estado pode adoptar esta ou aquella, contanto que sirva, verdadeiramente, para o maior bem da
collectiviade" (Leão XIII).
2. A origem da autoridade civil

Como

já vimos, o poder civil

apoia-se na indole

sociav,el do hornem, mas tem a sua origem na vontade
«le Deus. Sem a autoridade dos chef es, e sem a obediencia dos cidadãos, não pode haver ordem social

entre os homens. Ambos os factores, autoridade ,e obediencia eiviea, são corollarios da lei natural ( cfr. s

5, 3).
a) Errada é, pois, a opiniáo de Rousseau, que o poder
civil deriva de um contrato social. O governo dirige os
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destinos da nação, como um simples mandatario do povo.
Está, portanto, sujeito á" soberania do povo, que o pode

depôr a bel-prazer.

b) E'innegavel eüê, na formação do Estado, sê fazern accordos de varias especies, quer para legalizat os
direitos da nova naçáo, quer para regular as suas relações
com as demais potencias. A autoridade como tal não é,
todavia, instituida por meio de taes contratos. O povo,
por sua vez, é o primeiro detentor, mas náo é o autor do
poder civil. S. Paulo já, dizia: "Não h?L autoridade, a náo
sêr que venha de Deus" (Rm 13, 1). No regimen democratico, a autoridade vem de Deus, pela legitima institui-

çáo do povo.

3. Caracter da lei civil

O individuo deve respeitar todas as leis baixadas pela autoridade civil, contanto que não
sej am contrarias á, lei natural e divina. A transgressão das leis civis é peccado, grave ou leve,
conforme o valor da materia. Em caso de collisão entre leis, devem prevalecer as leis de
Detts, porque as leis ,que lhes forem contrarias,
não são leis verdadeiras (cfr. § 5, 2).
aa) A Eseriptura diz, em muitas passagens, clue devemos obediencia ás autoridade legitimarnente constituidas. Nosso Senhor mandou: "Dae a Cesar, o que é de
Cesar"

! ( N{t 22, 2]-)

.

No chefe slrpremo da naqão. devem todos os

cidadáos

considerar urna autoridade por Deus irtstituida, se ja qual
fôr a corporaçáo politica a que pertença. Como legitima
autoridade, o chefe da nação náo deve immiscuir-se errr
assumptos meramente partidarios, em prejuizo da familia
nacional. Se o fizer, os eicla{áos podem reagir, mas só
nos tramites eonstitucionaes. Reacções de outro caracter
são eriminosas.
bb) Em toda a sua vida terrena, Jesus Christo prestou
estricta obediencia ás autoridades constituidas. O nascimento em Belém representa, pelas circumstancias exteriores, o primeiro acto de obediencia civica de Nosso Senhor (Lc 2, 1 ss). No dia de sua morte, Jesus proclamou,
diante de Pilatos, a origem divina de toda autoridade: "Não
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terias nenhum poder sobre mim, se náo te fôra dado do
alto" (Jo 19, 11)
ec) Todo conf orme ao espirito do Mestre, escreveu S.
.

Paulo aos christáos de Roma, com vistas aos imperadores
pagáos: "Esteja cada qual sujeito ao poder da autoridade,
porque náo há autoridade que não venha de Deus. As
que existem, foram instituidas por Deus. Porisso, quem
resiste áL autoridade, resiste áL ordem de Deus. E os que
resistem, attraem sobre si mesmos a condemnaçáo (Rm
13, 7-2) . . . E' pois neeessario prestar-lhes submissáo, não
sómente pelo temor do castigo, mas tambem por motivos

de eonsciencia ( l. c. 13, 5 )

.

"Todas as leis humanas se nutrem da lei uniea, di-

vina" (Heraclito).
a) A lei justa e valida cria, por natureza, uma
obrigação moral para o individuo. O caracter dessa
obrigação depen de da intenção do legislador e de sua
orientação religiosa. São Paulo ref ere-se a leis civis
qlle devem sêr observadas, "por motivos de consci,encia" (Rm 13, 5). "Quando são justas, as leis humanas firam da lei eterna, da qllal .promanam, a força
de obrigar em conscien cia" ( Sto. Thomaz ) . O cidadão deve, portanto, observar as leis civis, por encargo de consciencia.
A maioria dos theologos admittem a existencia de
leis que náo obrigam, em consciencia, a fazet ou deixar
alguma coisa, mas sómente a eumprir a pena legal em que
se incorrer pela transgressáo. Chamam-se, porisso, leis
Em muitas Congregações religiosas, os estatutos

penaes.

como taes não obrigam sob peecado, emquanto as penalidades obrigam em consciencia.
Sob o ponto de vista móral, sáo penaes as leis, cujo
fim pode ser alcançado eom a simples sancção ou comminaçáo de pena (são, em geral, leis prohibitivas, ou leis que
o legislador náo quer impôr em consciencia). Como taes,
são tidas as leis policiaes e aduanei,râsr os regulamentos

de caça e pesca, etc.
No Estado leigo, o legislador não pode, propriamente,

obrigar em consciencia, porque náo reconhece a lei natural e divina como fonte primeira de todas as leis. De per
si, a sancçáo é a unica força de taes leis. Ainda assim, o
eidadão deve observá-las, porque o bem eommuÍn lhe impõe a obrigaçáo de consciencia (lei natural).
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) Para a lei sêr justa e valida, não se requer

apenas que seja promulgada pela legitima autoridade, mas que seja antes de tudo conforme com a

lei divina, para

r,ealmente servir ao bem commum,
e não lesar direitos individuaes e collectivos.
A lei que desrespeitar estas clausulas, não terá
em si valor de lei, nem obrigará ,em consciencia. A
lei civil não pode sêr arbitraria. Deve conformar-se
aos fins e ás obrigações do Estado como corporação. Assim, o cidadão não fica entregue â discrição
das leis civis, porque estas não podem ultrapassar
as clausulas da lei natural, sem destruir ao mesmo
tempo toda e qualquer obrigação de consciencia (I\[t
22, 2l; Rm 13, l-7).
11.

I)everes civicos

Respeitar- as leis e pagar as contribuições
necessarias, são os deveres civicos que o cidadão deve cumprir, por motivos de consciencia.

) O respeito ás leis não consiste em acatá-las
ou em observá-las com espirito servil, so por medo das penalidades legaes. Para o
christão, o respeito ás leis procede da intima convicção de que Deus instituiu o f ôro civil para o
a

exteriormente,

bem da collectividade.
b ) As contribuições consistem no fiel pagamento
de impostos e direitos. Sem o systema tributario, o
Estado não poderia cumprir a sua missão. Se fôr
necessario, er calamidades publicas, pode o Estado
exigir rnaiores sacrificios do cidadão. Se os impostos ordinarios forem excessivos, o cidadão pode coi]siderá-los como leis penaes. Por via de regra, os inrpostos excessivos são a consequencia de peculatos e de

má adnrinistração.
c ) E' dever tomar parte na vida publica da nação. Em primeiro lugar, o exercicio clo voto nas eleições. Cada cidadão é responsavel pela sorte politica
de seu paiz. Não lhe pode sêr indifferente em que
mãos são collocados os destinos da patria. Pelo voto,
deve contribuir euc, do go\rertto, sejarn afastados todos os elementos duvidosos e subr.ersit-os. No systema
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democratico, o povo recebe o governo que suf fra'gou nas urnas eleitoraes.
d) Outro dever civico é o serviço militar. O cidadão que não gozar cle isenção pela lei, deve prestar o serviÇo militar, conforme as leis do paiz. No
Brasil vigora o recrutamento por sorteio. O serviço
militar é uma escola de disciplina.
O serviço militar torna-se grave obrigação de
consciencia, em caso de guerra justa e def ensiva.
Não compete ao individuo verif icar se a guerra é
de legitima defesa. Em caso de mobilizaçáo, urge
para ,elle o dever de patriotismo.
e) O governo commette um crime de lesa-humanidade, s€ recorrer t, guerra, antes de tentar todos
os recursos pacificos. Senclo tão grandes os mal,es
da belligerancia moderna, deviam os estadistas resolver, pacificamente, todas as collisões internacionaes,
e garantir cada yez mais o congraçamento de todas
as naçoes.
O Cardeal F aulhaber estabelece uma these memoravel
para o novo direito de guerra. Como a guerra já, náo se
decide só nos campos de batalha, mas sacrifica directa-

mente a populaçáo civil, por ataques aereos e pelo empreg,o
de gazes asphyxiantes, os governos não deveriam declarar guerra, sem antes consultar a vontade da nação, por
meio de um plebiseito ( Sermão de S. Silvestre, 1928).
Thema: Os deveres do cidadão, segundo a moral
christá.

S.Oamorâpatria

Patriotismo é a affeição que cada qual deve

têr a seu povo e a sua terra. Baseia-se nos laços do mesmo sangue, na unidade da mesma
lingua,' na solidariedade dos mesmos costumes

e tradições. O cidadão deve considerar a patria
como uma ampliação da casa paterna. O amor
a patria é um dever sagrado para o christão; f az
parte da piedade filial (cfr. § 55, 3).

a) Todos os cidadãos têm o dever solidario de
procurar o bem commum da patria, dentro dos limi-
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tes marcados pela justiça e equidade social. Em consequencia de guerras ,e tratados diplomaticos, os limites politicos n ão coincidern, nruitas vezes, com os
limites ethnicos e geographicos da patria. Isto pi'ovoca serios conflictos na consciencia do cidadão. De
LIm lado, tern de cumprir deveres para com uma
nação, cuja mentalidade lhe é estranha; de outro lado, não pode renegar a natural affeição pela patria
antiga, a que continua ligado pela identidade de san-

, de lingua, d,e costumes e tradições.
b ) O amor â patria não deve acobertar crimes e
villanias. Muitos estadistas avaliam a moralidade da
politica pelas vantagens que trouxer para a sua propria nação. Bom e honesto, dizern elles, g__t_y4o que
sirva para o bem da raça.. Na encyclica "Ubi arcanum", de 1922, Pio XI condemna as degenerescencias do patriotismo: "Essas ambições incontidas disfarçam-se sob as apparencias do bern publico,e do
amor â patria. Na realidade, porem, são as causas
das inimizades e emulações, que existem entre as
nações. Esse amor â propria nação e patria pode
sêr uma fonte de grandes virtudes e de acções geneSue

_

rosas, emquanto se conservar suj eito ás leis do christianismo. Torna-se, porém, uma fonte de innumeraveis
injustiças e deslealdades, quan do ultrapassa os jus-

tos limites, e assim se transforma em desordenado
amor i,, propria nação".
Thema: O verdadeiro patriotismo.
6. O nacionalismo

E' difficil de circumscrever o conceito do
nacionalismo. Em sua forma legitima, é, a tendencia natural com qLle povos e nações' cultivam as suas particularidades raciaes, politicas
e religiosas. Como aberração politi cà, consiste
exaggerar os direitos nacionaes, com prej9m
uizo de outros povos e nações.
Nos paizes de formação heterogenea, o nacionalismo deve respeitar os direitos das minorias ethnicas.
-Em paizes immigratorios, as minorias ethnicas de-
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vem sêr assimiladas por um processo lento e natural.
Pelo facto cle emigrâr, o inãividuo renuncia â cultura de origem, mas não pode nacionalizar-se automa-

ticamente. Suà descendencia, po_rém, j^ fica vinculada
it gleba. Aos poucos, vae-se adaptando ao meio nacional. Em paizes immigratorios, a assistencia moral

ao colono é um dos problemas mais importantes da
nacionalidade.

com'prehender o ,eolono é ganhar-lhe o eoração. Não
se deve esquecer a nostalgia de quem abandona a sua
aldeia natal, para viver em terra estranha, longe de tod.o
recurso humano, a lutar com o solo virgem. Emquanto
não vencer a hostilidade do meio, emquanto náo conseguir um pouco de conforto para a familia, emquanto não
tiver igreja e escola, o colono não se affeiçoa áL terra que
escolheu para segunda patria. E não admira. por mais
pobre que fosse em seu paiz, o colono sempre renunciou
a um ambiente de 'civilizaçáo millenaria.
o Brâsil é um paiz immigratorio. Já" náo somos a mescla exclusiva do portuguez com o indio e o afrieano. No
Brasil de hoje, existem milhões de brasileiros descendentes de colonos, dos bandeirantes do século xx.
Themas: 1. Os postulados do verdad.eiro naeionalismo.
2. O problema da raça no Brasil, sob o
ponto de vista soeial e religioso.
3. A fgreja e os problemas nacionaes do
, Brasil.
4. O problema eseolar nas colonias.

§ 57. Obrigações pa,ra, com à Igreja
AlgrejaeoEstado
A fgreja como eolleetividade
Reino de D,eus visivel aqui na terra, a Igreja
constitue uma sociedade perfeita, cujo fiá é üntificar a humanidade, por m_eio dâs doutiinas e àr;ças da revelação feita por Jesus christo.
a) A fundação e a organizaçáo da rgreja já, foram
1.

consideradas anteriormente (cfr. a exposiçãã do dogma).
b) como soeiedade perfeita, possue a rgreja tóaos os
meios para o desempenho de sua missão aqui na terra.
Luz e Vida
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Pela prégaçáo das verdades reveladas, pela administração

dos sacramentos, pela celebraçáo do sacrificio da nova
alliança, pela legislagáo canonica, exerce a Igreja o seu
triplice ministerio d e ensinar, dê santif icar, e de governar.
2. I)everes Para com tu Igreja

O christão deve considerar a Igrej a como
sua Mãe espiritual, e prestar-lhe amor, respeito e obediencia. O _e§pirito ecclesiastico lei"-o a têr p,arte nos ideáes, trabalhos e solicitudes da Igrej a.
a) a Igreja deu a cada um de seus m,embros a
vid.a sobreríatüral. Tornou-se assim a mãe dos fiéis,
em toda a extensão da palavra (Santa Madre -Igreja)'
Com todo o carinho, acompanha a sorte de seus
filhos. Sobre o cadaver do christáo lança a derradeira benção para o descanso da sepultura.
Igreia deve sêr a attitude de
b ) A obediencia

Servilismo é ? negação
um tífro grato e amorolo.
^
do amor á Igreja. O bom catholico sabe perfeitamente
que os preõeitos da Igrei a lão visam outra coisa,
sienão o maior bem esfiritual de seus f ilhos. Ainda
que não comprehenda âs vezes as. intenções da Igreia, o bom cãtholico não deixa jamais de observar
ás- Suas leis, e de mantêr a união e a concordia entre os fiéis.
c) viver com a Igreja presuppõe tres coisas :
aa) acompanhar a vida liturgico-sacramental da
sacramentos e pela meditareoepção
Igrejá,'pela
"dosdos
"
liturgicos (anno ecclecyclos
ô
festas
d"§
ção
siastico

)

.

) comprehender e apreciar os trabalhos da
Igreja no sei^o da humanidâde (obras de caridade,
aãsiitencia ás diasporas catholicas, missão 'entre povos pagãos, questão social, etc. ) .
cc ) def ender a Igreja, quan do atacada e calumbb

n

iada.

Thema

: O verdadeiro espirito

.

ecclesiastico.
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3. As relações entre tu Igreja e o Estado

Os fins da Igrcj a e os fins do Estado não
são incompativeis. Pelo contrario, penetram-se
e completam-se mutuamente. A Igrej a soffre
damno com as crises do poder temporal, porque os seus subditos üambem são subditos do
Estado. De sua parte, o Estado não pode garantir a prosperidade temporal da nação, sê
não tiver em vista a vocação supraterrena do
homem, se não respeitar pelo menos os principios basicos da lei natural. No exercicio de
suas attribuições, há varios pontos de contacto
entre a Igreja e o Estado. Porisso, a separação
cla Igrej a e do Estado é,, de per si, u,ma anormalidade.

a) Na definição de Leáo XIII, Estado e Igr,eja
são sociedades individualmente perfeitas, quer dizer, cada qual autonoma no que lhe compete.
Em assumptos de uma só competencia, o Estado e a Igreja não se devem pertur,bar mutuamente.
Pode-se e deve-se fazer estricta separação entre assumptos meramente espirituaes e meramente temporaes. Há, porém, qllestões de dupla alçada, r que
o Estado e a Igreja são de igual competencia, como
acontece nos assim chamados direitos mixtos ou limitrophes (legislação matrimonial, instrucção e edue

cação da juventude, assistencia religiosa nos quarteis,
propriedade ecclesiastica, direito de aforamento, direito tributario, etc. ) . Nessas e noutras questões, a
Igreja e o Estado devem definir, pacificamente, os direitos e as obrigações reciprocas.- E' o que se faz, de
preferencia, pelas concordatas com a Santa Sé Apostolica.

o regime de sea e o Estado. Na Constituição
de 1934, foi mantida a separação, rnas "sem prejuizo
da collaboração reciproca em prol do interesse collectivo" ( art. 17 ,' III ) .
b

)

Desde 1889, vigora no Brasil

paração entre

a

Igrej

2L*

http://www.obrascatolicas.com

!24

DR. F'REDERICÔ TILLNIAIVN

_ A MÔRAL C^O,TTTOLICÀ

Sobre as varias questões mixtas, a Constituição
de 1934 legislou com Iargueza de horizontes. As novas leis beneficiam to dos os credos. S,eria sectarismo
impugná-las, na forma em que estão redigidas. Não
são reivindicações especificamente catholicas. Dir-seiam, antes, uma aff irmação christã contra as tendencias positivistas da velha legislação.Porisso, os protestantes podiam ter apoiado a campanha dos catholicos. Seria uma def esa do nonle christão.
A respeito da assistencia religiosa em estabeleeimentos
officiaes, diz a Constituiçáo: "sempre que solicitada, será
permittida a assistencia religiosa nas expedições militare§,
hos hospita.es, nas penitenciarias e em outros estabelecimentos of ficiaes, sem onus para os cof res publieos, nem
constrangimento ou coacção para os assistidos. Nas expedições militares, a assistencia religiosa só poderá sêr
exercida por sacerdotes brasileiros natos" (art. 113, 6).
Os demais artigos relativos a questões mixtas já foram
citados nos paragraphos autecedentes.

Themas: 1. O Estado totalitario e os direitos da lgreJa.

A assisteneia religiosa em quarteis e peum postulado da lei natural.
nitenciarias
3. Refutar a -accusação: Os catholicos são
subditos de um soberano estrangeiro.
principal
erime, que o mundo está expiando neste
"O
momento, é a apostasia official das nações (Cardeal Mercier, pastoral de 1918).
2.

Leitura coneomitante e obras de consultação: Tristã,o
de Athayde, Introducçáo ao Direito Moderno, Rio, 1935
idem, Pela Reforma Social, Cataguazes, 1933; idem, O
problema da burguezia, 7932; idem, Debates pedagogicos,

1931; idem, Politica, L932; idem, Economia prepolitica, L932,
idem, Preparaçáo éL sociolo gia,, 1931; idem, Esboço de uma

introducção e Economia Moderna, 1930; idem, Contra-revolução espiritual, 1933; idem, No limiar da Idade Nova,
1935; idem, O espirito e o mundo, 1936; idem, Da Tribuna
e da Imprensa, Petropolis, 1936; idem, fndicações politicas, 1936; Pio I(f, encyclica "Quadragesimo anno", sobre
a questáo social, apud "Vozes de Petropolis", 1931, nn.
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l4-L9; A. Belliot O. X'. M. Manuel de Sociologie Catholieüê,
Paris; The f'ranciscan Educational Conference, VoI. XVf,
n. 16, Brookland, 'Washington, D. C. (com as magistraes
theses de f,'r. Hyacinth Ries O. M. Cap. sobre a sociologia
do Novo Têstamento, de Fr. Sylvester Brielmaier O. M.
Cap. sobre moral e sociologia, de E r. Emil Brum O. E. M.

sobre fgreja e capitalismo, de E'r. Peter Duffee O. E'. M.
sobre "fndustrial Cooperation", e eopiosa bibliographia);
Djacir Menezes, fntroducção á" sciencia do direito, Porto
Alegie, 1934; ff. Getzeny Alvaro Franco, Capitalismo
e socialismo, Porto Alegre, 1933; Serafim Leite, A retribuição do tr4balho, Porto, 1933; Dom João Beeker, O communismo russo e a civilizaçáo ehristã, Porto Alegre, 1930;
Everardo Backheuser, A seducçáo do communismo, Rio,
1933 (a literatura sobre as ideologias communistas é vastissima; convém lêr as obras de Berdiaeff, Le problême du

Communisme, Paris; Gurian, Le Bolchévisme, Paris ; a
mais impressionante refutação são, talvez, as obras da
eseriptora russa AliÍf Bachmanova, edições francezas de
Plon, Paris, versáo portugueza da Livraria do Globo, Porto
Alegre); A. Arnou S. J., L'Organisation internationale du
travail et les catholiques, Paris, 1933; Sebastião Pujol C.
M. F., Direito Ecelesiastico, L932; Dom Joã,o Becker, A
fgreja e_ a E.amilia, Porto Alegre, L927; Pio I(I, a encyclica
"Casti eonnubii", sobre o Matrimonio ehritão, apud "Vozes
de Petropolis" 1931, nn. 5-8; E. Jombart, Le M4riage, Paris, 1925; L. B,ouzic, Avant Ie Mariage; idem, Les fiançailles,
ibid.; idem, L'Eglise et le mariage, législation canonieuê,
ibid.; Pascoal Lacroix s. C. J., soluçáo do problema segual, Taubaté, 1935 (para menores sahirá uma edição
reduzida); para a educação sexual sãó recommenclaveis:
rroornaeú s. J; o combate da pureza; J. Cabral, Lutas
da mocidade, Petropolis; Paulo Barbier, As tentações;
Brnneteau, Les tentations du jeune homme, paris tgl2;
Hardy schielgen s. J., Tu e ella, s. Paulo; adolpho Doss
s. J., A perola das virtudes, Bahia; para celibatarias: abbé
Grimaud., A celles qui s'en vont solitaires. . . non mariées,
Paris; Dilrersberger, La virginité, Juvisy; para noivos:
Geraldo Pires de sousa c. ss. B,ed., perante a moga, petropolis; s. M., A primavera d.o amor, ibid. ; seúillanges o.
P., L'Amouy chrétien, Paris; para noivas: Abbé Grimaud,
F'utures épouses, Paris; idem, L'Epouse, attrait du E oyer,
Paris; S. M., A primavera do amor, Petropolis; Mariophi-

lo, A's portas do casamento,' ibid.; para ambos os sexos antes do casamento: J: Nysten, Rumo ' ao casamento; per-
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mond, Conselhos de uma mãe a seus filhos; Françoise
Ifarmel, IJne grave question de l'éducation des jeunes filIes, Paris; os breves e substanciosos folhetos: Charmot
S. J., Jeunesse et Pureté, Paris; I)e Ganay-Abrand-Viollet'
Les initiations néeessaires, Paris; Abrand, EdUcation de la

Pureté, ibid.; Verine, Un probleme urgent, ibid.; idem'
L'Education des sens, ibid.; idem, Maman vous dira, ibid.;
idem, La mêre inieiatrice, ibid. Para casados: Baoul Plus
S. J., La chasteté au Mariage, Paris; sobre a maneira licita de regular a concepção: Smulders, De la continence
periodique dans le Mariage, Letouzé & Ané, Paris; Marchal
et O. J. de Méro, La liberté de conception, l.ibrairie Medicis, Paris; Dorsatz C. SS. Red., Le contrôle rationnel des
naissances, Mignard, Paris; I)r. Latz, The Rhythm, Latz
Foundation, Chicago III; Pierre L'homme, Mariage et F écondité selon les exigences de la Loi morale, Téqui, Paris;

I{ermann Muekermann, Eugenik, Duemmler Verlag, Berlin, 1935; idem, Eugenik und l(atholizismus, ibid.; id'em,
Rassenforschung und das Volk d.er 'Zukunft, ibid.; idem,
Die tr'amilie, 7 Hefte, ibid.; idem, I{ind und V'olk, E{erder,
tr'reiburg in Br.; (as obras de Forel e de van der velde
sobre matrimonio e problema sexual estáo no Indice de
Livros Prohibidos) ; Agostino Gemelli O. F. M., L'Origine
de la Famille, Paris; René Bethléem, Catecismo da educaçáo, Porto, 7928; f{enri Delassus, L'Esprit familial, Paris;
Laurita P, IB,. Gabaglia Annita L. G. de Castro, Juventude de hoje, Iares de amanhá, Rio 1935; Dechêne S. J.,
Le flambeau dans la maison, Parià (ascese feminina) ;
J. Philippe, Conseils aux parents, Paris; Paul Thouvignon,
L'Ame féminine, Paris; P. Coulet, O problema da familia
na soeiedade confernporanea, Rio, 1933; C. Jéglot' L'art
d'être chrétienne, Paris, 1933; Mgr. Chollet, Les enfants,
Paris, 1935 (questáo escolar); A. D'Agnel et D'EspirêY,
Psychologie et psychothérapie éducatives, Paris, L92ó; E.
Magnin, L'Etat, conception paienne, conception cfrrétienne,
Paris; Edelbert lIurz O. F. M., Individuum und Gemeinschaft beim hl. Thomas von Aquin, Muenchen, 1932;
Léon Moureau, Catholicisme et politique d'abord, Paris;
Dom João Becker, A crise do poder temporal, Porto Ale-

gre;

7924; idem,

1935; Edouard.
1935 @ questáo

ção da democrac
gile et le nacionalisme, Paris,

1934.
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cAPITULo vir
Synthese da parte expositiva
§ 58. I)everes para com l)eus
Nogões prelimina,res

Foi o proprio Deus quem deu os dez Mandamentos na Lei antiga. O Decalogo contém, e ffi resumo,
todos os nossos deveres para com D,eus, para com o
proximo e para comnosco mesmos.
a) Devemos a Deus a fidelidade de nosso coraçáo, 'a
reverencia de nossa bocea e o obsequio de nossas obras.
b) Nossos deveres para com o proximo são: honrar os
paes e superiores; não fazer mal a ninguem nos bens de
vida, familia, fortuna e fama; náo desejar mal a ninguem,
principalmente em seu lar e em seus bens de fortuna.
c) Devemos amar a nós mesmos, procurando nossa
verdadeira felicidade: em primeiro lugar, e sobre todas
as coisas, a salvaçáo eterna; e depois os bens terrestres
nee.essarios e uteis á, vida temporal.
Todos os homens são obrigados a observar os
dez Mandamentos, inclüsive os pagãos, aos quaes
Deus se manifesta pela voz da consciencia. Os christãos devem obs,ervar os Mandamentos de um modo
mais perf eito, porque Jesus Christo não so os confirmou, mas tambem os aperfeiçoou.
a) Somos obrigados a observar todos os Mandamentos,
se quizermos alcançar a vida eterna. São a ponte que para
láL nos conduz. Basta desmoronar um dos dez pilares que a
formam e sustentam, para se tornar impossivel a passagem.

Com a d.evida permissão. transcrevemos neste capitulo, o
opusculo original de tr',rei Redrernpto l{ullmann O. X'. IU.
"O
catholico prático", breve explicação do Decalogo ao alcance de
todos, 6. edigáo, LzlL milheiros, Edit. "Vozes", 1936. Visando a
unidade. expungimos a numeração marginal, e adoptamos a divisão em_ paragra{phos. Nosso fito é facilitar a repetição da
materia. Os a4rhorismos rle ft. Redernpto l(ulmann são. por assim dize4 conclusões de premissas expostas e provadas 'no
cor,po

da obra.
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b) Com a graça de Deus, podemos observar todos os
Mandamentos sem excepção. São em si um fardo leve e
um jugo suave, pois todos se reduzem a um só: amar, o
que está no poder de cada um de nós.
"Deus nada ordena que náo seja para maior bem daquelle a quem dá as suas ordens" ( Sto. Agostinho )
.

1. Primeiro Mandamento:
Amar

a,

-

Deus sobre todas as coisas

No primeiro Nlandamento, Deus ordena que

o

honremos com o nosso coração. Honramos a Deus
com o coração, crendo e,esperando nelle, amando-o
acima de todas as cousas criadas.
a) Os nossos cateeismos só falam em amar a Deus,
porque o amor encerra a té e a esperança, e dellas nasce,
como uma flor da raiz e da haste.
b) Adoramos a Deus, quando lhe tributamos as devidas homenagens de fé, esperança e caridade.

Crêr em Deus quer dizer assentir inteiramente
a tudo quanto nos foi por Deus revelado. Deus se
revelou aos hom,ens, primeiramente por meio dos
Patriarchas e Prophetas, depois por Nosso Senhor
Jesus Christo, de um modo perfeito e definitivo.
a) A Igreja Catholica, infallivel pela assistencia do
Espirito Santo, apresenta-nos a crêr tudo o que Deus revelou.

b) As fontes da Revelaçáo Divina comprehendem
Escriptura Sagrada e a Tradiçáo Apostolica.

a

A nossa fé deve sêr universal, firme e viva.
A fé é universal, quando cremos tudo o que Deus revelou, e a fgreja nos propõe a crer.
A f.é é firme,
quando cremos sem a minima duvida voluntaria.
A fé é
viva, quando observamos os seus preceitos.
Não basta crêr, em geral e em confuso, todas as
verdades da fê. Há algumas verdades que todos os
fiéis, para poderem salvar-se, devem crêr por acto de
fé explicita: a existencia de um Deus Remun,erador,
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a unidade e trindade de Deus, a f ncarnação, Paixão e Morte de Nosso Senhor ( cfr. II vol. 39, l-2) .
a) O culto catholico dos Santos, das imagens e reliquias não é contrario á, verdadeira f.é em Deus.
b) Pecca eontra a fé: aa) quem duvida, voluntariamente, de algum ponto da Revelação; bb) quem rejeita
uma ou mais verdades da fé; cc) quem nega a obediencia da fé ao Chefe Supremo da lgreja; dd) quem admitte
doutrinas condemnadas; ee) quem acredita em eoisas

superstieiosas ou em deuses falsos.

c) A' perda da fé conduzem: aa) a soberba e presum; bb ) : o abandono da oração e demais deveres religiosos; cc) a leitura de maus livros; dd) as más compção

panhias.

Devemos esp,erar de' Deus tudo o que Nosso Senhor Jesus Christo nos'prometteu.
a) Jesus Christo nos prometteu: aa) a vida eterna;
bb) a graça do Espirito Santo; ce) os bens temporaes
necessarios ; dd ) o perdáo dos peccados ; ee ) o auxilio 'na"s
neeessidades e tribulações.
b) Devemos esperar em Deus, porque Elle é bom,
fiel e poderoso.
e) Pecca contra a esperança: aa) quem desconfia da
bondade e misericordia de Deus; bb) quem abusa da misericordia de Deus, para peccar; cc) quem tenta a Deus,
expondo-se sem justo motivo a perigos g:raves, na presumpção de que Deus o ajudará.
Amamos a Deus acima de todas as cousas, quando
o pref erimos a to das as criaturas, e queremos antes
perder tudo do que ficar sem o seu amor e sua graça.
a) O amor a Deus é perfeito, se o amamos por sêr
Elle, em si, infinitamente amavel (quer dizer: digno de
sêr amado). E' imperfeito, se no amor a Elle temos mais
em vista a sua bondade para comnosco.
b) Para conservar e augmentar em nós a fé, a esperança e a caridade, devemos: aa) meditar frequentemente
sobre as perf eições divinas, os beneficios de Deus, e as
demais verdades da fé; bb) fazer muitas vezes actos de

fé, esperança e caridade; ce) reeeber dignamente os santos
§acramentos.
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c) Os peceados eontra o amor a Deus sáo: aa) a indifferença e frieza para com Elle; bb) a aversão e o odio
a Elle.

2. Segundo Mandamento:

-

Não tomar o seu santo Nome em vão

No segundo Mandamento, Deus prescreve que

o

honremos com a nossa bocca.

a) I{onramos a Deus com a bocea: aa) confessando-o
na presenga dos homens; bb) dirigindo-lhe as nossas ora-

ções; cc) louvando-o por piedosos canticos; dd) invocando-o para testemunhar alguma verdade; ee) fazendo-lhe

e votos.
b) Devemos confessar a Deus diante dos homens,
quando o exige a gloria de Deus, a dignidade da Religião,
ou o bem espiritual do proximo.
Orar é dirigir a Deus o nosso coração, para lhe
manifestar sentimentos de respeito e gratidão, ou para
lhe pedir perdão e graças. A oração pode sêr vocal
e mental.
promessas

Devemos tezar muitas vezes, principalmente de manhá

e áL noite, aos domingos e dias santos, em perigos e tentações, na hora da morte.
Juramento é a invocação de Deus em testemunho da verdade. Promessa é um compromisso tomado diante de Deus de f.azer ou cumprir uma coisa
licita e possivel. Voto é uma promessa, feita clirectamente a Deus, de um bem melhor e possivel.
a) Pecca contra o segundo Mandamento: aa) quem,
por respeito humano ou por medo, náo confessa a Deus,
quando deve; bb) quem pronuncia o nome de Deus sem
respeito, e quem blasphema e pragueja; cc) quem náo
reza, ou reza sem devoçáo; dd) quem jura falso, ou sem
necessidade; ee) quem faz promessas ou voto, sem a seria
intençáo de cumprí-los.
b) Blasphemia é toda palavra de desprezo, esearneo
ou maldiçáo contra Deus, contra a SS. Virgem, contra os
Santos e as coisas sagradas. E' peeeado gravissimo. Numerosos sáo os casos de grandes castigos infligidos pelo
céu aos blasphemadores,
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Roga praga, aquelle que deseja mal a si ou a outrem,
invocando o nome de Deus, dos Santos ou do inimigo infernal. Muitas vezes, as pragas caem sobre aquelles que as
rogam.

3. Terceiro Mandamento:

-

Guardar domingos e festas

No Terceiro Man damento, Deus ordena que o
honremos por obras, isto é, por Llm culto externo e
publico, guardando e santif icando um dia fixo em

cada semana, ao qual a Igrej a accrescenta mais algllns durante o anno ( di as santos de guarda ) .
a) Guarda-se na Lei Nova, desde os tempos dos Apostolos, o domingo em lugar do sabbado, porque Jesus Christo resuscitou num domingo.
b) Devemos prestar a Deus culto externo: aa) porque
tambem o corpo deve pagar o seu tributo ao Criador;
bb) porque com à adoração externa se afervora a interior; cc) porque o culto externo satisfaz uma necessidade
da natureza humana.
c) A Deus é devido um culto externo e publico; de
facto, náo só o individuo, mas tambem a sociedade eomo
tal devem honrar a Deus.
d) O culto externo e publico consiste no santo Saerificio da Missa, nas funcções e solennidades religiosas,
nas cerimonias extra-liturgicas, nas peniteneias, nos jejuns, etc.
e) Para o culto publico, é necessario que haja igrejas e capellas, com os respectivos adornos e alfaias.
f ) Os catholicos devem concorrer com offertas para o
culto publico, com sentimentos de generosa gratidão para
com Deus, doador e supremo Senhor de todos os bens
temporaes.

g) As pessoas encarregadas, de modo especial, de
cuidar do culto publieo, sáo o clero e as demais pessoas
consag:radas ao serviço de Deus.
O preceito que prohibe obras servis aos domingos e dias santos, é gravissimo. Deus ameaça com severos castigos aos que não o observam.
a) As obras prohibidas nos domingos e dias santos
são as obras seryis, isto é, trabalhos braçaes, proprios do§
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antigos servos, de artifices e operarios; obras em que
mais toma parte o corpo do que o espirito.
b) Os patrões, os governos e as autoridades QUê, sem

razáo sufficiente, ordenam trabalhos servis nos domingos
e dias santos, contraem grande culpa. Sáo responsaveis
pelas funestas consequencias que a transgressão deste
preceito causa aos individuos, áL familia e áL soeiedade.

A Igreja, a quem devemos obediencia em tudo
que se refira â Religião, ordena aos fiéis, que tenham
sete annos completos e não esteiam legitimamente impedidos, a assistencia de Missa aos domingos e dias
santos de guarda.
a) Além de assistir á" Missa, o bom christáo santifíca

os domingos e dias santos : aa) assistindo áL doutrina christá, ás prédicas, e aos officios da tarde; bb) recebendo,
frequentemente, os Sacramentos da Penitencia e Eucharistia; cc) praticando obras de caridade para com o proximo.
b) F'óra das horas empregadas nos deveres religiosos,
não são prohibidos divertimentos honestos nos domingos
e dias santos. Devemos, porém, evitar tudo o que leva ao
peccado, como seja f requentar casa§ de jogo, tavernas,
espectaeulos perigosos, más eompanhias, etc.
Com jejuns, abstinencias e outras penitencias exteriores, honramos a santidade e a justiça divina.
Sacrilegio é a profanação de lugares, coisas e pessoas

a Deus.
c) Pecca contra o tereeiro Mandamento: aa) quem
aos domingos e dias santos trabalha ou manda fazer trabalhos servis; bb) quem falta á Missa dorninical ou festiva,
sem motivo sufficiente; ce) quem commette sacrilegios;
dd) quem não guarda a lei do jejum e da abstinencia,
consag:radas

ee) quem não contribue, conforme os seus recursos, para a
manutenção do culto publico.

§ 59. Deveres para comsigo mesmo
e pa,ra com o proximo
1. Quaúo Mandamento:
-

I{onrar pae e mã,e
quarto
Mandamento, .Deus manda amar, resNo
peitar e obedecer a nossos paes e ás legitimas autoridades eccl,esiasticas e civis.
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a) Devemos honrar os paes e as legitimas autoridades pelos seguintes motivos: aa) são os representantes de
Deus na terra;

bb

) a elles

devemos

-

muitos e grandes

beneficios.

b) O amor aos paes e superiores consiste na benevolencia, na benêficencia e na oração por elles.
e) Respeitamos os paes e superiores, quando os veneramos de todo o coração, e manifestamos nossa vene'

ração por palavras e

acções.

d) A obediencia aos paes e superiores consiste em
cumprirem os filhos e subditos todas as suas ordens iustas. Estas náo sáo justas, se contrariam ordens e leis
superiores. Quando dão ordens justas, devemos obedecer tambem ás más autoridades.
Para termos boas autoridades, devemos: pedi-las
a Deus; dar, nas eleições, o nosso voto sómente a
pessoas dignas e competentes.
a) O verdadeiro patriotismo consiste em amarmos

a

nossa terra mais que todas as outras, e em contribuirmos,

eom meios licitos, para o seu progresso e sua defesa.
Longe de perder com o amor á" Religião e áL humanidade,
o amor da patria é por elle completado e aperfeiçoado.
b) Deus prometteu, aos filhos que honram seus paes,
vida longa, felicidade e benção neste mundo. Da mesma
forma, castiga os maus filhos com deshonra e infortunio

neste mundo, com uma morte infeliz e a condemnação
eterna.

Para serem dignos da honra eue, segundo o
quarto Mandamento, lhes é tributada, os paes devem
educar os f ilhos nos santos principios da Religião,
e nos sãos principios de uma vida boa e util â hu-

manidade.

A boa educação abrange quatro partes: a physica,
intellectual, a moral e a religiosa.

a

Pela mesma razáo, devem as autoridades : a) procurar, quanto em suas forças couber, o maior b,em
de seus subditos; b) ser justas e imparciaes; c) dar
bom exemplo a seus subordinados.
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2. Quinto Mandamento:
Não matar
Pelo quinto Mandamento, Deus nos prohibe de
fazer mal ao proximo e a nós mesmos no bem mais

precioso da terra, na vida temporal.

A vida temporal é, eom effeito, o bem mais preeioso
da terra: a) é a base de todos os mais bens terrenos;
b) é de grande valor para a vida eterna, eomo tempo de
semear o que se . eolhe na eternidade.
O quinto Mandamento obriga-nos : a) a conservar
a vida e a saude, principalmente pela sã alimentação,
temperança, asseio, trabalho, ordem, deseanso, recreio,
e uso de remedios em caso de doença; b ) a evitar
tu do o que possa prejudicar a saude oll causar a
morte.

Prejudieam a saude: gula, bebidas anti-hygien[cas,
e prazeres; trabalhos excessivos,
principalmente em fabricas e officinas, durante a noite
excessos de divertimentos

trabalhos de mulheres e crianças; vestuarios que impeçam

o natural desenvolvimento do organismo; raiva e outras
paixões.

O suicida commette gravissimo peccado contra
Deus, contra a sociedade e contra si mesmo.
a) E' permittido, e até meritorio, sacrificar a vida
e a saude, quando fôr necessario para alcançar a vida
eterna, ou para salvar a vida espiritual ou temporal do

proximo.

b) Prejudica-se a vida do proximo: aa) ferindo-o ou
bb) amargurando-lhe a existeneia corn injurias e afflicções; cc) dando-lhe ou vendendo-lhe alimentos e remedios falsificados ou deteriorados; dd) provocando-lhe a ira sem razáo suff iciente ; ee ) causando-lhe
grandes sustos e abalos.
espancando-o;

O homicidio injusto, commettido com deliberação, é urn peccado tremendo, que pede a vingança
do céu. O homicidio praticado por imprudencia é
f alta mais ou menos grave, cottforme as circumstancias. O homicidio puramente casual ou em legitima
defesa não é peccado algum.
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a) São sobremaneira horrorosos: o parricidio, o fratiicidio,oconjugicidioeoinfanticidio.
b) O duello tem a malicia do homicidio e do suicidio. Está sujeito a rigorosas penas eanonicas.
c) O quinto Mandamento prohibe, tambem, tudo o
que conduz e incita a obras contra a vida do proximo:
a ira, o odio, as rixas, a contumelia, etc.
Prejudica ao proximo na vida da alma, quem o
induz ao peccado oLl lhe dá occasião de peccar.
a) Quem prejudica, injustamente, a vida espiritual ou
corporal do proximo está rigorosamente obrigado a repa;ta,r, quanto possivel, o mal causado.
b) Não basta não praticar o mal. Devemos ainda:
aa) viver em paz com o proximo; bb) perdoar as injurias
e arnar os proprios inimigos; cc) promover o bem espiritual e temporal do proximo.
3. Sexto Mandamento:

-

Não peccar contra a, castidade

Pelo sexto Nlandamento, Deus nos prohibe de
f.azer mal ao proximo e a nós mesmos nos bens da
especie. O bem principal da familia é a felicidade

domestica, prov,eniente da perf eita união de vidas,
de pensamentos e aspirações entre os esposos.

Para haver perf eita união e verdadeira f,elici-

dade na familia, é necessario não só que os esposos
tenham santificado, christãmente, a sua mocidade,

mas que cumpram tambe ffi, f ielmente, os deveres
do estado matrimonial.
a) A's principaes virtudes do moço catholico sáo: piedade para com Deus, obediencia aos paes e superiores,
amor ao trabalho e estudo, seriedade e lealdade para eom
os amigos, eavalheiroso respeito a todas as pessoas de
outro sexo.
b) O maior ornamento da jovem catholiea são: piedade, amor aos paes e irmãos; modestia nos trajes, nos
gestos e em todo o porte; mansidão e humildade, a par de
grande energia em afastar tudo o que possa prejudicar
a sua virtude e dignidade.
Moços qlre se entregam aos prazeres mun danos
e â libertinagem, qllasi nunca serão bons esposos,
nem paes dedicados e dignos, nem membros uteis
da sociedade. Jovens pouco piedosas e virtuosas dif-
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ficilmente cumprirão os deveres de esposa âbnegada
e de mãe santa.
a) Relações de amizade, camaradagem etc., entre pessoas solteiras de sexo differente, são um grande mal, porque destróem o mutuo respeito, unica base solida para
uma vida feliz no estado matrimonial. O mesmo se deve
dizer das relações entre noivos, se náo forem christãmen-

te
.

eastas.

b) Os noivos devem evitar familiaridades demasiadas
e portar-se com toda a seriedade. Conhecerem-se melhor deve sêr a sua intenção, em todas as visitas e conversações. I{avendo esperança de feliz casamento, devem
realiza-lo o mais breve possivel. No easo contrario, devem
logo romper o noivado.
Os mutuos deveres entre os esposos são : amor
verdadeiro e duradouro, inviolavel fidelidade, paciencia em relação íls faltas e ao genio de cada um.
No trabalho da educaçáo dos filhos, devem os esposos lembrar-se que uma prole numerosa e bem educada
é, para elles, uma alegria na vida e um consolo na velhipara a Religiãb e a Patria, uma felicidade e bençáo
c€,
para
Deus Nosso Senhor, uma gloria toda espeeial.
As uniões livres, sem as bençãos da Religião e
as garantias da lei civil, são um grande mal para a,
familia, principalmente pqrq a mulher que se_deg_raqa
a viver mais em escravidão do que em liberdade.
O amor livre é a peor profanação da familia, é a
prova de que se perdeu a verdadeira noção do amor.
Com relagão ao sexto Mandamento, o sentimento de
pudor obriga-nos a evitar na presença de outros, mórmente
em presença de menores e crianças, todas as palavras e
acções que offendam a pureza,. Somos tambem obrigados
a observar, onde quer que estejamos, as regras e prescripções da modestia ehristã.
Os peccados contra o sexto Mandamento levam
o homem a muitos outros peccados, a crimes de toda
,especia, miseria, â doença e infamia, e finalmente
ir condemnação
eterna.
^
^
a) As pessoas que proferem palavras deshonestas provam, com isso, que têm um coração impuro. Se não qui-
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zermos sêr contaminados, devemos evitar o contacto eom
ellas.

b) Em nossos tempos, âS eausas principaes da eorrupção de costumes, são entre outras: aa) a ociosidade e o
luxo exaggerado em que vivem largas rodas da sociedade

moderna; bb) as condições sociaes que muito difficultam
a vida no lar menos abastado; cc) as publicações, em livros e jornaes, e aS representações, em theatros e einemas,
que pintam e deserevem toda a sorte de scenas amorosàs, ae seducções, de faltas e crimes contra a moralidade;
dd) desenhos e pinturas indecentes, obras de arte liceneiosas, que se veem por toda a Parte.
t'

O valor cla castidade é inestimavel. E' um adorno precioso do homem. Conserva a satlde do corpo
e a agilidade do espirito. Pela castidade, a alma
se [rproxima de Deus.
a) A castidade perf eita e perpetua é possivel, como
prova a vida casta de innumeras pessoas, não só de pessoas solteiras e viuvas, mas até de casadas que se sujeitam áL abstinencia perpetua ou temporaria. Só não podem
viver castas as pessoas que se entregam ao vicio, ou que
procuram o perigo voluntariamente, como náo podem tão
"
pouco viver sobrias as que amam a embriaguez, e não

abandonam a companhia de vieiados.
b) A Sagrada Escriptura reeommenda o celibato por
motivo religioso, e aponta-nos o exemplo de Christo e dos
Apostolos. Optima coisa é o celibato, pois traz vantagens
áL Religião,

e contribue para a soluçáo das

questões

scclaes.

Não furtar
Pelo setimo Mandamento, I)eus nos prohibe
fazer mal ao proximo em selrs bens de fortuna.
4. Setirrro Mandamento:

de

O homem tem o direito de possuir os bens euê, honesta e legitimamente, tiver adquirido. Adquire-se honesta e legitimamente: a) pelo trabalho; b) rpor compra e
permuta; c) por herança e doação.
O trabalho util e serlo e uma honra e um dever
para todos os homens.
Luz e Vida

ílr'
at.l
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a) Quando trabalhamos, a intençáo proxima devé sêr:
ganhar o neeessario para a nossa vida e para o sustento
dos que nos pertencern; provêr ás necessidades futuras,
contribuir para o bem da Religião, da Patria e da humanidade. O ultimo fim de todos os trabalhos deve sêr a
gloria de Deus e a salvagã.o da propria alma.
b) Por meio de leis e regulamentos, deve o Estado
providenciar eüê, na acquisição e no uso dos bens de fortuna, não se commettam injustiças. Não lhe assiste, porém, o direito de desapossar, sern inclernnizaçáo, propriedades legalmente adquiridas e honestamente administra-

das.

c) Empregados e operarios têm direito a um salario
honesto e razoavel. Se dos seus trabalhos advêm aos patrões lucros e vantagens especiaes^ que os colloquem em
melhores condições de vida, os operarios e empregados
têm igualmente direito a um quinháo proporcional, . para
melhorar a sua propria situaçáo material (cfr. Pio Xf.,
"Quadragesimo . anno").
d) A principal occupação da mulher deve sêr a educação dos filhos e o trabalho domestico, para que todos
os seus encontrem, no lar, um ambiente de feiicidade.
O setimo Mandamento prohibe o furto, o roubo,
a fraude, a usura, a deterioração ou destruição da
'propriedade alheia, a injusta retenção de objectos
achados, depositados ou emprestados, e a negação de
dividas.

a) Torna-se tambem réu de peccado contra o setimo
Mandamento, quem por conselhos ou de outra maneira

ajudar alguem a commettê-lo.
b) O attentado contra a propriedade alheia é culpa mortal, sê o prejuizo representa o valor do que o prejudicado preeisa para o seu sustento diario.
Quem prejudicar o proximo ern seus bens, está
obrigado a fazer restituição, ou indemnizâ-lo dos pre-

juizos soffridos.
a) Eis as principaes normas para a restituição e indemnizaçáo: Devem ser feitas ao lesado ou a seus herdeiros. Quem náo puder restituir integralmente, deve
repôr o mais que puder. Quem náo puder restituir coisa
alguma, deve ao menos têr a firme intengáo de fazê'lo,

logo que

possa.
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b) Quem é tentado a peccar contra o setimo Mandamento, deve considerar que a posse de bens alheios acatreta desgraÇâs, angustias, remorsos, e u.m firn lamentavel.
c) O bom eatholico náo se contenta corrl evitar injustiças, mas pratica tambem a caridade, fazendo obras
de miserieordia.
5. Oitavo Mandarnento 3 :

Não levanta,r falso testemunho

Pelo oitavo Mandarn ento, Deus prohibe de pre-

judicar-nos a nós mesmos e ao proxirno.nos bens de
farna, porque a boa r:eputação é o mais precioso dos
bens exteriores. Devemos zéIar pela nossa boa reputação, adquirindo-a e conservando-a pela pratica do
bem ;

def en den

do-a, quando fôr iniustamente ata-

cada. Nunca, porém, devemos procurar a estima dos
homens á, custa da verdade.

a) Procuram a boa reputaçáo áL custa da verdade, o
mentirosc, ohypocritae oadulador. Mentiroso é aquelle que fala contra o que pensa, para enganar.
I{ypocrita
é quem finge o que náo é, pare enganar os

outros.

Adulador é quem falsamente fala bem de uma pessoa, com
o fito de tirar dahi algum proveito.
b) Não' é pn'ohibido dar resposta equivoca a quem nos
aperta com perguntas, se não tem o direito de no-las fazer (restricçáo mental imperfeita).

Pi:ejudica-se a fama do proximo: a) pelo juizo

temerario; b) pela detracção ou murmuração; c) pela

calumnia; d ) pela injuria.
aa) Os peeeaàos contra o oitavo Mandamento augmentam de gra'lidade : quando comflt ett,idos perante muitas
pessoas; o que sempre aeontece, quando a boa reputação
é atacada em jornaes ou livros; se os rnaldizentes ou os
lesados sáo pessoas de condiçáo.
bb) Quem lesou a fama do proximo, está rigorosamente
obrigado a reparar o mal que lhe fez. Deve cLar-lhe satisfacção pessoal, sê offendeu em particular; se a offensa
foi publica, deve retratar-se publicamente.
cc) Para náo eahirmos em faltas contra o oitavo Mandamento, devemos ser prudentes e moderadoà em nossas conversações.
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Não desejar a mrüher do proxirno
Não cobiçar as cousas alheias

Pelo nolto e decimo llandamentos, prohibe Deus
todos os deseios coutrarios it castidade e â justiça.
O nono e o decimo lvlandamentos sáo de grande importancia: a) mostram-nos o direito que Deus tem, de
exigir inteireza e sinceridade de coraçáo, náo só a exccuçáo de actos exteriores, como aS autoridades ternporaes
(de internis non iudicat praetor); b) atacarn, em sua raiz,
os males mais funestos pa;ra. o individuo e a collectividade.

Não são prohibidos sótnente os matls desejos. Devemos repellir tambem os illaus pensametttos, porque
são Llm teryeno fertil para os Inalls desejos.
a) O nono Man«iamento nos manda sêr castos e puros
em pensamentos, desejos e aff eições. Os pensamentos contta a plJreza sáo peccados, quando sáo voluntariamente
admittidos; m,ais ainda,. quando os revolvemos com ptazer.
b) Pecea contra o decimo Mandamento: ap) queln
deseja apoderar-se illicitamente de bens alheios; bb) quem
a:rna e procura demasiadamehte dinheiro e bens ternporaes.

c) Os principaes males que causa a cobiça; são entre

outros: peccados contra à saude do corpo e da alma;
crimes contra a" fami.lia, a Patria e a Religião; desgraças neste mundo e castigos eternos depois da morte.

d). Para que a cobiça náo entre em nosso coração, devemos sempre consideràri aa) sómente os bens legitirnos
trazem felicidades e bençáos; bb) não podemos levar nada
de nossas riquezas para a sepultura, e a morte vem mais
depressa do que muitos pensam; ce) é muito difficil a salvação do avarento e cobiçoso.

Quem vive, sem culpa propria, em pobreza e ne-

cessiclacle, deve, lembrar-se a) de que pobreza não é
vileza; b ) cle que os pobres se salvam Inais facilm'ente
do que os rico§ e abastados; c) de que o pobre honesto

nunõa será abandonado por Ddus Nosso Senhor.

aa) A pobr.eza evangelica consiste em escolher alguem,
por motivos religiosos, uma vida de pobreza voluntaria.
bb) Os ricos são pobres em espirito, quando náo se
apegam ás riquezas cleste mundo, e empregam parte de
sua fortuna em obras benef icentes, sociaes e religiosas.

http://www.obrascatolicas.com

LIVRO IV
ARTIGOS

E

DOCUMENTOS

CAPITULO VIII

A Acçáo Catholica. Os grupos sociaes
e a vida economica
§ 60. A Acção Catholica no Brasil
(Directivas tlo Santo Padre)
Ao nosso Dilecto X'ilho Sebastião Leme da Silveira
Cintra, Cardeal Presbytero da Santa fgreja Romana, do
titttlo dos Santos Bonifacio e Aleixo, Areebispo de Sáo
Sebastiáo do Rio de Janeiro, e aos Nossos Veneraveis
frmáos Arcebispos e Bispos do Brasil. Pio XI, Papa
Dilecto tr'ilho Nosso e Veneraveis Irmáos, SaudaEnsêjo . ç4o e Benção Apostolica ! Comquanto iá" tenhad;a- mos com bastante clateza definido o Nosso modo
Carta de pensar sobre a Acção Cathoii
noineadanlente em Nossa primeira Encyclica 'nI-Ibi Arcanum Dei"
hemos por bem, satisfazendo ao desejo qlle Nos manifes-

-taste quando de tua recente estadia em Roma, dirigir Nossa
palavra paternal a ti e aos teus irm.áos no Episcopado.
Queremos com isto demonstrar uma vez mais o alto

conceito qu.e fazernos da collaboraçáo que podem os leigos
prestar ao Apostolado da }lierarchia, não só em def esa
da verdade e da vida .christã, arneaçadas por tantas insidias, como tambem para que sejam, c;m rnãos cle seus
pastores, instrumento efficaz de sempre rnaior progresso
religioso e civil.

Nós estamos intimamente persuadicLos d.e que a
A A. C. Acçáo Catholica é uma grande gra'ça- de Nosso
uma Senhor, quer em relaçáo aos fiéis que Elle chama
graçia a collaborar mais de perto eom a rrierarchia, quer
'
.
em relação aos bispo§ e sacerdotes que sempre,

para mais .larga e efficazinente desempenhagem o seu sagrado offieio, encontraráo nas fileiras da Acção Catholica almas generosas e prontas á, coadjuvação deeidida,

http://www.obrascatolicas.com

DR.

E

REDEIRICO TILLIVIANN

_ A MORAL CATHOLICA

E como em verdade náo rêconhecer que até
o clero é insufficiente pade clero ra subministrar a todos os fiéis a necessaria.
assistencia? E nesse paiz, cujos filhos são bem
cultivados pa piedade e na religião, quanta vez tu e teus Irmãos no Episeopado náo lamentastes a escassez do clero
sobretudo secular num territorio que por sua configura-A

escassez rlos paizes catholicos

çáo geographica, por suas condições naturaes e pela extraordinaria amplidáo, estaria a exigir inaior numero de padres do que outras nações ? E que dizer entáo, quando se
considera o incessante multiplicar-se de iniciativas e difficuldades que quasi impossibilitam os ministros do Senhor
de se aproximarem de todas as ovelhas, ro desempenho
de sua missão? Que dizer, quando se cogita nos perigos
de todo g'enero que ameaçarn sempre mais à fé e a integridade dos eostumes no povo christão, principalmente
onde os admiranaquellas nações como no Brasil
veis progressos da cultura, da sciencia e da industria
acarretam com tantos bens, táo numerosos e nefandos
germens do mal?

Nós conhecemos com que solicitude
Voca- proeuraes despertar e cultivar vocações. O Coll. Pont. çõQs eeclesiasticas, nesse bom povo, e
'tornar os \rossotj Seminarios sempre
Brasileiro
mats idoneos ào seu excelso fim.
Preelaro testemunho desses vossos cuidados e esforços constitue o Collegio Brasileiro, em Roma, fundado
sob os nossos auspicios e rnantido com os vossos subsidios, que Nós, adôrnand.o-o com o titulo de Pontificio,
demonstramos, como aliás o sabeis, quanto nos é caro ao
coraçáo. Vossas fadÍgas santas, irisadas das bençãos do
céu, produziráo certamente no futuro abundante meS§e

A

Obra d,as

de preciosos frutos. Quanto, porém, mais copiosa náo seria
a colheita, se a esse manipulo de sacerdotes, que Nós
auguramos sempre mais numerosos e idoneos, para ArCArem com um trabalho cada vez mais ingente, Se unissem
doeeis e compactas phalanges de bons leigos a predispôr,
completar e, se mister,. supprir, especialmente no ensino
religioso ás crianças, a obra sacerdotal !
Neste preelaro certamen, porérn, pela defesa e propagaçáo do Reinado de Christo '
Normas parzl' a
A. C. no Bra,sil é ind.ispensavel, como aliás em todas as

loatalhas e exercitos, ordem; methodo

expediente,
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Não vos será por conseguinte desagradavel, Veneraveis
Irmãos, aecrescentàrmos aqui breves conselhos e normas,
que Nos suggerem não só o conhecimento que temos de
vossas condições e o Nosso vivissimo desejo de vos vêr
alcançar, tambem neste campo, consolantes triumphos,
como outrosim a Nossa longa experiencia, que nos põe
ante os olhos os meios mais adequados para melhor se
conseguir este fim ern cada naçáo.

Antes de tudo vos recommendamos a maior
na formação dos que desetrabalho jem combater nas fiLeiras da Acção Catholica.
A forrnação religiosa, moral e soeial é indispensavel aos que quizerem exercitar com bom exito o
apostolado no meio da soeiedade moderna. E justamente
Methodo d.e solicitude possivel

devido a esta absolttta exigencia de formação não se deve
eomeçar com vistosas agglonrerações, mas lançando máo
de grupos eü€, bem adestrados na theoria e na pratica,
serão o fermento evangelico que fará levedar e transformar-se toda a massa.
Não se tenha, pois, 'como difficil
Assistencia ás cria,uças.
Vid.a

associativa

iniciar ern cada parochia este trabalho salutar, dedicando prineipal-

mente affectuoso interesse ás crianÇâs, cujas candidas almas podem boamente sêr en-

eaminhadas e pratica ci.as virtudes christãs, mas chamando tarnbem ás Associagões Catholieas os jovens,
promissoras esperanças da fgreja e da Patria, e os homens que sáo o fundamento da fannilia e da sociedade.

Uma cousa l1á,, porém, que nunsa vos

Colligação d.e

forças será assaz recommendada, e é que as

conjunta

associações instituidas vivam, não
dizemos táo só em perfeita hannonia,
mas sabiamente coordenadas ne rnais estreita e organica
unidade. Portanto, associações parochiaes, organismos diocesanos, centros direetivos nacionaes, tudo seja conAcção

gruentemente compacto e êntrelaçado, como membros de
um só corpo, cohortes de um só valoroso exercito.
I{aja, pois, união de f orças, não dispersão de energias.
E{aja, não já, collaboração momentanea e easual, mas conspiração perpetua e unanirne para o bem eommum; nem
se contente cada uma das ag:gremiações catholicas de germinar e floreseer em si, mas antes concorram todas para

o pleno florescimento da vitalidade christã, de maneira
euê, graças á" ,cohesão e subordinação dos membros, o
Çorpo todo brilhe de formosura e vigor.
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, Seria logo um erro e damno gravissise nas dioceses e nas paroehiaS

üa1es da d.esunião mos,

na vid.a associativa Se instituissem assoeiações visando quasi os mesmos fins da Acçáo Catho.lica, mas por nenhum vinculo unidas, e até eompleta-

mente alheias ou, o que seria peor, em deploravel luta
com a mesma. Com effeito, as vantagens peculiares que
dessas associações proviessem a um limitado grupo, seriam radicalmente annulladas pelo gravissimo prejuizo
da dispêrsáo, desaggregação e até conflicto das energias
catholicas, energias que a premente necessidade de
nossa epoca exige sejam intimamente concordes e colligadas, sob a direcção da I{ierarchia, eomo acirna dissemos, em serviço da fgreja.
Esta unidade, aliás, de f orças e de
Fom,a4ão de grupos, esforços, em que tanto insistimos,
corrforrlle as co-aAiçõei absolutamente náo impede que a

i:rdivlduaes
Acção Catholica, porisso mesmo que
.
reeebe em seu seio pessoas de todas as classes, proporcione a cada categoria cuidados
e formaçáo especiaes, assistindo separadamente áL classe dos lavradores, operarios, estudantes, intelleetuaes
ou artifices. Antes de tudo isto, como a experiencia o
attesta, é em verdade necessario, para se conseguir adequadamente o fim da Acçáo Catholica, fazer de eada individuo um apostolo de Christo, ro ambiente social em
que a Provideneia o collocou.
O prineipal desvelo, porém, seja semÂssistensia ás clas- pre em favor das classes humildes, mases humild.es
xime operarios e lavradores, aos quae§
a Igreja, seguindo o exemplo de seu
Divino Salvador, consagrou sempre amor de predilecção.
Com ansia materna, ella geme ante as privações e padeeimentos de sua condição, e se afflige com os grandes
perigos espirituaes a que os expõem infames e subversivos
pseudo-postulados da seiencia táo fartamente divulgados
entre a gente' simples.
Neste vasto trabalho de sabia orga1ro1.pa4ão especial pa- nizaçáo é de grande utilidade Sera os a1»ostolosJeigos leccionar e preparar, se possivel, em
todas as dioceses, saeerdotes e leigos erud.itos na sciencia divina, ardentes no zelo pela
salvaçáo das almas, de provada dedicação a esta
§éde Apostolica e aos Bispos. Será incumbencia desses

http://www.obrascatolicas.com

§

60d

A Acçáo Catholica no Brasil

345

f ervorosos missionarios da Acção Catholica percorrer, á"
ordem dos Bispos, âs paroehias da sua
e quando chamados tambem de outras dioeeses, evidenciando a importancia e as vantagens da Aeçáo Catholica, cooperando

cessaria á, vida e ao florescimento das associações
emfim súggerindo e coordenando as iniciativas, para que
cada associa gáo, sem detrimento das restantes, obtenha
todo o fiuto que lhe eorresponde.
fnstruam-se os seminaristas neste genero de apostolado, e opportunamente se adestrem os saeerdotes novos,
escoihendo-se alguns para enviá-los a estudar em nações
onde, eom felizes e fructuosas experiencias, tenha a Aeção

Catholica demonstrado, á" saciedade, a sua pujança.

Afim de que o clero regular, os religioIlia,s e semana,s de sos cLe ambos os Sexos e os leigos Se tOroração e estudo nem cacl.a vez mais idoneos éL Aeçáo

Catholica, julgamos de summo proveito que se instituam, como em alguns lugares é costume,
dias e semanas de estudo e oração.
Nestas reuniões, quer nacionaes, quer diocesanas, ou
parochiaes, por meio de pios exercicios, meditação das
cousas divinas e, conforme o tempo de que se dispuzer e
a praxe, lições e conferencias de peritos em .questões sociaes e da Acção Catholiea, se jam os congressistas exeitados ao apostolado e seriamente imbuidos da genuina
doutrina da Igreja.
E' conveniente que se dediquem estas reuniões de
Acção catholica em separado a jovens, estudantes, homens ou senhoras cathoiicas, operyarios ou d.e profissões
liberaes, eomo, por exerrlplo, advogados, medicos, com-

mereiantes, industriaes, etc., como tambem padres, religiosos e religiosas, educadores, prof essoras, etc., afim de se
tratarem arg:umentos especializad os euê, relaeionando-se
com a rgreja e o apostolado da Acçáo Catholica, maiormente interessem a cada categoria ou classe.

Nós conhecemos, Dilecto F ilho

e

Difficuldades inevitaveis. veneraveis Irmãos, Qüê, em táo
O facüor sobreuaturaf nobre quanto indispensavel trabalho, encontrareis empeeilhos .nume-

rosos e não despreziveis. E' necessario, porém, não esquecer as palavras que um dia pronunciou o Apostolo
das Gentes, divinamente inspirad.o: "Eu tudo posso naquelle que me conforta". se os que mourejam na Acção
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Cathcilica, ecelesiasticos e Ieigos, pondo inteira confiança em Deus, plenamente collaborarem eom a graça di-

vina, o Altissimo será munificente em auxilios adequados e extraordinarioS, para levar a ter'mo a obra começada, ao passo que debalde se esf orçaráo em construir
a nova cidade christá, sem a collaboração de Deus.
Nem a táo ingente empresa háo-de faltar
ouüros facto_ outras cooperações, além da assist,encia divires na,turaes D&, pois a Acção Catholi ca náo obsta' e muito

menos annulla quaesquer iniciativas e formas de apostolado; pelo contrario, as suscita, apoia, Coordeha e, porisso, é a primeira a solicitar como auxiliares
todas as f orças, instituições, aetividades QUê, embora não
se encontrem no quadro official da Acçáo Catholica, labutam pelo bem commum das almas.

Mais ard.entes e prestativos auxiliares

Catholica hão-de sêr as muitas
A cooperação das da Acçáo religiosas
de ambos os sexos
Ordens e CongÍeg:. familias
que ja se notabilizararn no Brasil
A Â. C. em seus
ed.ucand.a,rios
por táo relevantes serviços á' Igreja
náo só com preces continuas, mas coadjuvando de boa vontade o clero secular, ainda que não
se dediquem á cura de almas. Grande auxi.lio, em particular,
prestarão os religiosos e as religiosas, f ormando para a
Acçáo Catholica, desde a mais tenra idade, os meninos
e meninas que Se eduquem em seus collegios. Suavemente,
e antes de tudo, deve-se d.espertar llos adoleseentes o
espirito de apostolado; depois, diligente e assiduamente,
exhortá-los a que se inscrevam nas assoeiações da Acçáo
Catholica euê, ond.e esta não existir, háo-de os mesmos
religiosos promover.
Póde-se com razõ,o affirmar que náo há tempo e lugar
mais propicio que o do collegio, para dispor a juventttde

Catholicâ. Isto será de grande vantagem aos
ü Acçáo'collegios,
pois é facil eomprehender o bem que jo*""rnós
vens dedicados ao apostolado exercit aráo entre os seus coilega.s. Os f rUtos melhores, porém, caberáo a estes .jovens
eleitos, porquanto, iá" diversas vezes o declaramos, solida-

mente formados na doutrina ehristá e robustêcidos pela gl"aça do Alti'ssimo, enconttaráo em suas associações, que lhes

critica
àssistiráo eom carinho, sobretudo na epoca mais
'os
muitos
da vida, eseudo e ampáro, afim de superarem
e graves perigos do meio sOeial em que forçosamente de-

vem vlver.

http://www.obrascatolicas.com

§ 60.

A Acgão Catholica no Brasil

347

E' desta forma que os institutos e associações dêstinadas ao eultivo da piedade e maior eultura religiosa ou
outras especies de apostolado social, verdadeiramente se
constituem obras auxiliares da Acçáo Caf-holiea, pois,
permanecendo cada qual no terreno que lhe diz respeito,
haverá "concordaneia e consenso", "cordeal união", "mutua' collabot'açáo", como desejamos e ta"nto recommendamos.

Só assim, judicicsa e devidamente organizada, e generosamente coadjuvada, será sem duvida a Aeçáo Ca'
tholica o pacif ieo exercito que eombaterá a sagrada peleja pela defesa e propagaçáo do Reino de Christo, Qüê é
reinb de justiça, de amor e de paz.
Eis, outrosim, eomo a Aeçáo Catholica,
A A, C. em terreno comquanto deva permanecer, pol' sua
politloo e social
mesrna ttatttreza, estranha ás actividades e vantagens da politica de partido,

eontribuirá realmente para o bem da patria e de seus
cidadáos, sendo, como é, o "meio apto de que se serve a
Igreja, para communicar aos pcvos toda a sorte de beneficios" (Carta ao Cardeal Bertram, de 13 de nov. de 1928).
Queira Deus fecundar as facligas que tu, NosOs votos d.o so Dilecto F'ilho, e' todos os teus Irmãos no
Sanüo Padre Episcopado, docilmente seguidos pelo clero e
pelas figuras mais proeminentes do laicato,
despendeis para estabeleeer em toda a parte o poderoso
instrumento da Acçáo Catholica pela regeneraçáo da, so-

ciedade, de modo euê, quant.o antes, em todas as dioceses
se f ormem esses batalhões de valorosos soldados, para def ender decididamente os interesses da Igre ja e de Deus e
para espalhar em todos os recantos aquelle "sentimento
cle Christo" (sensus Christi ) , que é penhor e garantia de
prosperidade aos individuos, ás familias e áL mesma sociedade civil.

E, afim de que a obra, que começastes,

Apostoli- alcance felizes e duradollros frutos., de
ca para, o Brasil Deus imploramos para vós os opportunos
auxilios, de cu jo augurio e cle tlosso esBenção

pecial amor seja testemunha a Bençáo Apostoliea

Qüê,

com grande affecto em Christo, enviamos a ti, Nosso Dilecto E'ilho, a todos vós, Veneraveis Irmáos, âo clero e
rebanho a r,ós confiados, principalmente aos que trabalham Ra Acção Catholica,
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Dada em Roma, junto de Sáo Pedro, aos 27 de outubro, Festa de Christo-Rei de 1935, decimo quarto anno do
Nosso Pontificado * ).

§ 61. A intervenção dos grupos sociaes, principalmente o Estado e tu lgreja, n& vida economica
Tristão de Athayde
Christo ou o Anti-Christo Que nos diz erltão essa
doutrina, no que eoncerne áL reforma da sociedade e
eura da crise economiea?
Não procrf remos, naturalmente, remedioS immediatos,
nem panacéas universaes. Sabemos que o phenomeno eco-

áL

nomico depende, de modo eonsideravel, de elementos particulares e locaes que fazern variar eonsideravelmente os
remedios a applicar, nem o mal attinge a todos indistinctamente, nem do mesmo modo.
Aqui mesmo, ilo Brasil, neste rnomento em que eserevo, a posiçáo da vida economica em Minas é totalmente
diversa da do Nordeste ou d.a dos grandes centros industriaes. No Norte se morre de f ome, as lavouras se ex-

tinguem, pela secca, e toda a industria sof f re uma crise
profunda de depressão, em consequencia desse facto pe-

riodico, mas que até hoje náo conseguiu ser resolvido

pela propria nacionalidade, euê soffre toda ella as consequencias, ao menos, desse profundo desequilibrio em um

dos seus membros.

No Norte, portanto, e no Nordeste com espeeialidade,
a crise é maxima.
Nos grandes centros industriaes a crise é mediana. Depois de quatro annos de grandes soff rimentos e depressáo,
voltou o anno passado à sêr um perioclo de franca reconstituiçáo. Já" ag:ora, porérn, ern virtude sobretudo de
causas politicas, todo o quadro sombrio da crise voita a
apresentar-se, e estamos novamente no ponto em que
nos encontravamos poueo antes da Revoluçáo. E o mesmo
se dá em São Paulo ou no Rio Grande.
Em Minas, porém, nem uma eoisa nem outra. A crise
é minima ou nulla. Pela distribuiçáo Seographica da industria, pela sua limitaçáo, pelas facilidades de vida local,
pelo trabalho predominante da agricultura, pelo isolamento
natural das montanhas e pela pequena ou nulla repercus-

*) Transcripto das "Vozes de Petropolis", fevereiro de 1986.
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consequencia

de factos politicos, o resultado é que em Minas não se
fala em crise, nem em desempreS:o, nem en1 miseria, nem
em luta social. A vida ali é facil, por motivos economicos,
rnas sobretudo por motivos moraes e religiosos.
De modo Qüê, ào longo do mesmo paiz, eomo o Branitidamente diversas, em relasil, vemos

o de crise economiea. o

çáo ao m

que

omieas não admittem soluções
em conta os elementos da rea-

prova que

universaes
lidade e da exPerieneia.
Si náo lnáL remedios universaes, tambem náo há medicinas radicaes. Si é preciso sempre levar em conta as
eondições dos paizes e dos lugares onde a crise se manifesta diversamente, exigindo remedios de certo modo diversos, é preciso tambem attender ás condições reaes
da alma humana. Sabemos QUê, em virtude do peccado,
irrtroduziu-se na natureza humana um germen de desordem que torna precario tudo o que é humano. E essa verificaçáo nos leva a duas collsequencias:
1
Nem podemos confiar apenas a natureza do homem individual áL organizaçáo da vida social e portanto
tambem economica;

2

Nem podernos acreditar que qualquer obra hu-

mana, individual ou social, seja perfeita, exigindo sempre
uma defesa activa, e permittindo' sempre progresso ou
decadencia.

Erros liberaes e socialistas. Posição christã

O

des-

eonhecimento do primeiro ponto é o erro dos liberaes. O
descobrimento do segundo, o erro dos socialistas.
Os liberaes, realmente, eonfiam na natureza humana,

como sendo naturalmente boa, mesmo nas condições
actuaes do homem. Sendo assim, basta deixar essa natureza em liberdade, para que o simples jogo de suas necessidades e reacções leve á, boa paz e á" harmonia social.
tr'oi o que se fez em todo o seeulo XIX, em que o liberalismo dominou. E si o resultado foi realmente um
progresso material espantoso, nem o progresso moral nem
o progresso social corresponderam ao que se passava na
ordem physica. A simples acção da .liberdade, em vez de
levar 6L harmonia, leva em geral áL luta ou ao abuso do
poder. Dahi a instabilidade social e moral do mundo
em que vivemos.
{
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O individualismo, fruto desSa concepção liberal

de

que o homem é naturalmente bom e que basta dar-lhe
sufficiente liberdade para que o bem social dahi resulte,
o individualismo é o principal causador daquelias tres
causas immediatas a que attribuimos a crise economica
moderna: a super-producção, a infracquisição e a rná
distribuição. O interesse individual, prevalecenclo sobre
o bem comrnum, no modo d.e rnovimentar a vida economica, provocou essas tres desordens, que por sua vez
desencadearam a grande crise social mod erna.

A solução christã do problema soci:ri começa.por

com-

bater o individualismo.
Mas, fazendo-o, náo cae no segundo d.os erros apontados, isto é, na illusão de qlle possa haver remeclios
radicaes e definitivos para apà2, a harmonia e o progresso social. Sabemos que g homem levà em si mesmo
o germen de todas a's desordens, cle modo que não bastam
as instituições perfeitas para que os homens se comportem bem e organizem uma sociedade justa e estavel. A
rgreja não engana as massas, promettendo-lhes o paraiso
na terra, como o fazern os socialistas e communistas.
l\,Ias, ao eontrario, diz sempre a verdade, não promette

I

mais do que pode e por isso mesrno, ernbora possa com
isso demorar a sua aeção social, pois os homens gostam
de promessas brr-lhantes e de realização immediata, aca.
ba no fim ganhando sempre, pois a illusão nunca dura,
por muito tempo e a ver{ade acaba sempre apparecendo,
por mais que o náo queiramos.
Combatemos, portanto, o individualismo como principal causador da crise economica moderna e náo promet-

temos, com a nossa solução, mais do que podemos d.ar,
isto é, melhorar as condigões materiaes e moraes da sociedade actual, por uma organizaçáo mais justa da sua
estructura e sobretudo pela volta á" subordinaçáo necessaria e indevidamente desrespeitada, pela civilizaçáo burgteza e ainda mais pela proletaria, dos valores economicos
aos valores espirituaes, isto é, moraes e r-eligiosos.
Como operamos, em theoria e na pratica, o combate
ao individualismo ? Justamente pela accentu açáo dos direitos d,os grupos na vida social e pela sua actuaçáo ef-

fectiva na sociedade.
Quatro são esses grupos naturaes e primord.iaes da
sociedade: o biologico, isto é, a E amilia; o economico, isto
é, o Syndicato ou a Corporaçáo;'o politico, isto é, o Estado;

e o espiritual, isto é, a Igreja.
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A Familia Nas sociedades liberaes, isto é, de base
individualista,' a familia existe como instituiçáo privada,
mas não como orgáo de aeção publica. Náo vemos menção da familia em nossas leis politicas e economicas, e
apenas do individuo.' Ora, a familia é o grupo social por
eicellencia, e da familia e não do individuo isolado é que

partir. O homern, a personalidade humana, náo
é a base e sirn o apice da vida soeial. A sociedade existe
para permittir ao homem a plena expansão da sua pessoa, tanto physica, como iittellectual e sobretudo moral e
religiosa. Mas, o que está nc fundamento da vida social
é o grupo familiar, a menor sociedade existente, pois pode
reduzir-se mesmo a um par ap.enas. A sociedade baseia-se
sobre uma sociedade e não sobre individuos. Estes reapparecem no fim, no resultado, no extremo mais elevado
da vida social, que existe para elles. Mas o que forma a
pedra angular da sociedade é a farnilia. Esta precisa, portanto, intervir na vida publica, como tal, como grupo, com
tanto maior força de acção, quanto maior o seu ambito e
a sua importancia. E' preciso que a f'amilia vote, representada por seu chef e. E' preciso que os bens de familia,
até certo limite, quer sejam immoveis, quer moveis, commerciaes ou industriaes, se jam protegidos contra as fluctuagões economicas. E' pieciso que o salario do operario
ou do empregado seja fixado, levando em conta a existencia ou não dessa tamilia. E' preciso que as familias numerosas sejam protegidas directa e indirectamente pelo
Estado. Tudo isso sáo formas de actuaçáo da familia como
grupo soeial na vida publica da naçáo. E é esse o primeiro restabelecimento do grupo como eixo da sociedacle
em lugar do individuo isolado e disperso.
Nossa actuaçáo, nesse ponto, portanto, é inteiramente
opposta â dos socialistas. Estes trabalham pela d.issolução
da familia, promovendo o divorcio mais amplo, o amor
d.esenfreado, a insurreição dos filhos, o impudor feminino.

.

devemos

Nós lutamos, sem cessar, pela santificaçáo da familia, pela

fidelidade conjugal, pela autoridade paterna, pelo recato
feminino, tanto na vida politica como na vida economiea.
Eis ahi, bem claramente delimitad.as, as tres posições
em face da familia, eomo grupo social:

a) a posição liberal, attribuindo â familia uma importancia puramente particular, sem qualquer acção de
ordem publica e permittindo os primeiros ataques á" integridade da familia, como o casamento civil, o d.ivorcio
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limitado ou a escola publica sem religião e de moral ambigua;

b) a posição soeialista, repudiando a familia,

dis-

soeiando-a pelo divorcio illirnitado, equiparando-a ás uniões

illicitas, desintegrando-a pelo monopolio educativo dd Estado, pela omnipotencia do Syndicato, pelo collectivismo
industrial;

c) a posiçáo ehristá, emfim, a unica racional e tradicional ao mesmo tempo, que exige para a familia a
importancia primordial que ltre compete na socieda.de,
considerando-a náo apenas um orgáo de vida privada, mas
eomo instituição publica, prote ge-a por uma legislação
adequada, e adapta a vida social ás exigeneias de suas necessidades, em vez de sacrificar a familia ás exigencias
da vida social, como fazern as outras soluções.

Eis ahi o primeiro passo que dá" a doutrina catholica
para combater o individualismo, gerador da erise economica moderna.

O Syndicato

A associação profissional, para defesa

dos interesses da classe, é o segundo grupo reconhecido
pela sociologia catholica, como fundamento da ordem
social.

A liberdade de associação para tudo que não contravenha ao bem cornmum é principio basico de nossa posição. A associaçáo é à forga dos fracos. E o isolamento
economico é um grande peso no ehoque dos interesses em
jogo. De modo que a reforma social christá náo podia
de modo algum desdenhar esse segundo grupo de acçã,o
social pelo qual o individuo se integra na sociedade, não
mais ligado aos seus parentes de sangue ou laços familiares, e sirn a seus companheiros de prof issáo ou classe.
E' como profissional ou como productor que - o hornem
ahi apparece em tigaçáo com os seus confrades de aetividade. E, como tal, possue o grupo eeonomico uma exis-

tencia natural que lhe permitte actuar necessariamente
numa otganizagáo da sociedade, tal como a otganizaçáo
christá, eüê visa essencialmente respeitar as leis da natureza e sublim izé,.las pela sua elevaçáo áL ordem sobrenatural. O syndieato christáo, portanto, attende áL natureza completa do homem e da sociedade. Visa defender os
interesses sociaes dos trabalhadores, sem os dissociar do
homem. E trabalha 'para a defesa ' das classes operarias
ou empregadas, dentro dos principios geraes da sociologia integral.
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Estamos, portanto, táo longe, de novo, da concepção

liberal como da coneepção socialista.

O individualismo soeial desconheceu a força do cor-

porativismo. E começou mesmo por persegui-lo, pois fôra
a base da organizaçáo medieval do trabalho e a economia

liberal nascia como reacçáo eontra os empecilhos da
economia christá. F oi sobretudo na terceira das causas
apontadas da erise eeonomica moderna, isto é, a, rná distribuição das riquezas, que inf luiu essa opposiçáo da
sociedade liberal ao corporativismo. Sem união, náo conseguiram os trabalhadores def ender os seus direitos, euê
se viram entregues ao puro jogo de leis economicas impessoaes, sem nenhum correctivo de raeionalidade e de
justiça. O Syndicalismo repontou, pouco a pouco, pois era
um phenomeno natural que só o abuso individualista podia desconheeer. Mas renasceu, jáL então penetrado de
instincto revolueionario e como arma de aeção violenta e

destruidora.

E passou ao extremo opposto. Da negação corporativa da Revolução E'ranceza passou áL hypertrophia da
Rev«llução Russa, que endeusou o syndicato, fez delle a
medida de todos os direitos e criou o absolutismo syndical moderno.
como sempre, a solução ehristã é a via moderadora e
justa de equilibrio. Nem a negação nem a hypertrophia
e sim a soberania limitada, o direito relativo, a actuação
efficiente como instituição de defesa economica d.as classes operarias, dentro dos principios geraes de justiça e
das necessidades do bem commum.
Propugnamos, portanto, pelo direito das assoeiações
economicas, como orgãos profissionaes, que devem têr
não apenas uma acçáo particular mas tambem intervençáo na vida legislativa da nação. Mas combatemos o
monopolio do Estado, neste como em outros pontos, defendendo a liberdade de associaçáo, organizando os syndicatos, não para a luta de classes mas para a defesa

Eis ahi o segundo pilar da nossa luta contra o individualismo, causador da crise moderna, e contra o socia-

lismo,' consequencia della.
Ttüz e Vida
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O Estado Chegarnos ag,ora ao terceiro dos grupos
soeiaes e ao mais importante delles na ordem temporal:
o Estado.
Ahi tambem passamos, historicamente, como no caso

do syndicato, de uma atrophia de acção economico-social, a uma hypertrophia.
O individualismo dos fins do seculo XVIII tambem
reagiu contra a theoria eeonomica mercantilista, entáo
dominante, que attribuia uma consideravel importancia
áL intervenção do Estado na vida economica. E passou
ao extremo opposto, neg'ando ao Estado todo o direito
de intervir nesses problemas, deixados inteiramente
liberdade individual. Isto se deu sobretudo na America do
Norte, onde o individualismo economico teve o seu verdadeiro quartel general. E quasi por todo o seculo o que
dominou, ahi e por todo o Occidente cada vez mais
yankizado, norte-americanizado, foi a desconfiança contra
a intervenção do Estado, considerada sempre eomo prejudicial áL marcha normal da economra.
Os resultados praticos, porém, não correspondern ás
promessas d.a theoria liberal. E de facto, o que houve, náo
foi a promettida pa:z social e sim uma guerra civil latente, Cada vez maiS accesa, entre as varias Camadas
sociaes, separadas pelo egoismo e pela inctif f erença, corno
vimos de inicio.
Diante disso, formou-se um movimento radicalmente
anti-liberal, não por desamor áL liberdade, mas por vê-la
apenas servir de capa aos mais indiscutiveis abusos. E
esse movimento tomou como bandeira, não propriamente
a defesa do Estado, mas a entrega do Estado ás massas
e entáo, sim, a defesa dos direitos do poder publico, Qüê
em these deveria coincidir com a maioria absoluta das populações. O movimento socialista representou, em numerosas gradações variadas, a defesa da absorpçáo pelo
Estado de toda a vida economica, pela nacionalizaçáo das
empresas, pela collectivizaçáo, pelos monopolios de eommercio em grosso ou exterior, pela officializaçáo da g,rande industria, emfim pela direcçáo official e publica de
toda a vida economica das naçoes.
áL

Náo é em nenhuma dessas duas posições contradictorias
que nos collocamos, tal e qual como se deu com o syndieato.

Negamos que a simples liberdade de commercio, de
industria, de alfandega, de credito, se ja suf f iciente para
dar a pàz e ttazer o progresso éL vida economica. A crise
que ahi está é f ruto dos abusos dessa liberdade. E os
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abusos eontrarios só nasceram porque os resultad.os que
ella deu não corresponderam á" espectativa. o simples
jogo dos interesses que se defrontam não traz comsigo
a justiça. Esta exige a intervenção de um terceiro, que
possa mostrar ás partes em jogo quaes os limites racionaes dos seus direitos e que a vida economica não pode

dissociar-se da vida politiea e da vida moral da nação, como
queria o liberalismo burguez. E esse terceiro está natural-

mente indieado: o Estado. o Estado é, por rtatureza, o regulamento, o coordenador da vida social, náo apenas na
ordem politica, mas tambem na ordem economica. Compe-

te-lhe participar intimamente da org,anizaçáo

economica,

prevenindo as erises, impedindo as explorações dos mais
fracos pelos mais fortes, regulamenüand.o o trabalho por
meio de uma legislação ampla e que vise a justiça distributiva, desenvolvendo quanto possivel a pequena propriedade agricola, commercial e industrial e tomando mesmo a
si, em certos casos, a explo raçã.o de certas industrias de in-

teresse publico, eomo a da electricidade, por exemplo.
são tres, portantq as modalid.ad.es da iniervençáo do
Estado na vida economiea: preventiva, arlritral e repressiva.

A funcçáo do Estado, portanto, é consid.eravel, na
vida economica. Não lhe cabe substituir-se aos particulares, sem duvida. Não lhe compete fazer-se industrial ou
commerciante, buro cratizando o paiz. Não lhe cabe, de
modo algum, impedir a justa expansão das iniciativas
privadas, o jogo amplo dos interesses individuaes, baseados na propriedade particular e familiar e no d,esenvolvimento de eooperativas e outras associações d.e earacter privado.
Mas, por isso mesmo que lhe eompete resguardar os
direitos individuaes da economia privada, tem o dever
de intervir para impedir que esse jogo de interesses degenere em dominação illicita.
o salario e o preço, por exempro, são dois pontos
essenciaes de eeonomia, em que a intervenção do Estado é necessaria a uma orclem eeonomiea justa. Em outra
palestra desta serie, será o assumpto devidamente d es,

envolvido.

A desconfiança liberal contra a justa intervenção
dô Estado na economia nacional e internacional é injustificada e fruto de uma falsa concepção social que a
historia se encarregou de condemnar pelos males que

nos trouxe.
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O unico meio de impedirmos, portanto, o novo ab'solutismo do Estado que o socialisffio, confessado ou laé dar ao
tente no fundo do Estado liberal, nos traz,
Estado a funcçáo coordenadora que lhe compete na vida
social e economica. Tanto é pernicioso o estatismo que

a

a,bu-

sa dos direitos do Estado, pelo monopolio (patente ou
occulto) educativo, syndical ou eeonomico, quantc) o
liberalismo que nega a intervençáo do Estado nesses
dominios ou redu-la de tal forma que a torna inefficiente.
A eoncepção christá do Estado dá-lhe uma g:ra:nde
força de aetuáçáo na vida social. A elle compete náo só
def ender os direitos particulares dos individuos e dos €írupos, mas ainda promover o bem commum especialmente
na ordem eeonomica. Náo é apenas um distribuidor de
justiça, Dâ ordem juridica. E' um promotor de prosperidade e tambem de justiça na ordem eeonomica. Defeldemos o Estado social e náo apenas o Estado juridico. E
como a ordem soeial náo póde dissociar-se da ordem mopor um Estado impregnado pelos princiral, pugnamos
pios d; moral, racional e christá' e portanto harmoniosamente em relações com o quarto pilar da vida social:
a lgreja.

de modo immediato, pois náo é funcçáo da Igreja' re-

commendar os meios technicos ou materiaes para a promoçáo do progresso economico ou para à solugáo de uma
crise financeira como a actual. Mas pelos seguintes mo-

http://www.obrascatolicas.com

§ 61.

A

intervenção dos grupos sociaes

357

dos: a) por tta,tureza, na ordem moral; b) por autoridade,
na ordem soeial; c) por solieitagáo, na ordem particular.
Sendo o problema economico um problema do homem e estando os actos humanos integrados na ordem
moral, onde a Igreja tem o seu eampo de acção directa,
não pode a vida economica fugir tambem áL actuação do
grupo espiritual por excellencia, a Igreja.
Recommendando a honestidade nas transacções, condemnando toda a exploração de um homem por outro, mostrando ags superiores os seus deveres sobre os que lhes
são subordinados, exigindo sempre uma regra de estricta justiça em todas as relações sociaes, pugnando pelo
salario vital, pelo preço justo, pelo bem estar material
das classes trabalhadoras, defendendo os direitos das familias e dos syndicatos, especialmente quando inspirados
no espirito christão de paz e collaboraçáo soeial, combatendo toda usurpaçáo injusta de direitos, os abusos do
Estado, dos Syndicatos ou dos rieos, pregando sempre o
desdém das riquezas e a supremacia dos bens espirituaes,
lembrando a cada momento aos homens todos, sem excepçáo, a sua miseria infinita pelo peccado e a sua infinita grandeza pela elevaçáo a Deus,
fazendo tudo
isso, faz a Igreja a cada passo uma obra intensa de penetraçáo sociologica e de acçáo continua sobre a vid.a
economica dos homens.
E é nessas condições que defendemos a actuaçáo da

rgreja na ordem social e a sua repercussão profunda na
vida economica dos povos, que se processa nao em um

plano abstracto como julgavam os physiocratas, mas em
eommunicaçáo constante com todos os demais terrenos

da acção humana.
Eis ahi, em breves palavras, como se justifica claramente, áL luz da concepçáo christá d,a vida, a opposição
que emprehendemos contra o individualismo economieo,
raiz da maioria dos males que affligem a humanidade em
nossos dias, contra o collectivismo economico, que só os

vem agg:ravar.

o restabelecimento dos direitos dos grupos, em beneficio do equilibrio social, em opposiçáo áL anarchia individualista e áL tyrannia soeialista, é o centro de nossa
concepção reformista da sociedade, contra o conformismo
burguez e contra a revolução bolchevista.
Eis o sentido em que devemos operar para que não
se percam inutilmente os nossos esforços e antes se co-
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ordenem na direcçáo a que tendemos para restituir á"
a sua verdadeira funcção, que é permittir ao
homem a plena e5pansão da sua personalidade moral e
religiosa, a sua vida em Deus, desde que sinta garantidas
as condigões temporaes de . sua existencia physica e :intellectual. Pois só os Santos podem tirar dos soffrimentos
soeiedade

a chamma mais viva da sua F é. E a soeiedade existe para
os homens e não para os Santos * ).

+) Transcripto das "Vozes

de Petropolis", abril de
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CAPITULO IX

O problema dos dizimos no Brasil
Frei Bedernpto I(ullmann O. F. M'

§

62. O culto divino

No templo, os christáos náo recebem apenas à instrucção religiosa e aS graças divinas necessarias, para que
a sua vida, particular e publiea, seja pautada segundo
os principios da fé. No templo, os fiéis tambem se reunem
para prestar a Deus a devida adoraçáo, pela assistencia
respeitosa e devota do culto divino.
E todos contribuem, segundo as suas posses, para que
o culto divino se revista da pompa, riqueza e ma§nificencia
que a Igreja deseja e exige.

Os mysterios do Sacrificio Eucharis-

A subtimid.ad,e do
Myst. Eucharistico

..

tico são tão eievados e sublimes, táo
. santos e clivinos, euê, para a sua digna
celebração, nenhum objecto emprega-

do é precioso demais. Pelo seu precioso sangue, o Cordeiro immaculado de Deus nos resgatou e remiu. Este
sangue, eüê regenerou o munCo, este alto preço da nossa
redempÇão, ao qual comparadas, todas as cousas temporaes não têm valor nenhum, e ao lado do qual todas
as riquezas da terra são apenas pó e cinza, este s,angue
divino, que foi derramado táo abund.ante e generosamente,
corre todos os dias sobre o altar e enche o ealice do sacrificio.

E' justo, pois, que apresentemos o que l:rá, de mais
preeioso, grandioso e bello, na ttatureza e na arte, afim

de celebrar o sacrificio da missa da maneira mais digna possivel. Ouro, prata, pedras preeiosas, náo são de
per si custosas demais para o eulto eucharistico,. no qual
os filhos da fgreja militante imitam os coros gloriosos dos
espiritos bemaventurados que diante do throno de Deus
e do Cordeiro entoam o cantico novo, o hymno de adoração: "Ao que está sentado no throno d.e Deus e d.o cordeiro: louvor, e honra, e gloria, para sempre !', (Ap 5,
g, 13).
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Se os céus se abrissem e o Rei da gloria apparecesse em esplendor visivel sobr.e o altar, com que pompa e riqueza nà.o
deveriamos adornar a casa de Deus, para

dignamente recebê-lo ? 'Por encobrir elle a sua gloria sob
as humildes especies eueharisticas, vindo a nós incognito,
e demorando entre nós com tão profund,a humildade, não

devemos honrá-lo menos. Pelo contrario, quanto mais elle
se abate por nosso amor, tanto mais a gratidão d.e seus fiIhos dedicados derre esf orçar-se por adornar e distinguir a
sua casa com o que háL de mais precioso e caro. O Rei da
gloria, que é infinitamente rico em seu throno celeste, d.esce
até ás pobres especies de páo, para enriquecer-nos com as
suas graças, e par8. abençoar-nos com todos os bens. Não
deve impellir-nos, portanto, a gratid.ão, para, com todas as

rlquezas que a nossa pobreza pode reunir, homenageá-lo

na sua espoliação eucharistiea

?

A terra e tudo quanto encerra, perteneem
acto ao Senhor, eue tudo deixou ao uso do hode justiga . . . mem. Por isto, é justo que o homem reponha
aos pés do Senhor as prendas mais ricas e
.
. . . como

bellas, assim como os santos Reis, com principesca generosidade, lhe offereciam ourc, incenso e myrrha.
Deus, o Criador de todas as cousas, náo necessita dos
bens que a criatura lhe apresenta e pode offerecer (Ps
15, 2). Mas, para nós é util e necessario lhe consagremos, como retribuiçáo, tudo aquillo que elle antes nos outorgou, para assim prestar á, sua majestade e soberania o
devido tributo de honra; para mostrar-lhe a nossa v,assalagem e dependencia, nosso amor e rêconhecimento;
pa,ra augmentar os nossos mereeimentos e operar a nos-

sa

salvação.

No rico adorno dourado, mostra-se piedaacto de e espirito de sacrifieio, e nisto Deus se
de religião . . . eornpraz. Quando Magdalena derramou pre. . , corno

cioso balsamo sobre os pés de Jesus, este a
louvou, dizendo: "Ella fez uma boa obra para commi[ío"
(N[t 26, 10). Depois de sua morte, o Corpo de Jesus foi
ungido eom essencias preoiosas. Se Jesus quiz que o seu
corpo mortal fosse honrado durante a vida terrena, náo há
duvida que quer tambem que o seu corpo glorificado seja
tratado com toda a honra no SS. Sacramento; que seja or-

nada a sua morada eucharistica; que a igreja e o altar
se distingam pela pompa e pela belleza.
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Deus mesmo fez a promessa de que elle, na nova
alliança, encheria o templo com a sua gloria, e isto eom
uma majestade superior áL do antigo testamento (Ag 2,
8). Ora, se o povo de Israel dava tudo, de bom coração,
pa,ra edifiear ao Senhor um grandioso templo (Paralip.
29, 9), com mais razáo devem os privilegiados filhos da
fgreja fazer todo o possivel, no intuito de glorificar condignamente ao Deus e Salvador ebcondido no Santissimo
Sacramento, onde por nosso amor se abaixa e. humilha,
táo profunda e benignamente.
. . . coÍt,o

Como já, dissemos, Deus não precisa de
facto,r magnificeneia. Nós é que della precisamos.

psychologi@ . . .

O culto rodeado de esplendor contribue para

a edificagáo e santif ic açáo dos homens.
Quando os santos mysterios são celebrados eom alfaias condignas e preciosas, os fiéis comprehende,m melhor a sua
sublimidade. Sentem-se mais afervorados e consolados no
intimo do coração. São tambem estes effeitos psychologicos
que influiram no espirito dos chef es da rgreja, ao ordenar€m que se rodeasse o culto divino de pompa e majestade.
A rgre ja quer assim despertar e nutrir, no povo christáo,
o mais elevado conceito, o mais profundo respeito, a maior
veneração do saerif icio do altar. Porisso, os nossos templos sáo os edifieios mais bellos e grand.iosos; nossos al-

tares são edificados de pedras de valor; de material
preeioso e bem lavrado são feitos os tabernaeulos; de

ouro e prata, os vasos sagrados; de linho finissimo e puro,
as toalhas dos altares. Deviam, pelo menos, sêr assim.
Nosso Senhor mora, muitas vezes, em igrejas pauperrimas.

como um rei pela sua côrte, assim está Jesus rodeado, em nossos templos, pelas imagens dos santos. Ministram-lhe sacerdotes e coroinhas paramentados, ao clarã.o de luzes, entre o brilho das flores, e o aroma do ineenso, pela harmonia do canto, áL sonorid.ade do orgão e
dos carrilhões de bronze. A rgreja sempre proeurou ador-

nar ricamente os santuarios do Senhor, para a gloria

da Eucharistia e para o maior bem espiritual dos fiéis.
Com isto, porém, a fgreja náo es-

ministerio'd.os 1rcbres queee, de modo algum, de zelat pelos
. . . que não impede o pobres e doentep, esses templos vivos

de Christo. Não ignora que Christo
quer sêr presenteado e servido em seus irmáos pobres
e indigentes. Por essa tazáo, promoveu em todos os
tempos, e continua a prornover a instituição de inume-
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ras obras de caridade e beneficeneia. Quando se trzrta
de duas cousas boas, sempre é melhor e mais perfeito fazer uma, e não deixar de fazer a outra. E' isto
justamente que observa a Igreja, quando trata de Christo
não sómente em seus pobres e doentes, mas tambem o
glorifica, com toda a magnif icencia, em sua vida eucharistica.

Desde os primeiros seculos, quando se faziarn valiosas doações, pata o adorno e servigo dos altares, a Igr,eja

já dispunha de boas organizações em prol dos necessitados. E quando appareciam grandes necessidades, ou
quando os perseg,uidores ameaçavam roubar os templos
e santuarios, distribuia tuclo aos pobres como esmola e
donativo.
na casa 'de Derus,
Se à Igreja teve o cuidado de
QUê,

as paredes f ossem revestidas de marmore, as abobadas reluzissem de f iligranas, o altar f osse um escrinio de arte,
sómente a falta de comprehensáo poderá aecusá-la de prodiga. O estilo sacro moderno acompanhou a evolução da
architectura. Distingue-se pela sobriedade.
. . .ê que é proporcional
ás cond,içõeÉ d.ó povo

E' de lastimar que a casa de Deus
seJa muitas vezes menos adornada

do que a casa do seu ministro e dos

fiéis. Quando no culto divino

se

empregam paramentos e vasos sagrados de qualidade inferior, por pobreza ou por amor áL pobreza, como soe
aeontecer em algumas igrejas rnonasticas, em parochias
pobres e nas terras missionarias, náo merece isto nenhum
reparo. Mas, se o mesmo se dá em lugares onde haja
riqueza, conforto e até luxo nas familias catholieas, estes
merecem rigorosa reprehensão. E' tibia e mesquinha a
vida religiosa daquelles que não mostram zelo pelo esplendor e deeoro da casa de Deus.
Quem censura as despesas que se fazern corn o
e o culto divino, imita de eerto modo o
pharisaico procedimento de Judas. O infeliz discipulo escandalizou-se, quando Magdalena ungiu, eom precioso
balsamo, a Cabeça e os pés de Jesus. E disse-lhe: "Por que
se náo vendeu este balsamo por trezentos dinheiros, e não
se deu o lucro aos pobres?" (Jo L2,5).O Evangelista, porém, observa que Judas náo era caridoso, mas sim ladráo.
Quem censura a pompa dos nossos templos e do nosso culto, são muitas vezes pessoas que dissipam as ri-

Escao.dato templo
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quezas ern theatros e divertimentos de toda especie. A,s
vezes, são tambem pessoas avaras.
Os catholieos mais dedieados e activos em zelar pelo
esplendor do culto, são tambem os mais generosos, em
se tratando de auxiliar obras de caridad e e benefieencia.
onde a pobreza dos cathoricos, ou as prescripções das

Constituições religiosas náo permittirem maior solennidade na igreja e na celebração dos mysterios divinos,
todo o cuidado deve convergir na conservação da limpeza
e da boa ordem, em tudo que se refira ao eulto divino e
éL cada de Deus. Alfaias *iros limpas e vasos sagrados
pouco deeentes sáo sempre signal d.e censrtravel desleixo.

§ 63. Os rninistros do altar

,_

Aquelles euê, em benef icio de todos, se des_
d.a tinam ao serviço do culto em nossos temlei na,tura,l . . . plos, d.evem receber do povo o necessario par.a
Preceito

o seu sustento, do mesmo modo que as autoridades civis, os militares e outros que servem ao bem plbli-

co, sáo mantidos pela collectividade. ,,euem jamais ,r"
guerra, por conta propria ? euem planta uma vinha, e não
come de seus frutos ? euem apascenta um rebanho, e não
toma do leite do rebanh o?,, (1 Cr g, 7).

áL

o povo de rsrael dava aos sacerdotes a decima
rei parte de tudo quanto colhia e ganhava. Tal
posititra. . . era a ordem positiva de Deus.
A tribu de Levi
não tinha propriedad.e, sustentavam-na as outras or,.ze tribus. E havendo sempre nestas, como diz santo
. . . ê d,a

Thornaz, alguns que não pagassõ-, era justo não

determi_
nar a undecima, mas a d.ecima parte.
A rgreja adoptou a lei antiga, e com muita razáo,
como diz o mesmo sto. Thomaz, porque na lei nova não
se deve dar menos aos ministros de Deus do que na an_
tiga, porque a dignidade delles é maior (2 cr g, 11), e as
suas obrigações são mais vastas.
A lei do dizimo, em sua parte moral, christo a preconizou com as palavras: "o trabalhador é digno d.o seu
salario" (Lc 10, 7), e Sáo paulo nella insistõ, dizendo:
"se nós vos semeamos as cousas espirituaes, será muito
colhermos das cousas temporaes que vos perteneem ?,,
(1 Cr 9, 11)
.

http://www.obrascatolicas.com

364

DR. FREDERICO TILLIVIANN

_ A MORAL CATHOLICA

Porisso, a contribuição dos fiéis para
sustento dos ministros de Deus, desde
o
. . . e de caracter
consrretudiJrrJio . . . os tempos dos Apostolos, foi sempre considerada como dever de consciencia. O
cumprimento desse dever é aliás um laço permanente,
um vinculo de amor e caridade que liga o povo ao clero

local, aos Bispos e ao proprio Papa. O Tratado de Latrâto,
feito em 1929 entre a Italia e a Santa Sé, melhorou a

situaçáo material do Sumrno Pontif iee. As esmolas e
contribuições que lhe dáo os f iéis de todo o mundo, servem para as obras catholicas missionarias e para outras
necessidades da Santa Igreja
o direito consuetudinario imprimiu a mui-

tas dessas contribuições e esmolas o earacter de obrigação juridica, e deu origem
éL legislação que nà Igre ja regula o que
vulgarmente Se Chama "direito de estola", benesse, beneficio ecclesiastico, etc. A prestação de taes contribuições
obriga em consciencia, como o pagamento dos impost«rs,
justámente exigidos pelo go\rerno. As palavras de Christo:
"Dae a Cesar o que é de Cesar, e a Detts o que é de Deus"
(Mt 29, 2L), significam em primeiro lugar que o povo deve
pagar imposto ao goverrrc, e dar igualmente as contribuiDegs.
êOõ. de costume aos sacerdotes, que representam a
--L7,
Christo mesmo quiz pagar o tributo do templo (Mt
23-26), para dar bom exemplo, pois náo estava obrigado'
A Igreja não tem propriamente systema tributario,
como lho permitte o caracter de perfeita sociedade. Deixa
ao eneargo dos fieis darem na medida de suas posses'
Asituagãomateriale?.posiçáosocial
Paiz' p'incipalmente
A situa*áo raaterial do clero em nosso provam
infelizmente
d.o clero no Brasii o clero pi rochial,
que o povo como tal ainda não comprehencteu a import"t cia da lei dos dizimos' Náo nos referimas
mos aos sacerclotes que têm patrimonio de familia' pa'ra
aos que precisam dos emolumentos ecclesiasticos
fala própria manutençáo. Na maioria das parochias,
tam casas proprias para o clero parochial' Náo poucos
padres habilam, indignamente insta]lados, nas dependenãi"" das igrejas. Outros moram em casas alugadas, muitas
vezes afastaáas da Igreja e improprias para morada de
saeerdotes; outros ainda vivem acommodados em pensão
ou em quarto alugado em casa de familia. E as poueas
que
casas parochiaes existentes nem todas apresentam o

...

em

que
obriga
-consciencia

http://www.obrascatolicas.com

§ 63. Os ministros

do altar

365

deviam apresentar: o conforto de uma boa casa de familia e o respeito religioso de um convento.
Em todas as parochias, a primeira obra por se realizar, depois da igreja rnatriz, deve sêr a casa parochial.
Em certo sentido, ella é tão necessaria como a construcção
de um hospital, de um orphanato, de uma escola, de um
convento, de um collegio.
Mas, os sacerdotes não precisam sómente de casa para

morar. Precisam tambem de recursos para se alimentar
e vestir, conforme a sua condição, para os seus estudos,

para o caso de enfermidade, para um justo

para o tempo de invalidez e velhice,
O problema

manutençã,o

deseanso,

etc.

Ninguem deve abraçar a carreira clerieal,
d.a para nella procurar vida tranquilla e sem
. . . soffrimentos. Pelo contrario, quem quer sêr

padre, deve estar disposto para muitos sacrificios durante a vi,da. Esses trabalhos e cuidados sáo de
ordem espiritual. Se, ao lado delles, houver o premente cuidado pelo páo de cada dia e o doloroso receio de têr mais
tarde uma velhice desamparada, não admira que o candidato ao sacerdocio perea o enthusiasmo pela vocação, que
não entre no seminario, ou que abandone a carreira, antes
de tomar as Ordens saeras.
Pareee náo haver duvida eu€, até certo

. . . d,ifficulta a
d.as vocaç6es . .

obra ponto, a pobteza em que vive o nosso
.
clero, é uma das causas da falta de voeaçoes em nossa terra. Se o clero não

fosse tão reduzido, maior seria ainda a sua pobteza.
Numa diocese de muitas parochias vagas e de algumas
excessivamente grandes, o Prelado teve de responder a
um sacerdote que desejava entrar na diocese, por motivos
de saude: "De boa vontade acceitaria a sua collaboraçáo,
mas das parochias vagas nenhuma dá o sustento necessario para um padre, nem posso dividir as grand.es freguezias, pois a renda náo daria o hon esto passadio de dois
parochos".
..

Lastimamos o proceder de membros
. irlpede o d.esapego do clero que juntam bens tempo-

aos beors temenost . . .

raes, COmo Se fOSsem hOmens d.O mgndo. A causa, porém, desse proced.er é,

pelo menos parcialmente, a falta de reeursos, para os
saeerdotes náo se preoccuparem demasiadamente com o
futuro e a velhice. Vendo que as contribuições dos fiéis
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mal lhes dáo para o sustento de eada dia, o padre pode
ficar exigente e por demais economieo. Com o tempo, a,
exigeneia facilmente se transforma em rigor exagg,erado,
e a economia vae adquirindo o caracter de avateza.
Além disso, a preoecupação do padre
negOCiOs temporaes leva-O aO Se. . . . f,.z perigat
rio perigo de affeiçôar-se a taes oca perseveraa{a =ü- "9*
cerd.otal . . .
Cupações e de descuidar-se dos seuS tra-

balhos espirituaes. Mais de uma vez iá,
se deu, infelizmente, o caso de um padre abandonar para
sempre os santos ministerios, para cuidar só de negocios

temporaes.

Outra consequencia da falta de recursos
para para o elero, senãO sempre, pelo menos
o netr»otismõ em muitos casos, é o nepotismo, quer diz<>t,
o excessivo euidado que alguns membros
do elero votam ás condições temporaes de sobrinhos e ou-'
tros parentes. Como os rendimentos são escassos, chamam
elles os parentes para a sua eompanhia, para viver mais
eeonomicamente. Na esperança de sêrem valiclos pelos parentes em doenças e na velhice, despendem com a familia
mais do que lhes permitte a condiçáo de sacerdotes, obrigados a attender aos doentes e pobres de sua jurisdicçãoNáo nos será possivel evitar que os poAbusos não sus- bres abusem, ás vezes, do obolo de nosp-".il- ã iei
sa caridade. Nem porisso cleixamos de sêr
...

1upêIle

esmoleres.'Da mesrna forma, os eatholicos
náo deixaráo de sêr generosos para com o clero, ainda QUe'
um ou outro saeerdote náo faça bom uso das contribuições'
dos f iéis.

Dois

Nos ultimos tempos, graças a Deus, almas
alvitres generosas derarn as sommas necessarias para

a constituiçáo do patritnonio parochial em náo poucos lugares do nosso Paiz. rL' imitação do que fazern os fiéis nas
zonas coloniaes, o povo de aiguns lugares

dáL

mensalidacles

para a caixa parochial. Assim facilitam aos nossos Preiados a divisáo das parochias muito extensas, desde q.ue
a caixa parochial possa clar aos novos parochos sufficiente mensalidade.
As esportulas e os emolumentos parochiaes deviam
representar uma parte apenas dos recursos do clero pa-

,'oãfrir.t. Se assim f osse, o nosso colendo Episcopado não
teria de estabelecer tabellas relativamente elevadas, em
comparação com as de outros paizes, e oS sacerdoteS teriam mais folgâ para attender ás neeessidades dos pobres-

http://www.obrascatolicas.com

§ 64 Conclusões praticas

36?

§ 64. Conclusões praticas
1. Como já, vimos, existem, em todos os bispaA tabega dos, tabellas de esportulas e emolumentos que os
dioce,saaa fiéis devem dar, por occasiáo de eertas funcções
saeerdotaes, como sejam, baptizados, casamentos,
enterros, festas, Missas encommendadas, etc. Essas tabellas
servem de pretexto para pessoas menos instruidas em religião se afastarem da Igreja, sobretudo quando se trata de
casamentos ou de sepultura eeclesiastica.

Os bons catholicos devem dar, na medida de
A situa,ção suas pGSseS, o que oS Senhores Bispos deterdos pobre,s minaram, de harmonia com as condições regionaes. Se o não podem dar sem algum sacrificio,
devem lembrar-se que taes sacrificios são amplamente recompensados. Em caso de pobreza, os padres não deixaráo,
entretanto, de prestar gratuitamente o seu ministerio. Dando espontaneamente mais do que a tabella determina, os
ricos podem auxiliar o clero a cumprir, mais facilmente, o
seu dever para eom os pobres.

2. E' signal de náo haver muita fé,

pie-

dade e S,enerosidade em uma parochia, quando faltam ao clero_ da parochia intenções de
Missa para dias, em que náo há obrigação de
celebrar por dever de officio. Náo nos ref erimos, naturalmente, ás parochias pobres e desamparadas. Onde, porém,
houver tantas intenções de Missas que os padres possam
remetter as tle qualquer dia ao Bispo Diocesano, para que
as faça celebrar por outros sacerdotes mais necessitados, a
vida da parochia floresce, e de certo náo falta aos seus
habitantes a bençáo de Deus para os negocios e trabalhos
Os estitr»endios d.e Missa

temporaes.

3. Onde houver patrimonios parochiaes,
o vigario e seus coadjutores têm uma
nios parochiaes existencia mais digna e independ.ente, entre
os seus parochianos. Os Prelados poderão,
sem difficuldade, augmentar o numero d.e freguezias, conforme o exigirern as circumstancias.
4. Na Santa Missa, offerece o sacerdote a
Âs oollectas Deus
um saerificio digno da divina majestade.
Desde os primeiros tempos do christianismo os fieis costumam unir a este Sacrificio de valor infinito as suas proOs

patrimc-

prias offertas, oblações de pouco valor em si, mas agradaveis a Deus, qua.ndo feitas em uniáo com o Saerifieio de
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seu Filho Unigenito. Ainda hoje, aos domingos e dias
a collecta de taes offertas durante a Missa.
Os catholicos de fé eselarecida dão a sua offerta de boa
vontade. Tambem as crianças já, devem sêr educadas a
levarern a Deus o obolo semanal.
santos, se faz

ffi
Gaixas parochia,es

assoeia-

1;^3"j"i*^1:-^:1':j"T..
*l'tt"tmembros se
e organizações, cu jos
ções
obrigam ao pagamento de certa mensalidade. O que se faz
para fins profanos e para devoções particulares, deve-se fazer tambem pela parochia e pela diocese. No Brasil, não há
ainda, como em outros paizes, determinações dos Bispos sobre o obolo mensal. Nas regiões coloniaes do Sul, muito ea-

tholicos contribuem, espontaneamente, para a caixa

pa-

rochial. Deste modo, a conservação das igrejas, a manutençáo do eulto e o sustento do clero náo off erecem ali

muitas difficuldades.

'1- Deus lembra-se dos beneficios recebidos no
decurso dos mezes passados, e por gratidão faz tambem
uma offerta annual. O homem rico que tenha fé, não deixa
de reservar uma percentagem de seus lucros annuaes para
fins de religiáo e caridade. Rockefeller e outros ricos norteamericanos dão milhões, annualmente, para as obras de
sua religiáo. Pode sêr que taes contribuições tenham f ins
secundarios. Pessoas que conhecem mais de perto esses
millionarios protestantes, náo lhes contestam a sinceridade
de sentimentos religiosos.
7. Além do obolo de cada semana, de cada
rttez e de cada anno, Nosso Senhor nos pede,
Obolos estraord.irarios ás vezes, contribuições extraordinarias. Pedem-nos, por exemplo, uma esmola para a
construcçáo de uma nova igreja, um auxilio para catholicos perseg:uidos por g:overnos sectarios, e coisas semelhantes. Admiramos os rasgos de generosidade com que os
catholicos da pequena Hollanda ajudaram, durante a Guerra Européa, os catholicos da Belgica e dos Imperios Centraes, successiyamente. E é visivel a bençáo com que Deus
lhe premeia a generosidade.
8. Em paizes catholicos, náo faltam legados
e ern favor de causas pias. Em nossa Patria,
fund,ações a historia da Igreja conta de muitos legados e
fundações feitas em beneficio da Religião. Torlegad.co

naram-se mais raros na époea actual, mas é de esperar que
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aug:mentem com o progresso da ins'trueção e cultura religiosa. A fgreja está a,gora. em face de muitos problemas
soeiaes, cuja soluçáo requer o auxilio de certo patrimonio.
A lei natural que leva o homem a dar de seus bens a Deus,
deve lembrar aos catholicos a missáo social religiosa do
Quinto Mandamento da fgreja.

9. A administraçáo das offertas

a Deus pertenCe, segUndo O
Direito Canonico, á, autoridade ecfabriqueiros
clesiastica. Nas parochias de muitos paizes, do nosso inclusive, é
um Conselho de F'abrica, nomeada pela autoridade
diocesana, que auxilia ao paroeho na administrâção
dos bens parochiaes. tr'abriqueiros conscieneiosos, zelosos
e intelligentes, prestam grandes beneficios áL sua parochia
e áL Religiáo em geral. F abriqueiros sem consciencia podem prejudicar immensamente os interesses da Religião,
Corrrpet ea1cb. de

tração. fabrica

adminis- feitas

e

assim como os prejudicam as administrações de frmandades e Pias Associações que não observem as prescripções
do Direito Canonico, quanto áL administração de bens ecclesiasticos *).

Luz e Vida
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O problema
§ 65. A

educagão sexual

sexual

Dr. L. Berger

Questáo melindrosa e, ao mesmo tempo, de palpitante
actualidade é a da edueaçáo sexual, questáo que náo deixa
de atormentar o espirito de muitos paes e educadores. Será
necessario iniciar meus filhos no conheeimento de certas cousas ? E aind.a, haverá necessidade de fazê-lo sempre,
ou só em determinadas circumstancias ? Qual é a sua
utilidade, e qual é o modo de fazê-lo?
Dar esclarecimentos a crianças pode, em
D"azfu de

sêr

d,o eeclarecimento

muitissimos easos, sêr bom e util, para
não se dizer indispensavel. Quando se
deva fazer, é uma questáo que só aômit-

te soluçáo individual. Determiná-la-ão varios factores: o
ambiente em que vive a criança, o trabalho a que se vê
obrigada, a convivencia durante o trabalho, as precisões
e inclinações pessoaes, o caracter, emfim toda a personalidade.

No easo, por exemPlo, de viver uma
estricta- criança num meio positivamente mau,
mente necessario com ameaças de varias formas para A

pod.e sêr

sua pvreza, pod.e uma certa inieiação tornar-se summament,e desejavel. Supponhamos que uma menina vae empregar-se numa fabrica. Ora, consta que nessa fabrica as conversações sáo refinadamente deshonestas. Se a menina náo receber antes uma iniciação, há-de
recebê-la na fabrica, de uma maneira brutal, baixa, indeeentissima, e além disso incompleta, de forma a forneeer-lhe noções absolutamente erroneas, que serão de nefasta influencia para a ulterior evolução de seu caracter.

A propria indole da criança pode motivar esclareci-

mentos numa idade guê, em outra criança, não seriam ainda necessarios. IIma criança, Por exemplo, de doze an-
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eontrarias, que fazern diminuir a inclinação para

esses

aetos, até que aos poueos desappareçam por completo.

Na duvida, sê em caso deterÊacüores que determina-n
a iniciagão, sob o ponto d.e

vista

educativo

mrnado §e deVa, OU nãO, proge-

der á, inieiação, deve-se attender

bem ao facto de eüê, nessas

cousas, tanto o saber, como
o ignorar podem aearretar serios perigos. A criança, já"
de certa idade, que ainda nada souber do assumpto, corre
grande risco de sêr inieiada pelos cornpanheiros. E, como
ficou dito, essa iniciaçáo é muitas vezes impropria, senão
brutal e perigosa; tem o inconveniente d.e incutir idéas erroneas, de modo a fiear a pobrezinha com noções exquisitas e avêssas, que nada têm que vêr com a realid.ade.
Por via de regra, após tal iniciação, a criança ja
não tem coragem d.e tocar no assumpto diante dos -paeis,
o que não é de admirar, pois o esclarecimento só lançou
luzes sobre o lado material, mais ou menos repugnante,
e ainca porque a eriança começa a desconfiar do papel
que essas coisas desempenham nas relações mutuas de
seus paes. Ora, em eonsequencia d.as idéas erradas que
a criança adquirira, isso tem por effeito tirar-lhe g""rrau
parte do apreço que tinha a seus paes, o mysterio que
lhe parece envolver o problema, augmenta e se confirma,
quando os paes guardarem a respeito rigoroso silencio,
ou derem entáo respostas evasivas e displicentes. Julga
sêr verdade o que amiguinhos e amiguinhás já" lhe ."g"-"daram, que é um assumpto em que se não deve toóar,
que é indecente, e que só serve para provoear risadinhas,

quando estáo entre si.

I{á ainda o peri§o

d.e

que a criança,

sem perceber, vá" tomando habitos maus, rràuitos d.e qie
mais tarde, uma vez arraigados e sempre attrahentes, só

a custo se livrará.

No entanto, tambem o eonhecimento
pode em certas ciriaicia- e a iniciação
ção precipitada cumstaneias offereeer serios perigos. pois
não é impossivel que o
em
determinado caso, julgue necessario o esclarecimento,
"à,r""ão*,
quando de faeto só consegue despertar, antes do tempo, o que
ainda estava adormecido; acorda e acirra prematuramente a curiosidade, actua d.e modo nefasto na imaginagao, porque a eonduz em direcçáo prejudicial. Desta tor_
ma, pode criar a precocidade, que é tanto mais preju_
dicial, quanto rnais nova fôr a ã*rrrçu,, o
por consePeurigos d,a

*4*
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gUinte quanto menos estiver preparada para reacgáo,
ã quanto menos comprehender que estáo errados alguns
de seus actos.
Tendo ante oS olhos esses perigos todos, calcular-se-á,
P-rato da balança
os Perigos do c

s da ignorancia.

ciaçáo, ou esperar

Achando-se que o caso requer a inieia-

""'L"'#T;3'3;
a iuiciação
E' nece
se venh

r,, !i1
::'fl3:
.: 1:
:-Y :::^'TliJt:,T:
dar
deve Xf
pois nunca se
opportuno,
ensejo

o esclarecimento como que preparado'
que
e' A

eriança

crr-

Cert

um
ança em casa de conhecidos, parentes ou vizinhos;para

passeio na primav era, quando a ttatuteza desperta *
uma vida nova ; até à recitaçáo pausada da Ave-Maria ) ;
estas e outras circumstancias imprevistas podem apresentar ao educador Lrma occasiáo propicia. . tr'requente-

funda.

O caso torna-se diff erente, quando

se

annos de
A iniciação no pe- ttata de uma criança iá" nos
riodo d.á puberaade puberdade, nos annos em que se operam grandes transformações corporaes e
espirituaes, taato no menino, como na menina' No periodo
de puberdade, que relatiVamente é de pouca duraçáo, as

transformações organicas consistem no facto de

se

illustre articulista. Não con"do
vosso ventre, Jgsus". Elssa
fnrto
ã õiaçao da oriança. Na ldade- peri-

der-se em devaneios que destróem
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tornar eorpo de homem adulto o euê, poucos annos
atrás, era ainda corpo de eriança. Crescem, desabrocham,
e logo se revelam, eêrtas funcções organicas que na
phase anterior se achavam em germen ou em estado la-

tente. Por consequencia, su,rg,em nesses annos principalmente no rapa;z idéas, desejos, anhelos, cuja verdadeira natureza mui vagamente pode o jovem conjecturar.
Em ambos os sexos, todavia, cresce aos poucos um interesse sempre mais vivo pelas questões pertencentes ao
terreno sexual.

Que acontece, se os educadores só

dão

psychotogia d.a respostas evasivas, ou se não dão resposta
id,ad.e perigosa alguma ás perguntas que sobre a mate-

ria lhe fazem criangas de mais idade ?
Logo sentem estas que o educador não tem von.tade de tocar no assumpto, e para o futuro se g,uardaráo de aborrecê-lo eom perguntas dessa natureza. O nimbo mysterioso eüe, ao seu ver, envolvia o
problema, tornou-se mais denso ainda. Aguçou-se-lhes a
curiosidade. O effeito é que vão inquirindo em outra
parte, com amiguinhos e amiguinhas, em livros, diccionarios, estampas e figuras, etc. O que assim ouvem e vêem,
se não é baixo e indecente, é pelo menos incompleto, pican-

te e

sensaci,onal.

Se, pelo contrario, os educadores lhes
A missão

d.or nessa

d.o ed.uca_

idad,e

tivessem proporcionado os esclarecimentos necessarios, ter-se-ia dissipado

a neblina insalubre e excitante

do

m5rsterio, e cederia lugar a uma reflexão pacata

e

sadia sobre o que ouviram. os jovens sabem eue,
após terem assimilado as explicações recebid.as, pooeráo
volver-se novamente ao educador, com toda a confianga.
Desta forma, evita-se a atrnosphera de excitação e doentia
nervosidade de querer saber o mais possirrel no minimo
lapso de tempo, a sêde de sensações e imaginações phantasticas que aguçam a sensualidade.
Quanto á" mentalidade, basta ponderar a differença
entre o esclarecimento que a criança recebe do educad.or
e o esclarecimento que lhe venha dos colleguinhas. Dahi
se pode deduzir a importancia do momento em que a
criança, de ottze a doze annos para cima, pela primeira
vez se dirige ao educador com perguntas d.essa especie.
Se este a despachar sob qualquer pretexto, sem lhe satisfazer o justo desejo de saber, é muito possivel que, por
bastante tempo, fique viciado o ulterior desenvolvimento
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do caracter; que a criança se encaminhe em direcçáo
errada, e fique inutilmente exposta a tentagões, conflietos

e difficuldades euê, pelo menos em boa parte, lhe poderiam

sêr poupadas.

Dahi segue elaramente quão denão é que. antes da puvem fixa,r previa,rnente berdade dos filhos, os paes troqnem idéas sobre o assumPto, Procurando vêr elaro os problemas que ahi se lhes
apresentam, meditando nos prós e contras, e demarcando nitidamente o caminho que devem seguir. Assim
fazênd.o, náo ficarão confusos nem perplexos, na hora
que a criança vier com as suas perguntas; e no caso de
que a criança nada pergunte, estarão de olhos abertos,
que lhes náo passe desapercebido o momento psychologico
Nomas que os paes d.e- sejavel

de chegar ao assumpto.

a criança vem eom as suas
perguntas, e c. educador julga o momento
Exteusão d,o opportuno, para lhe dar as explicações necessarias, logo surge o problema da extensão e medida. Por via de regra, talwez seja melhor
obedecer ao seguinte principio: Não ir além do que a criança pergunta, uma vez que não haja necessidade de mais.
Se lhe formos, portanto, dízer esse mais, corremos o risco
de lhe dar o QUê, de momento, ainda náo pode assimilar.
Isto é facil de entender, se ponderarmos que ditas assim
aS cousas, São para a criança inteiramente novas e surQuando, porém,

esclareci,rn.ento

prehendentes.

E' preciso que a ellas se vâ

acostumando.

Depois de tê-las assimilado, surgirão novas questões. Pela
experieneia de que o educador quer ajudar seriamente, a"
criança conf iadamente se volverá a elle, para novos eSclarecimentos. Devemos, pois, iniciar a criança gradualmente, para que tenha de assimilar o que vae aprendendo.
Iniciação incLivicLua,l,
rlurlca collecttv;

Claro está que a iniciaçáo deve sêr
feita individualmente' O methodo' adoptado algumas vezes, cle fazê-la collectivamente, por exemplo a uma elas-

http://www.obrascatolicas.com

§ 65.

A

375

educação sexuaL

verá quem ainda ignore tudo nesse particular, e por conseguinte ainda náo precise , talwez, de iniciaçáo; haverá
quem saiba pouco, e quem saiba muitissimo, mas erradamente.

A iniciaçáo collectiva não pode táo pouco adaptar-se
a indoles e naturezas táo differentes. Há crianças pacatas e calmas; outras, nervosas; outras, dotadas de imaginação vivissima; outras ainda, amimadas em extremo.
todos, o que seria impossivel na iniciação eollectiva. E inalmente, a criança não sê animará a fazet perguntas
publicamente, já, pb"qrr" se veja mais ou menos acàhtradâ, já, porque reeeie provoear a caçoada dos outros, iá'
porque tantas e tantps vezes náo atina com a exacta formulação de sua duvida * ).
tr'aça-se a iniciação sem apparato e

ostentagáo, com simplicidade, nunca
Deve sêr feita:
a) oom naturalidade . . . como se fosse um assumpto todo
espeoial e extraordinario. Não, con-

versando sobre mil cousas que interessem a criança,
introduza-se a materia do modo rnais natural possi-

vel, afim de evitar a impressáo de sêr cousa proposlbada,
e para não despertar excessivamente a attenção. Deve-se
ainda têr o euidado de salientar o caraeter delicado,
bello e elevado do assumpto, accentuando que foi Nosso
Senhor quem fez as cousas assim.

*) A iniciação collectiva e generalizada foi

expressamente

e-se approvar o me'iniciação sexual" ?

e

em 26 de margo de
nto Padre:

recommehda-se. pelo contrario. a recta
observancia, na educaqão da juventude, do metlrodo seguido pela
pádre
rgreja e por santos ed ucadore's, conforme o que o santo
expõe na sua Encyclica sobre a educação christã da ' juventude,
com data de 31 de dezembro de 1929. Deve-se attender, por conseguinte, que a ju'.,entude de um e outro sexo receba uúa instru"Negativamente,

Nâo se podê, portanto, absolutamente approvar

o que, sobre

a diffusão do novo methodo, se tem escriptô- e publicado, sobr€.
tuds hss ultimos tempos, até por algüns autores catholioos".
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Nesta altura, apresenta-se-nos outro ponto imcorl portantissimo. As mesmas cousas podem sêr
elevação contadas de maneiras bem differentes: de um
modo brutal e prosaico, ou de uma maneira
elevada e pura. Esta refere-se ao Criador que poz éL livre
vontade do homem servir-se dessas cousas, para o seu
proprio aviltamento ou para o seu grande ennobrecimento.
Segue, dahi, que é falho o methodo que se limita á'
ao corpo humano.
explieação de certos factos relativos
Está fóra de duvida euê, em 'certos easos, será indispensa.vel o eonhecimento desses faetos, mas deve-se têr o
cuidado de náo entrar em rnuitos pormenores. O euê, porém, muito importa, é o ponto de vista, sob o qual se
olham as cousas. A criança que só receber explicações a
. , . b)

respeito de phenomenos que se operam em seu corpo, não
sa,be ainda que attitude deve tomar em face delles. Achaos tavez exquisitos ou repellentes, ao passo que outra
criança, acostumada a olhá-los sob um ponto de vista
mais elevado, fará delles um juizo muito melhor e mais

criterioso, pois logo comprehende que traz em si algo de
bello e delieado, e que deve conservá-lo e protegê-lo com
toda a solicitude.
Eis por que é sempre francamente af-

fa- firmativa a minha resposta éL pergunta, se a iniciação deve estender-se
tambem ás pobres moças infelizes, ou
de maus costumes, que forem recolhidas a uma instituição ou estabelecimento apropriado. O lado physico
da questão, conheeem-no de sobejo. Nunca, porém,
lhes passou pela idéa que o problema tambem tem
o seu lado espiritual e dignifieante. O casamento dos outros, vêem-no e julgam-no do seu proprio ponto de vista,

f, inisiação
ctor

d,e

como

regenera4áo

baixo e sensual; no dia, porém, que as educadoras e guias
lhes mostrarem o lado resplandescente, começam a refle-

ctir e admirar. Reflectem, maravilhadas, náo tanto, talvez, pelo qtte ouvem, mas antes de tudo pelo facto de
a guia tocar no assumpto, essa guia que por via de regra

consideram como pessoa muito boa e pura. O homem julga
os' outros por si mesmo. E, assim, quem está acosturnado
a fazer dessas cousas uma idéa baixa e vil, logo pensa
que os outros as julgam da mesma forma. O simples facto, então, de uma pessoa educada e irreprehensivel falar
d.o assumpto de um modo Sereno e sem o minimo constrangimento, eolloca-lhes o problema numa esphera totalmente diversa. Até entáo, era-lhes um terreno fertil para
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allusões maliciosas e risadinhas hystericas. Agora vêem,

pela primeira vez, que o assumpto tambem se presta
para pensamentos e conversas puras e nobres.
Por quem deve sêr feita a inieiaçáo ? Por
primeiros
Quem d.gve fa- via de regra, os paes serão oS
zer a, iniciação indicados. A elles é que a natureza impoz
o encargo da edueação. São elles que melhor conhecem o caracter de cada um de seus filhos, e
seráo elles, portanto, que melhor poderáo acertar na
escolha do momento opportuno. Está claro que o pae deverá falar aos filhos, ao passo que a máe cuidará das
filhas. Em casos particulares, disso pode encarregar-se
tambem o conf essor. Mestres e prof essores teráo, ás vezes, o ense jo de verificar a utilidade e talvez a necessidade de proceder á" iniciaçáo. Compete-lhes, entáo, com-

municar aos paes o seu parecer, assim como torná-los
scientes do que observaram.
Condição previa

é que o educador tenha a plena con-

fiança da criança, porque esta não toea facilmente em
tal assumpto. Por sentimentos de pudor e aeanhamento,
receia muitas vezes falar a pessoas adultas. Náo tendo

confiança, sentir-se-á constrangida, desconcertada, e não
se decidirá a patentear ao educador as suas difficuldades
e as duvidas coneernentes ao assumpto. Em tal eventualidade, será eonveniente que o educador se faça substituir, nessa tarefa, por quern goze da plena confiança da
criança.

O edueador deve preparar-se bem, afim

de

Cond.igões poder falar com todo o sosseS o e naturalisubiectivas dade. Deve delinear o programma do que vae

dizer, e do que por ora quer sileneiar. Se assim não fiz'er, correrá perigo mórmente se pela primeira vez desempenha o eneargo de se eonfundir em

dado momento, de embaraçar-se ante novas perguntas, de
desnortear-se e perder a serenidade necessaria, para escolher os termos e formular a phrase, de d,izer o que intencionave. calar, ete.
Dahi a conveniencia de preparar-se previamente,
Condições ou de combinar, com pessoa entendida, o modo
obiecüivas de entrar no assumpto, e prevêr o aspecto sob
o qual o problema se apresentarâ. Estas combinações e confabulações previas têm valor educativo para
os proprios educadores, pois aclaram e, náo raras vezes, reptificam idéas nesse particular, Pois não háL negar que no

http://www.obrascatolicas.com

I

378

DR. EIREDERICO TILLI\IANN

_ A MORAL CATHOLICA

assumpto ainda vingam theorias muito exquisitas e insalubres, theorias que não raro acarretam seria ameaça para a
felicidade conjugal, uma eomo que aversão entre os conjuBês, e ainda um verdadeiro perigo para a sadia educação da
prole. Chame-se mau o que é mau; mas tambem o que é
bom, tenha-se a coragem de dizer que é bom de facto.
Quem tiver bom senso, e estiver imbuido dos elevados principios da moral christá, náo receará de fazer a iniciaçáo
no momento opportuno.

tr'inalmente, qual lugar occupa a inieia-

Valor pedagog:ico çáo do conjunto da educaçáo? Um lugar
da iniciageo
secundario, mas de muita importancia.

Secundario, porque se não pode esperar que a iniciação transforme o carac!,er da criança. O simples facto de conheeer o perigo, não dá
vontade de ferro á" criança amimada. A iniciaçáo forneee conhecimentos, mas o conheeimento em si não dá
rumo determinado ao querer ou ao náo-querer. Isto depende do caraeter da criança. Comprehendendo o que sejam certos prazeres seductores, uma criança se porá de
sobreaviso, combatendo todas as tentações, náo consentindo uma unica vez sequer; outra resistirá por algum tempo, cedendo depois; uma terceira continu ara a consentir
sempre. O conheeimento, portanto, poderá fornecer noção
mais elara, visão e comprehensáo mais nitida dos perigos,

assim como do modo de evitá-los. A força para veneer,
a criança deve enconfiá-la em seu proprio caracter, apoiado

pela graç4.

Para adquirir a firrneza necessaria, a
for- formação do earacter eomeça está
rnar o carac'ter
muito antes da puberdade, e
claro
consiste no eultivo de um esPirito
profundamente religioso, acompanhado simultaneamente
pela pratica de pequenas renuncias, de sorte que
dahi resulte o dominio sobre si. Essa é a magna
tarefa do educador. Mimos exaggerados são uma tristisIf,ecessid,ad.e d.e

sima prepar agáo para as difficuldades futuras. Aeostumado,
desde criança, a receber o que deseja, tanto adolescente,
como homem feito, o individuo sempre tomará o que guizet.
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A criança não habituada a procurar
em horas vagas; a criança

Naufragio d.as crian- occupaçáo

educadas apathica para tudo, porque nunea trataram de lhe despertar o interesse por eousa alguma; a criança de phantasia vivissima, a quem deixaram viver num paiz de sonhos e
imaginações, sem o minimo contaeto com a realidade; a
ças mal

criança sem conseiencia moral formada, quiçá effeminada
pelo ambiente; crianças que taes não tirarão proveito algum dos conheeimentos ora adquiridos, porque a educação
relaxada náo lhes avigorou o caracter.
No entanto, sê o papel da iniciação
pecca,rainosa impre- é secundario, náo é porisso menos imvid.encia d,os paes portante. Lembrando o que acabamos

de expôr, náo se faz mister provar
a asserção. Não quero, porém, terminar sem uma
ponderação em forma de pergunta:
Náo é de
estranhar que milhares de paes e educadores que
despendem o maior cuidado para ed.uear seus filhos, afim
de que sejam homens de valor Íta sociedad.e; que para
esse fim os mandam ás melhores escolas, syhtrasios, unigüê, annos seguidos, fazern os máiores
versidades, ete.;
sacrificios pecuniarios, a ponto de passarem verdad.eiras
privações, só para que o filho galgue um grau mais alto
na escala social, como explicar, repito, o facto de deixarem esses edueadores a iniciação de seus filhos, num
ponto táo intimo e tão decisivo pa;ra a vida futura, aos
euidados da rua, sem se importarem com o modo indigno
e aviltante, com que a rua lhes ministra taes eonhecimentos ?
Esta é, entretanto, a attitude da immensa
maioria dos paes )
+

.

*) Transcripto- das "
é uma
-. O art-igo
assumpto,
sob o poryto

1931.

,, no.

LT, setembro
de
-iã-,UrJo

óe poae'aiàér
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Abreu (Casemiro José Marques de), R,io de Janeiro

1837-

60, poeta de aspiração terna e chorosa, um tanto effeminada.

Acção Catholica (organiza,gões da): Eluc. I.
Action tr'rançaise, movimento politico com cerca de 300.000
partidarios (E.rança, Belgica, Suissa), de caracter realista,
organizado em 1899 por. Charles Maurras (vide art.), com
o apoio de Jacques Bainville (fall. em 1936), Léon Daudet
(vide art.) e outros escriptores eontemporaneos. Orgáos
de luta e propaganda: o joqnal "L'Action X'rançaise", "Revue critique des idées et des livres". 'f'L'Institut de L'Action
E.rançaise", "Ligue de L'Action E'rançaise" e "Camelots

du Roi".

O movimento rejeita a democracia (indivi-

dualismo de Rousseau) e quer, á, viva força, a restauração do systema monarchico. A "Action X'rançaise" baseiaparadoxalmente !
se
no pessimismo heroico-tragico
de Nietzsche (cfr. § 2, 3 E) e em varias ideologias pa-

gãs (espirito romano e hellenieo).

Maurras náo fez corno Hitler (Mein l{ampf), uma exposição systematica de suas idéas. Disseminou-as em varias
obras, revistas e jornaes. Na apreciaçáo do individuo, adopta o typo do super-homem, e despreza as classes operarias e humildes (frêres bestiaux). Com o apparecimento
de Christo, diz elle, e com o triumpho de suas idéas, eomeça a decadencia do mundo (barbarie judéo-chrétienne).

Maurras repudia o christianismo, mas acceita a organizagáo da lgreja, por sêr um fruto da energia e austeridade
romana. Pela apologia da Igreja, induziu, indireetamente,

atheus e positivistas a converter-se ao catholieismo. A
"Action tr.rançaise" náo reconhece a Igreja como insti-

tuiçáo religiosa; quer della servir-se, para a consecugão
de fins politicos e sociaes Em agosto de 7926, o Cardeal Andrieu, arcebispo de Bordéus, declarou

áL

juventude

catholica: "Atheismo, ag:nosticismo, anti-christianismo,
anti-catholicismo, amoralismo do individuo e da sociedade, repristinagáo do paganismo com todas as suas violencias e injustiças, eis o que os chefes da "Action tr'rançaise" ensinam a seus discipulos, e taes doutrinas, meus
bons amigos, vós náo deveis acceitar". Em setembro do
mesmo anno, Pio XI elogiou o parecer do Cardeal, e dois
mezes mais tarde prohibiu, sob pena de excommunhão,
a leitura do diario "L'Action F'rançaise". Já" Pio X e Ben-

http://www.obrascatolicas.com

384

DR. F'REDERICO TILLMANN

to XV queriam prohibir

a

- A MORÀL CATHOLICA

"Action X'rançaise". mas os

ehefes souberam habilmente attenuar 'e quasi eneobrir seu

caracter anti-christão.

Adam (I(arI): Eluc. I.
Affonso Celso de Assis Figueiredo (Conde), nasc. em Ouro
Preto, 31. 3. 1860; formado em direito pela F'aculdade de
S. Paulo; quatro vezes deputado geral por Minas Geraes.
Após a queda do Imperio, acompanhou seu pae para o exilio. De regresso, absteve-se de politica, dedicando-se áL advocacia, âo magisterio e áL imprensa. F oi lente e director,
da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e Reitor da
Universidade. E' presidente perpetuo do Instituto Historico e Geographico do Rio de Janeiro, socio effeetivo da
Academia Brasileira de Letras e mernbro de innumeras
aggremiações literarias e seientificas do estrangeiro; doutor h. c. das universidades argentinas de Buenos Aires e
La Plata; condecorado, pelo Summo Pontifiee, com as insignias da Ordem Pro Ecclesia Et Pontifice e, desde
1905, conde romano. Catholico integro e destemido, earacter immaculado, intelligencia penetrante, estilista primoroso e notavel orad.or, ê o Conde de Affonso Celso um
dos representantes mais genuinos e nobres da verdadeira
brasilidade. Entre suas innumeras publicações destacamse: Porque me ufano de meu Paiz (traduzido para idiomas
estrangeiros) e a biografia de seu pae: O Visconde de
Ouro Preto.
AÍfonso (S.) de Ligorio, 1696-1787, bispo, Doutor da fgreja,
fundador da Congregação do SS. Redemptor (redemptoristas), benemerito na luta contra o jansenismo (Eluc. I),
reconhecida autoridade em theologia moral, autor de muitas obras de dogmatica, moral, ascetica e pastoral.
Agostinho (S.): Elue. I.
albigenses: Eluc. I.
Alvares de Azevedo (Manoel Antonio), S. Paulo 1831-52,
poeta que Se debatia entre as mais contradictorias influen-

eias (leituras

Ambrosio

(S.)

desencontradas

)

.

: Eluc. I.

americanismo, certas theorias reformistas que, da America
do Norte, se propagaram pela E.rança e a Alemanha (sec.
XIX): Os anglo-saxões devem tomar a direcção da fgreja que muito soffre com a elanguescencia da raça latina.
Para melhor se adaptar ao espirito moderno, deve a Igreja transigir em questões de té (tolerancia dogmatica),
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mitigar a disciplina ecclesiastica, promover as virtudes
aetivas (a ascese christã constaria de virtudes passivas),
advogar o regime democratico (separação da Igreja e do
Estado, nacionalismo, racismo, etc)
A heresia foi condemnada pelas Letras apostolicas "Testem benevolentiae"
de Leáo xrrr ao Cardeal Gibbons (1899). os chefes do
movimento submetteram-se immediatamente. O americanismo foi um precursor do modernismo (Eluc. r e rr).
anabaptistas, seita protestante do seculo xvr (Atêmanha,
Suissa, Hollanda), queria restaurar a pureza da Igreja primitiva. Admittiam, a par da Biblia, uma inspiraçáo directa
do christão. Tornavam a baptizar a todos que tivessem
recebido o Baptismo na infancia. Na vida social, exigiam
communhão de bens (communismo) e náo reconheciam
a autoridade civil (theocratismo). Com suas tend.encias
subversivas, provocpram na Alemanha uma guerra civil
que só terminou com a tomada do "Red.ucto d.e siáo',
em Munster (1535). os chefes principaes eram Thomaz
Muenzer, João de Leiden e Bernardo r(nipperdolling.
anthroposophia: Eluc. II.
Aristippo, ca. 435-360, philosopho grego que identificava a
noçáo do bem com o prazer illimitado. Dizia que só os
sabios (sophói) têm o direito de gozar.
Aristoteles: Eluc. f.
Athayde, Tri.stão de: vide Amoroso Lima, Elue. f.
Baio, ou ne Bay (Michael), 1518-89, professor de philosophia e exegese, chanceller da univ. de Lovaina, inquisidor regio dos Paizes Baixos. Combatia o method,o d.os escolasticos; ensinava opin

mitivo do homem, sobre

e o livre arbitrio, sobre
firmava que a graça o
homem, e que a ttatureza humana se corrompeu inteiramente com a queda de Adão. porisso, não lnáL livre arbitrio, e o justifieado não pode resistir á graça de Deus.
76 ou 79 de suas proposições foram condemnad.as por pio
V (1567) e por Gregorio XIII (1569). Baio foi precursor do
jansenismo (Eluc. I.).
Basilio (S.) Magnot cà. 333-379, Doutor da rgreja, formado
em Cesaréa, Constantinopla e Athenas, professor de rhetorica em cesaréa, eremita em rris do ponto, arcebispo de
cesaréa (370) ; incansavel na prégação, na d.efesa da té
contra heresias, na formaçáo do clero e nas obras de eaLrtz e Vida
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ridade. Escreveu duas regras monasticas, pelas quaes

se

tornou pae do monachismo no Oriente (Ordem dos Basilianos). Era irmáo carnal de S. Gregorio de Nyssa
(Eluc. II.).

Bentham (Jeremy), 7748-L832, advogado, philosopho e economista inglez, utititarista, aeerrimo adversario da moral

e da ascese christá, trabalhou pela ref orma do direito

penal e das ins,tituições correccronaes.
Bento I(V: Eluc. I.
Bernardo (S.) de Claraval: Eluc. II.

Bertram (Johannes adolf, card.eal), nasc. em 1859 (Alemanha), bispo de Hildesheim (1906), arcebispo-principe de
Breslau (1914), eardeal (1919), chefe da Aeção Catholica
na Alemanha.

Besant (Annie), 1847-7934, inglez4 successora de Blavatsky
(vide art. ), organizadora do systema theosophico, pioneira

da emancipaçáo politica da India, onde viveu a datar de
1893; ad.epta do occultismo desde 1886, filiou-se ao movimento theosophico em 1889 ; até entáo se dedicára áL propaganda de ideas radicaes em religiáo e politica.
Blanc (JeanJoseph Louis), 1811-1882, socialista, eeonomista e historiador francez, 1840-1870 f oragido na Belgica e

na Inglaterra, membro da Constituinte (1871), representante
p.itiao radical na Camara dos Deputados (1876-1882).
Via na livre concurrencia à fonte de todas as desordens
economicas. Como remedio, pleiteava que o Soverno fizesse uma organização systematica do trabalho nacionalF oi quem estabeleceu o "direito a têr trabalho", táo apregoado pelos communistas de hoje. Porisso, exigia que o

d«r

g,overno organizasse officinas nacionaes para oS desempregados ("os sem-trabalho").
Blavatsky (Helena Petrowna), 1831-1891. theosopha rusSâ, caracter complexo e problematico, pereorreu a Euro-

pâ, a Asia e a America. Depois de estudar o espiritismo
norte-americano, ideou com o Coronel Olcott (vide art.)

o systema theosophico (Eluc. II.).

Boaventura (S.) : Eluc. I.
Boehrrre (Jakob), t575-L624, sapateiro muito viajado, DYStico e theosopho alemáo, procurou combinar as doutrinas
magicas de Paracelso (vide art. ) , com as tradições dos
*yãti"or alemáes (Eluc. II: Mestre Eccardo, Tauler, I{enri[ue Suso). Seu estilo é de exaltaçáo prophetica. Boehme
f oi muito perseguido pelos protestantes, porque se af-

http://www.obrascatolicas.com

ELUCIDARIO

387

fastára da f é lutherana. rsto não obstante, suas idéas tiveram repercussão entre os acatholicos. fnfluiram até na
philosophia de Hegel ( Eluc. II. ) e outros pantheistas alemaes.

bolchevisrno, forma russe do systema communista, introduzida por Wladimir Lenin (vide art.) em setembro de
1917.

o Estado baseia-se no predominio de uma

elasse

sobre todas as outras ( hegemonia do proletariado ) . Essa
forma de governo é uma transiçáo para o Estado homogeneo, sem nenhuma distincçáo de elasses (utopia bolchevista). Só os operarios e' lavradores têm o direito de
votar. Praticamente, o goverfio se constitue só de mem-

bros inscriptos na oi-ganrzaçáo partidaria. O partido como
tal é o detentor da dictadura ( dictadura do proletariado )
No' terreno economico, tentou-se a socialização integral de
todos 'os bens moveis e immoveis, a abolição do systema
monetario e de todas as transacções commerciaes. Ainda
na dictadura de Lenin, introduziu-se novamente a circulação de dinheiro, e o commercio externo tornou-se monopolio do Estado. Stalin (vide art. ) criou o capitalismo
do Estado, pelo qual industrializou a Russia e metteu-a
em concorreneia com os mercados da Europa occidental
(plano quinquennal, vide art). ) A sociologia bolchevista
quer que o operario se ja, numa só pessoa, technico e executor do trabalho (eliminação das classes meramente intellectuaes). O bolchevismo é o apogeu da civilização meterialista. Eaz do individuo uma peça mecanica do apparelho eôonomico ( eollectivismo, vide art. ) . para transformar a ordem social, combate a Religião, a instituição
do Matrimonio e à vida de familia (livre pensamento e
atheismo, vide art.).
o bolchevismo reduz a Russia ao
estado de barbárie. o activismo presente é alimentado
artifieialmente. o paiz náo poderá viver em continua hypertensão social. o perigo bolchevista está na t,endencia
de organizar-se como revoluçáo mundial (bolchevrzaçáo
do mundo). Â Terceira Conferencia fnternaeional Communista ( r{omintern ) , a que estão filiadas todas as entida_
des extremistas do estrangeiro, custeia largamente a propaganda ideologica do movimento.
Bonifacio vlrr, 1294-1303, papa energico, eompenetrad o de
.

seus deveres, um tanto arrebatado na politica, celebre pela
sua luta com F elippe o Bello, da tr'rança. Na bulla "I-rnam

sanctam" definiu as mutuas relações entre o poder espiritual' e temporal. como papâ, fez muito pela propagação
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da fé na Asia, promoveu liberalmente as artes e as seiencias (fundaçáo da Universidade "sapiencia" em Roma,
vide Eluc.
pintura da Igreja do Vaticano por Giotto
il). A elle 3e deve, tambem, a introducçáo do Anno Santo.
Celebrou o primeiro em 1300.
Brunetiêre (Ferdinand) , \849-1906, ftancez, critico e historiador literario, renunciou eo eÚolucionismo e tornou-se
catholico de convieção, chef e c mentor das novas geta(Eluc.
ções que se afastam da mentalidade positivista

if l. Em literatura, defende um classicismo moderado,

combate o romance naturalista'
Buddha: Eluc. II.

Byron (George
complexa e pa
do ;by*orrismo,
ansia ae viver

e

788-L824, natuteza

revoltado, criador

a combinaçã"o

da

scePticismo, tles-

animo, resentimento, scepticismo e melancolia). Em Seu
caracter se reflectem muitos erros de educaçáo, 2;ggravados pelas tristes condições do lar paterno (paes divorciados). Infeliz com o proprio casamento, deixou para sempre
a Inglaterra em 1816. Depois de percorrer varios paizes da
alistou-se no exereito que luEuropa,
-pelainelusive Portugal,
ind.ependencia da Grecia. Morreu em Missolontava
ghi, victima de febre Palustre.
Calvino: Eluc. I.

Campanella (O. P. (Tommaso di), 1568-1639, poeta e philosophã italiano. A mais conhecida de suas obras é a utopia "Civitas Solis". Combatia, como philosoPho, as doutrinas de Aristotelôs.
Campos (Humberto de) nasc. em Miritiba, Maranháo, 26'

10. íSSO. Ainda criança teve de lutar pela vida, como
caixeiro humilde e aprendiz de typographo. Náo obstante, conseguiu manter
ve

, como jornalista.

neiro, pôde, facilmen
sando a ser um dos
deral pelo Maranháo. sob o pseudonymo de conselheiro
X. X., escreveu uma serie de chronicas immorais, genero
de pornographia, que abandonou, em boa hora, e que absolutamente náo emparelhava com seu caracter bondoso e
caridoso. Suas ehronicas posteriores são uma maravilha
de sentimento compassivo com os que soffrem. Era o soffrimento güê, segundo elle proprio confessou, o ia approximandó, mais e mais, do Deus que elle táo pouco co-
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nhecia e cu jo tormento tanto sentia. I+alleeeu no Rio, ao
submetter-se a uma intervenção cirurgica, em 4. L2. 1934.
Sobre sua attitude religiosa vêr: "Vozes de Petropolis",
janeiro de 1935, pag. 22125.
Carvalho (B,onatd de), de 1893 a 1935, o festejado autor
cloS "Poemas e sonetos", da "Pequena historia da literatura brasileina", de "Toda a America", dos "Estudos brasileiros".
aeçã"o

F

oi um dos "typos mais representativos. da

re-

indistinctamente espiritualista, entre nós" (Jackson

d e E'igueiredo, 1922) ; a "f igura qentral da nova literatura
brasileira" (Andrade de Murici). Victimado, embora, em
vida, pelas "desesperanças da F é e de toda a fé", viu na
hora da morte descer éL sua alma um raio da eterna Ltz:
"A voz materna balbuciou carinhosa: Como soffres,
Mais soffreu Jesus por todos nós, responmeu filho.
deu a sua fraca voz..." (Tristáo de Athayde). Vêr "Vo-

zes de Petropolis", 1935, pag.
de 1935, pag. 1381154.

18719;

"A Ordem",

agosto

catharos: Eluc. I.
Cerejeira (Cardeal) : Eluc. I.
espiritos e de communiear-se conx elles, para obtêr inf ormações sobre doenças e calamidades. Assemelha-se, na tend.eneia fundarnental, com o espiritismo moderno. Occorre
entre os povos da Siberia e nas tribus de indios americanos.

Cicero: Eluc.

f

.

Clemente Xf, 7700-7721, papa de extraordinaria piedade e
erudiçáo, defendeti a Europa contra a invasão - dos turcos, mas náo teve a necessaria firrneza na politica européa. Pela bulla "lfnigenitus" (1713), condemnou o jan-

senismo de Quesnel (vide art. ) .

collectivismo, quer dizer, em sentido peiorativo, uma exag-

geração do prineipio social, eom prejuizo do individuo.

Nega as funcções do livre arbitrio, a liberdade individual.
No collectivismo, o individuo só faz numero. O g,overno

colleetivista é central e absoluto ( dictadura) . Pelo centralismo politico, empeee a livre expansão do progresso
nacional. Em questões economicas, só admitte a propriedade commum e a socializaçáo dos faetores de producção (communismo e soeialismo, vide os art. resp.). Como
systema social e econornico, o collectivismo repugna á
natureza do homem; só pode sêr medida de emergencia,
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quando o exigir o bem commum, em epocas de grande
necessidade. O collectivismo pode sêr tornado em bom
sentido. E' a collaboraçáo normal do individuo em benef ieio da collectividade, é o indice natural do solidarismo humano e christáo (vide art. ).
Collegio Pontificio Pio-Brasileiro, em Roma, Via Aurelia, 106,
distante, de omnibus, 10 min. do Vaticano e 20 da Univer-

sidade Gregoriana; destinado éL formaçáo intellectual

e

espiritual do clero brasileiro; os estudos realizam-se na
Gregoriana, a direcçáo está nas máos da Companhia de
Jesus; inaugurado em 7934, após ingentes esforços do
Cardeal D. Sebastião e do Nuncio Apostolico no Rio de

Janeiro D. Aloisio Masella; comporta 150 estudantes, sendo

o numero actual (começos de 1937) de 36.
communismo, a forma mais radical do systema marxista
(vide art. ), quer impôr e mantêr, sem escolha de meios
( revoluçáo, terrorismo ) , a dictadura do proletariado. O
communismo moderno está, em sua natureza e organizaçã"o, intimamente ligado com o systema bolchevista (vide art. ). Baseia-se no collectivismo (vide art. ) soeial e
economico. O systema só conhece duas entidades: a massa amorpha de individuos e o Estado que os funde, a,rbitrariamente, numa organizaçáo economica. O poder executivo é a dictadura do proletariado, cujo fim é centralizar e nivelar todas as classes sociaes. Nas máos do
proletario, o poder é um instrumento de vingança das
classes até entáo opprimidas. O eommunismo proeura
o progresso economico e technico (plano quinquennal,
vide art. ) , mas subordina, de maneira absoluta, o bemestar do individuo áL expansáo da collectividade ( quer
dizer, da classe proletaria). Na sociedade communista
pode haver, a par do progresso collectivo, o maior g,rau
de miseria e depressáo individual. A economia cornmunista náo serve, primordialmente, para fins economicos,
mas para o custeio da cl.ictadura proletaria e da futura
subversáo mundial (propaganda extremista; vide art.:
livre-pensamento e atheismo). O communismo despersonaliza o trabalho humano. Degrada o homem a simples
objecto e instrumento da vida economiea. Em nome da
"redempçáo" social, supprime o principio da legitima
autoridade, mas escraviza ao mesmo tempo as multidões,
por meio de seu absolutismo politico e economico. Cornbate o eapitalismo individual, para criar o eapitalismo
collectivo ( capitalismo do Estado) . Esf rangalha as insti.
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tuições sociaes do matrimonio, da familia, da nação, da
Igreja, para mantêr
o muirdo em anarchia permanente
(livre-pensamento ' e atheismo, vide art.).
Sendo uma
reacção contra males reaes, o communismo só poderá sêr
vencido por uma reforma social que se baseie em principios da lei natural e christã (solidarismo christáo, vide
art.). Não basta a suppressáo meramente legal.
Comte (AugUste), 1798-1857, philosopho e sociologo ftanteez,
de formaçáo eatholiea, da qual se afastou pelo seu systema positivista (Eluc. fI) ; discipulo de Saint-Simon (vide
art.), repetente e examinador da Escola Polytechnica de

Paris (1832-43).
I)audet (Léon), nasc. em

1867, filho de Alphonse Daudet,
politico, jornalista e romancista franeez, um dos chefes da
"Action Française", temido pamphletario, adversario do
demoeratismo moderno. L9L4-L924, deputado; L927-30, exi-

lado politico.

I)arwin: Elue. I.
De Mun: Elue. I.
Desca,rtes: Eluc. I.

I)ionysio, o Cartuxo, L402-7L, neerlandez,- veneravel

re-

presentante da theologia escolastica e da mystica medieval.

f)uns Escoto: Elue. I.
Eccardo (Mestre) : Eluc. II.
economismo classico: vide art. Smith.
encyclopedisrno, eneyclopedistas: Eluc. II.

Engels (Friedrich),

1820-95, economista alemão, influenciado pelas theorias de Hegel (Eluc. II), um dos organizadores do systema socialista (vide art. ) . Seu programma
era a luta de classes, a dictadura do proletariado, a aboli-

çáo dos actuaes regimes politicos.

Epicuro, 24L-270, philosopho grego fundador do epicureismo (Eluc. I), toma o prazel^ como summa norma ethica,
mas prefere o gozo espiritual ás alegrias materiaes. Para
alcançar o gozo espiritual, exige que o homem se abstenha
de paixões violentas, de lidas politicas, de cuidados de
familia, etc. Nega a existencia dos deuses e a immortalidade, para "garantir" a paz da conseiencia.
Epitecto, ca. 50-138, liberto grego, mestre de philosophia
estoica, ensinava doutrinas semelhantes á" moral christá
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(mortificaçáo, dominio de si mesmo, caridade do proximo,
espirito de submissão, etc).
evicção, aeto de desempossar de alguma cousa que foi

adquirida de boa fé, mas illegalmente.
E'agundes Varella (Lviz Nieolau), Rio de Janeiro

784L-75,

um dos nossos bons lyristas e poetas descriptivos. O poema "Anchieta ou Evangelho das selvas" distingue-se pelo
jogo de scetrarios, pelo perfil de caracteres e pela uncção
religiosa.

Faulhaber (Cardeal): Eluc. I.
Fichte: Eluc. II.
Figueiredo (Jackson): Eluc. I.
Foerster (Friedrich Withelm), nasc. em 1869, ethico e pedagogo alemáo, conhecido pelo seu methodo voluntarista,
notavel na psychologia da adolesceneia.
Garrigou-Lagrange O. P. (Béginatd), nasc. em t877, philo_sopho e theologo francez, professor em Roma; parte do
realismo thomista, e discute as eorrentes modernas do pensamento (relativismo, immanentismo, vitalismo, modernis-

mo, vide Eluc. I. e II.).

gnosticos: Eluc. II.
Gorgias, ca. 480- ca. 370, rhetor e sophista grego (sophismo, vide art.), criador de um estilo arrojado e maneiroso,
cheio de parallelismos, assonancias e antitheses; come philosopho negava a possibilidade de conhecer as cousas (nihi-

lismo gnoseologico e ontologico).

Grieeo (Agrippino), nasc. 15 de Outubro de 1888, em Parahyba do Sul, Est. do Rio de Janeiro. Notavel critieo literario, eüê, mais e mais, se approxima da religiáo catholica. Entre suas publieações salientam-se: Cagadores
de Symbolos; Evoluçáo da Poesia Brasileira; Evoluçáo

da Prosa Brasileira; S. X'rancisco de Assis e a Poesia
Christã; Estrangeiros ; Gente nova do Brasil ; Amigos e
Inimigos do Brasil.
ffaeekel (Ernst), 1834-tg1-7 , naturalista alemão, eximio in-

vestigador dos invertebrados, fervoroso adepto de Charles

Darwin (Elue. I). Na guerra contra o christianismo, não
foi sincero nas provas que dizia scientifieas. Seu livro "Os
enigmas do Lfniverso" desencadeou uma luta formidavel.
Hoje, é um livro scientificamente liquidado. O valor de
I{aeckel está nas obras meramente scientificas. Na philo-

,sophia, faltava-lhe objectividade.
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flartmann, von: Eluc. II.
Itregel: Eluc. II.

Ifenrique (Beato) Suso: Eluc. II.
Iferaelito, ea. 500 antes de Chr., philosopho grego, pae do

vitalismo moderno (Eluc. II) ; profundo, mas obscuro em
suas theorias; adversario aristrocatico da democracia. Ensinava que o fogo é o elemento primitivo do mundo. Tudo
o que existe é fluctuante (panta rhei). A eterna fluctuaçáo
está sujeita a um principio immutavel que se chama lei
a razáo do mundo, o Logos que serve de norma
para todos os actos humanos.
cosmica,

Hertling (Georg, Freiherr und Graf von), 1843-1919, natural da Baviera, philosopho, sociologo, estadista e politico catholieo, lider dos scientistas catholicos na Alemanha, sempre trabalhou para que os catholieos tomassem
parte mais activa nos problemas scientif icos da actualidade; foi professor das lJniversidades de Bonn (privatdozent) e Munich (cathedratico), membro da Dieta Alemá
(1875-90, 1896-1972), presidente do ministerio bávaro o97277) , chanceller do Imperio (1917-18), benemerito da legis-

Iaçáo social, adversario das tendencias bellicas do exercito.
Como philosopho, oecupou-se com varios problemas da
seiencia politica, e investigou a eseola agostiniana, bem
uomo as correntes medievaes e modernas da philosophia

(principalmente Locke e Descartes). Hertling era uma

personalidade aristoeratica de fina compenetração social,

um catholico de profunda piedade.
Ilistoria (concep çáo meeanica ou materialista da) , frisa
com razáo a inf luencia dos f actores materiaes e economicos na evoluçáo historica da soeiedade, mas erra em
considerá-los como a unica origem das condições sociaes
e economicas. Toda "ideologià", quer dizel, todos os factores espirituaes ( reiigiosos, intellectuaes, politicos, culturaes) sáo meras excresceneias do organismo historico.

Os factos economicos desenrolam-se com f errea

neeessi-

dade (determinismo economico). O materiaiismo considera o nexo causal da Historia como um ehoque continuo de f orças antagonieas ( cf r. à evolução : sociedade burgueza proletariado regime socialista). Os principaes
representantes do determinismo historico eram l{arl Marx
(Elue. II), tr.riedrich Engels (vide art.), Wladimir Lenin
(vide arL.). A mui falada obra de Oswald Spengler (vide a,rt.)

"A Ruina do Occidente" baseia-se, inteiramente, na
pção determinista da E{istoria,
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Hobbes (Thomas), 1588-1679, philosopho inglez, autor de
urn systema racionalista, ensinava que o raciocinio é um
processo mathematico. Grande influencia teve a sua philosophia social e politica. O estado primitivo do genero humano era uma "guerra de todos contra todos". A posterior
evolução se realizou por um contrato soeial que conf ere
ao Estado um poder absoluto sobre todos os. cidadãos.
Hobbes dizia que o Estado é o monstro Leviathan da S.
Escriptura (cfr. Jb 40, 20 ss).
Holbaeh (Paul Ilenri, Baron de), L723-89, escriptor e phi-

losopho francez, precursor da literatura revolucionaria
(encyclopedismo); sua obra "Systême de la nature" é considerada como "bibiia do materialismo".

Ignacio (S.) de Loyola: Eluc. I.
Innocencio III: Eluc. I.
islamismo: Eluc. If, art. Mahomet.
jansenismo, jansenistas: Eluc. I.

Jeronymo (S.): Eluc. I.
João (S.) Chrysostomo: Eluc. II.
Joá,o XI(If, pâpâ, 1316-1334, muito douto e ascetico, organizou a Rota Romana e a chancellaria papal; fez eeonomias para libertar a Terra Santa; teve porfiada luta com
Lttiz cla Baviera, pretendente do throno imperial.
Junglas (Johann Peter), nase. em 1876 (Rhenania), theologo catholieo, professor de dogmatica na Univ. de Bonn

(clesde 1922), especialista em questões controversas e na
historia dos dogmas, renovador dos methodos de Religião
nas eseolas superiores da Alemanha. A synthese de seus
principioS, fê-la no livro "Methodik des katholischen Reli-

gionsunterrichtes an den hoeheren Schulen" (1926).

Junqueira Freire (Luiz José), Bahia 1832-55, clerigo da
Ordem Benedictina que abandonou por falta de vocaçáo;
f oi um doente de nervos, pessimista e misanthropo. Seu
lyrismo resente-se das torturas moraes que o perseS,uram
e arrastavam a blasphemias e imprecações.
Justino (S.) : Elue. II.
Juvenal: Eluc. I.
I(ant: Eluc. II.
I(empis (Thomaz de) : Eluc. I.
Iilug (fgnacio) : Eluc. I.
Ilrishnamurti, nasc. em 1891 (Madras, India), philosopho
e sectario pantheista que Annie Besant (vide art.) adoptou
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legalmente e levou para a Europa, onde foi proclamado
"Messias da. humanidade" (vide § 28).
I(ullmann 0. F. M. (Bedempto) : vide nota § 64.

Laet (Carlos Maximiano Pimenta

de. . ., Conde) de 1847
a L927. X'ormado na Eseola Polyteehnica do Rio de Janeiro.
F'oi cathedratieo de portuguez e reitor do Collegio Peclro
If. Na monarchia foi deputado geral por Gcyaz e Parahyba.
Socio da Academia Brasileira de Letras e do Instituto
Historico e Geographico do Rio de Janeiro. Monarchista
intransigente, catholico convencido e um dos maiores jornalistas e polemistas do Brasil. Redigiu varios periodicos: Tribuna Liberal, Liberdade, O Brasil, e collaborou

no Jornal do Brasil, no Jornal do Commercio e no Paiz.
Escreveu: Em Minas, Anthologia Naeional (de collaboração
com E'austo Barreto ) , O f rade estrangeiro, Minha historia
Sagrada, tr'erri e sua construcçáo scientif ica.
L'a Mettrie (Julien Offroy de), L702-5L, philosopho encyclopedista, coripheu do materialismo ("o homem é uma
machiha"), ethico sensualista. Expulso da F'rança e dos
Paizes Baixos, foi acolhido por F'rederico Magno da Pruss1a.

Laotse (quer dizer: Sabio, Philosopho), propriamente Lijang, sabio chinez do seeulo VI antes de Christo, fundador do taoismo (vide art), autor da collectanea "Tao
Tê r{ing" (santo livro de Tao), uma das obras mais profundas do oriente. De sua vida legendaria só sabemos que
nasceu na provincia de I{onan, e que era archivista da

bej

Corte Imperial.
Lassalle (Ferdinand) , 7825-64, chefe da primeira campanha social-democratica da Alemanha, agitador energico
e talentoso, mas sophistico em suas argumentações. eueria

um socialismo nacional, ao passo que os radicaes

querem

uma organizaçáo internacional (luta de classés, etc).
La,tráo (os Tratados d.e), designam um triplice accordo
entre a Santa Sé e o Reino da rtalia: a) a soluçáo da assim chamada "Questão Romana" (resultante da occupação dos Estados Pontificios) ; b) a criação da Cidade clo
Vaticano; c) a concordata que regula as mutuas relações
da rgreja e do Estado os tres Tratados foram assignados pelo Cardeal Pedro Gasparri e por Benito Mussolini
(11-2-1929) . Clausulas: 1) A Santa Sé reeonhece o Reino
da Italia, com a eapital em Roma, sob a dynastia da
Casa de Savoya, emquanto a rtalia reconheee a soberania
internacional da Santa Sé e seu absoluto dominio sobre
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a Cidade do Vaticano (soberania papal) . 2) O Governo
Italiano cede uma pequena ârea em redor do Vaticano
para o dominio do Summo Pontifice (Cidade do Vaticano),
e garante o pagamento de 1750 milhões de liras em reparação do territorio que constituia os antigos Estados Pontificios. 3) A Concordata reeonhece a legislação eanonica
do Matrimonio, e toma a Religião eomo base e aeabamento
da instrucção publiea.
Leáo (S.) Magno, PaPa, 440.46L, Doutor da . Igreia, escriptor de estilo classico, combateu varias heresias e ceróo, o Papado cle grande plestigio cultural, pois salvou
Roma da invasáo dos barbaros (Genserieo)' Leopold Ranke,

historiador protestante, chama-lhe "verdadeiro

expoente

da civilização humana".

Leá,o XIII, antes Gioaech'ino Vincenzo Pecci, nasceu em
Carpineto perto de Anagni em 2-3-1810, filho de um official da Güarda Pontificia, saeerdote em 1837, delegado papal em Benevento (1838), nuncio apostolico em Bruxellas
(tg+g), areebispo de Perugia em 1845, cardeal (1856) , .càmerlengo (187?), eleito papa em 1878. Sem duvida alguma,
um dos maiores ptpas da Idade Moderna, classico latinista, hierarcha s estadista de largos horizontes, eximio
phitosopho e sociologo, organizador e mestre, pioneiro de
uma nova actividade soeial na Igreja Catholica. Na politica,
procurou vias de conciliaçáo. com toda a prudencia, conseguiu suspender a luta religiosa na Alemanha (kulturkampf,
Ét.r". I), e eliminar os attritos religiosos-politicos na Suissa e na Belgica. Na Austria, trabalhou pela suspensão das
leis josephiústas (Eluc. r) e das tendencias anti-r.omanas
(Los-vor,-Ro--Bewegung - Acção separatista contra o Primado papal). Na x-rança, insistiu que os catholicos monarchistas .rao se retrahissem da vida publica da nação' Na
Italia, quiz resolver a "Questão Romana", mas a oceasiáo ainda erí. prematura. como chef e espiritual da
Igreja, renovou a vida religiosa pela devoçáo do Rosario
e-

do Coração de Jesus, combateu a heresia amerieanista

(vide art.), convocou o concilio Plenario da America Latina (1899), abriu os archivos secretos do vaticano ás in-

vestigações scientificas, instituiu uma commissáo especial
biblicos, ref ormou os estudos ecclesiasticos
para
"ãtrdo.
( irrai""çáo
de Sto. Thomaz de Aquino para mentor da philosophiá e theologia catholica), criou 248 novos bispados
e 48 novos vicariatos apostolicos, empenhou-se pela reconciliaçáo da Igreja Oriental'
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Doutrinas de Leão XIII:
a) Na philosophia social, faz uma engenhosa ampliação

das doutrinas de Sto. Thomaz de Aquino, pelas quaes re-

bateoliberalismoeosocialismo.Contraopositivismo
nroral e juridico, accentua a idéa e a realidade do direito natural, e reivindica seus postulados contra os devaneios do philosophismo moderno.
lo) O Estado é, em sua essencia, uma otganizaçáo baseada
no direito natural, e tem a Sua tazá,o de sêr na indole social do homem. A origem do Estado náo remonta a contratos sociaes, nem ao principio de cohesáo das massas.
O Estado é tlm organismo moral que se compõe de varias
entidades sociaes de autonomia relativa (vida propria,
direito proprio, finalidade e jurisdicção proprias). O poder
civil prôvém de Deus, e obriga em conseiencia. Seu fim é
promover o bem commum. As formas de governo sáo fluctuantes. O bem commum exige, ás vezes, que os governos

intrusos ou adventicios se jam posteriormente reconhecidos. Em sua competencia, o Estado náo se subordina
Igreja, assim como esta náo se subordina ao Estado em
assumptos meramente espirituaes (soberania absoluta).
Como no individuo não se podem separar o espiritual
e o temporal, o Estado e a Igrej,a devem respeitar-se mutuamente, e resolver pacificamente as questões de dupla
áL

competencia.

c) Na ordem social, Leáo XIII defende o dominio particular como direito natural contra as theorias socialistas;
frisa a funcçáo social da propriedade contra o individualismo economico (systema capitalista) ; exige, para o operario, a justa remuneragáo (salario proporcional) e o direÍto da coalição ( direito de corporaçáo) . Em nome da
justiça distributiva requer que o Estado attenda aos operarios sem trabalho e sem recursos (desproletaúzaçáo do
operario) e ponha cobro ás lutas de classes.
As directivas de Leáo XIII enquadram a aeção social
da Igreja nos problemas mais difficeis da actualidade. O
universalismo de sua orientaçáo adapta-se, perfeitamente,
ás variantes da questáo social em todos os paizes e territorios. Pio XI ampliou as doutrinas de Leáo XIII (vide
art.: "Rerum novarum", "Quadragesimo anno").
Lerne (Cardeal) : Eluc. I.
Lenin (Wladimir), 1870-1924, rabula, membro activo da
social-democracia (desde f893); chefe da ala radical desde
o segundo Congresso do partido ( Londres, 1903 ) , cuja
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maioria ("bolschewiki") se declarou a favor de suas idéas
de combate. tr'óra da patria a partir de 1902, penetrou na
Russia após a revolução de fevereiro d.e ]^gl.7, e implantou
o regime bolchevista pela revolução de outubro d o mesmo
anno. Estadista militante do novo systema, seguia os seus

principios com verdadeiro fanatismo. Sob a influencia
de Marx (Eluc. rr) e de Hegel (Eluc. rr), considerava Lenin o Estado como um apparelho de oppressáo, pelo qual

uma elasse social domina e tyranniza as demais. Esta

era a base de suas manobras politicas. Proeur ava porisso
subverter o Estado burguez e impôr a dictadura do proletariado. Fiel ao credo materialista, combatia a fé christá, a rgreja Catholica e todas as religiões positivas. Conseguiu tealizar seus planos, graças ás eondições sociaes
e economieas do paiz, e áL sua perspic aeia de agir no momento opportuno. o demonismo de sua obra está na systematizaçã.o

do crime.

Leopard.i (Giacomo, Conte), L798-1837, poeta italiano, intelligencia preeoce, habil manejador das linguas latina
e grega, um dos maiores lyricos da rtalia moderna, propugnador da unidade italiana (movimento carbonario); desavindo com os paes, abandonou a té catholica e tornouse voltairiano e pessimista.
Loopoldo e Silva (Dom Duarte), nascido a 4. IV. 1867 em
Taubaté, onde cursou o gyúnasio. Matriculou-se em 1884
na Escola de Medicina do Rio de Janeiro, trocando-a, dois
annos mais tarde, pelo Seminario de São Paulo. Ordenado em 1892 subiu, em 1904 ao solio Episcopal de Curityba
e, tres annos .após, ao de São Paulo, onde foi promovido a
arcebispo. Principiou e continua a grandiosa cathedral
de Sáo Paulo, construiu o modelar Seminario Central do
Ypiranga, promoveu a fundaçáo de varios estabelecimentos de caridade, o Asylo Santa Teresinha, Asylo Padre
Chico, para cegos, a Casa dos Padres velhos da archidiocese, etc. tr'om'entou a evangelizaçáo das massas pela
imprensa e pelo radio, estabeleceu a adoração perpetua,
promoveu retiros annuaes f echados, incentivou e centralizou o movimento assoeiativo religioso, notadamente o
Apostolado da Oração, a Sociedãde de S. Vicente d.e Paulo
e as Congregações Marianas a cuja F ederação estão actualmente filiados cerca de 30.000 moços. Exteriormente ea-

racteriza-se o surto religioso pelas formidaveis concentrações estaduaes da juventude mariana masculina. Dom
Duarte teve actuaçáo prepond erante na Liga Eleitoral

http://www.obrascatolicas.com

ELUCIDARIO

399

Catholiea, por oecasiáo da Constituinte de 1933. Publiea: Concórdancia dos Santos Evangelhos ; Pela E amilia;'
Araçariguama; O elero e a independeneia; Migalhas; Pasções

toraes.

livre-pensamento e atheismo: livres-pensadores (freethinkers, libres-penseurs) chamavam-se, [â Inglaterta, os representantes da philosophia deista ( Eluc. If ) , mas desde
os meados do seculo XIX chamam-se assim todos os que
rejeitam a religiáo natural e revelada, e negam a existencia de Deus. Atheu e livre-pensador são hoje termos
synonymos. . O livre-pensamento actual está organizado
em duas ligas internacionaes; a) A Uniáo Internacional
Socialo-Burgueza do Livre-Pensamento, séde em Praga
(Bohemia), orgão official: "O Atheu" ; eom ramificações

por todo o mundo, cerca de um milhão de membros.
b) A União Internaeional dos Proletarios Atheus, séde em
Leningrado (antes em Berlim), com organizações nacionaes por todo o mundo. Só na Russia conta para mais de
oito milhões de membros (7 milhões de adultos; 1.200,000
crianças).

A organizaçáo russa dos proletarios atheus é rigorosa.
Comprehende a formação dos chefes (cursos universitarios de um a tres annos e meio), instrucçáo de camaradas (desde 1930, cursos universitarios até para crianças), serviço de propaganda (imprensa, placards, cinema,
radio, theatro, musica, literatura, museus, exposições, jo-

gatinas, etc )
O atheismo proletario é uma consequencia da cultura
anthropocentrica que começou com a Renaseença, e que
desliga o homem de suas relações para com Deus (humanismo, philosophismo, racionalismo, materialismo). A ultima causa é a negaçáo de Deus e da eternidade. A eultura
anthropoeentrica náo reconhece a Redempção sobrenatural. Diz que o homem náo precisa de Redemptor, mas
deve remir-se a si mesmo de todas as miserias temporaes
(auto-redem,pçáo, Eluc. II).
O fim proximo do movimento atheista é criar o homem sem Deus, pela luta systematica eontra todas as religiões. Como sciencia, adopta
o positivismo (Eluc. II); eomo philosophia, o monismo
(vide art.) materialista. Todas as questões metaphysicas são
.

considerad.as não-scientificas.

Na luta eontra o atheismo deve-se, todavia, attender

ás

eausas immediatas. A causa prineipal, como já" vimos, é
a completa secularizaçáo d.a cultura moderna (Rerrascença). Combatê-la em todas as suas irradiações é um dos
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grandes finq da Acçáo Catholica (Eluc. I).
A contrapropaganda deve sêr systernatiea. (instrucções collectivas
por apostolos-leigos, demonstracções publicas, f ormaçáo
de chef es catholicos, apostolado intellectual). No Brasil,

existe a "Colligagão Catholica Brasileira" (vide § 40,
2; Eluc. l), cujo programma sáo optimas directrizes de
Acçáo Catholica. E'oi approvada e abençoada pelo Episcopado Brasileiro.

lucro (exeesso de) , é no systema marxista (vide art. ) o
dinheiro que o capitalista embolsa corno saldo liquido do
processo productivo. Em todos os materiaes que podem
sêr trabalhados, distingue Marx o valor de uso e o valor
de permuta. O valor de uso depende da serventia que tem
a eousa, emquanto o valor de permuta depende, exclusivamente, do trabalho que fôr necessario para a sua fabricação ou benef ieiação. No s5,'stema capitalista, considera-se
o trabalho como uma mercadoria, cujo valor de permuta
é determinado pelos faetores necessarios para conservação do operario e de sua prole. O capitalista page ao operario só o valor de permuta, isto é, o preço estipulado
para as horas de trabalho, e toma para si o valor de uso
que o operario arrgmentou com a sua industria. Por ahi
queria Marx demonstrar que o lucro se torna urn meio
de oppressão contra as classes trabalhe,doras (vide art.:
valor)
Se os operarios eontribuem, com seu trabalho,
para melhorar à vida de seus patrões, r:.áo é injustiça
exigirem uma percentagem proporcional com que possam
tambem melhorar as suas proprias condições ( "Quadragesimo anno", vide § 59, 4).
Luthero: Eluc. I.
Machiavelli (Nicco[ó), 1469-1527, historiador e estadista-ita-

liano, cuja mentalidade é parcialmente conhecida através
de sua obra "Il principe", de cu ja interpretaçáo Se f ormulou a theoria da politica sem lealdade (machiavellismo).
Essa náo. era entretanto a orientação fundamental de
Machiavelli. Seu erro consistia em desligar à politica das
normas eternas da lei natural ( politica anthropocentrica ;
vide art.: livre-pensamento). Seu systema politieo-social
- encerra varios illogismos e contradicções; pessoalmente

err. Machiavelli um eataeter nobre, arclente patriota, funecjonario exemplar, excellente organizador diplomatico e
militar, proclamador do serviço militar obrigatorlo (precursor do militarismo ) . Como escriptor pertence aos classicos da lingua italiana.
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macumba: f. instrumento musieo dos negros;'2. feitiçaria,
eandomblé ( - baile africano seguido de praticas religio' sas pagás). Vêr:
Renato Mendon§&, A. influeneia africana
no portuguez do Brasil, 2. ed. S. Paulo. Arthur Ramos,

O negro brasileiro. Rio.
lVfanchester (theoria de),

a que Pio XI allude na encyclica
"Quadragesimo anno" (vide art.), defende o mais absoluto
individualismo e expansionismo economico. O Estado, instituição utilitari "r para a defesa oo capital e da industria,
só perturba a eterna harmonia das leis sociaes e economicas (vide art.: Smith-Adam). A escola de Manchester rejeita, por conseguinte, toda intervenção do Estado na
vida economiea (politica aduaneira, assistencia eeonomico-social: seguros e montepios, subvenção dos pobres,
etc). Exige commercio livre, em toda a extensáo da

pa-

lavra, e o direito de livre concorrencia nas industrias nacionaes. Chama-se theoria de Manchester, porque foi ideada pelos politicos liberaes eüe, em 1838, se colligaram

naquella cidade.

Marco aurelio (. . .antonino augusto),, 121-180, imperador
romano, mais conhecido pelos escriptos philosophicos do
que pelos seus grandes f eitos militares. Pertencia áL escola estoica. Suas idéas tiveram influencia na época da
Renaseença e durante o seculo XVIII.
Martinho V, papa, L4L7-\43L, unanimemente eleito no Concilio de Constança (L4L4-1418) , reorg,an izador dos Estados
Pontificios (entraca em Roma, L420), fautor'do Renascimento, combateu efftcazmente as idéas conciliares cla epoea (appellações para um Concilio Ecumenico).
Marx: Eluc. II.
marxismo, exposição das theorias de I{arl Marx (Eluc.
II) que no excesso de lucro (vide art.) vê a causa principal das miserias soeiaes, e exige a "expropriação dos ex,propriadores" isto é, a socialização dos meios de producçáo accumulados pelos capitalistas. Sobre os meios de
producçáo náo deve haver dominio individual. O processo
de socializaçá.o leva á luta de classes e á dictadura do proletariado. Seu fim é conseguir uma ordem social sem nenhuma distincçáo de classes (nivelamento radical: utopia communista). Nessa nova organização social, o Es-

tado não tem razáo de sêr, pois é um instrumento de
oppressão, de que se vale a classe dominante para supprimir as demais na ordem actual. A forma extrema do
rnarxismo são os systemas communista e bolchevista
(r,ide art.).

Luz e Vida
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Maurras (Charles), nasc. em 1868, escriptor positivista
ftaneez, chefe e otganizador da "Action X'rançaise" (vide
'
art. ), doutrinador de um neo-monarchismo positivista,
girande 'capacidade dialectica, .' sophistica e polemica,

adversario do christianismo, rnas transigiu em varios pontos, para não perder os arnigos eatholicos.
Ofendet (,lotrann Gregor), 7822-81, abbade âgostiniano, bo-

tanico alemáo, deseobridor das leis de hereditariedade

biologica. Em oito annos, fez mais de 10.01C experiencias.

As theorias só se divulgaram após a sua morte. O âffi-,
bito do Elucidario não comporta a exposiçáo do systema

mendeliano. Basta só lembrar o atavismo com os phenomenos de reeessão biologica. Para seu estudo, deve-se recor-

ee
rer a obras especializadas.
mennonitas, seita anabaptista (vide art. ) , fundada pelo
padre apostata Mennon Simons (1492-L559), náo se prendem a nenhum credo positivo, e constituem varias "con-

ferencias". Todas estas só adoptam o Baptismo de adultos
por infusáo ou immersáo, e negam a prestação de juramento. Algumas recusam o serviço militar. Sempre muito perseguidos ( expulsões ) , diffundiram-se pela Europa,

pela America do Norte e do Sul.
Mercier (Cardeal): Eluc. I.

Miil (John Stuart), 1806-73, philosopho e politico inglez,
um dos organizadores do systema positivista (Eluc. II),
reconhecia a Religiáo como factor de grande importancia
psychologica; desenvolveu o methodo inductivo ; na ethica
adoptava o eudemonismo social de Bentham (vide art');
na economia social, seguia a escola de Adam Smith (vide
art.) i na sociologia, pleiteava pelos direitos sociaes e
politicos da mulher ( questão f eminina)
monismo, (do grego: mónos : só, unico), tendeneia dt:
reduzir a essencia de todas as eousas à um só principio
ontologico, e de negar todas as dualidades metaphysicas
(corpo-alma, espirito-materia, Deus-mundo). No monismo,
lná, um curto-circuito philosophico. Descamba para dois
.

extremos: materialismo (tudo é materia) ou espiritualismo
(tudo é espirito: pantheismo, Pâffipsychismo, Eluc. II).
O monismo está sendo substituido pela philosophia vita-

lista (Eluc.. II).

morrtanismo, montanistas: Eluc. I.
neo-platonismo, systema religioso-philosophico dos seculos
il-\/I depois de Christo, funde a doutrina de Platão com
idéas religiosas e philosophicas de origem greco-oriental;
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influiu na escolastica da rdade Media e na .theologia mystica do Occidente. Alguns neo-platonicos consideravam a
divindade eomo subsistente em si mesma, inteiramente diversa e separada do mundo; outros adoptavam o monismo
(vide art.) ou o pantheismo dynamico (rr vol. 84, 2),
e admittiam, na evoluçáo do mund.o, uma serie de estados
intermediarios ( emanações) . Na ascese, proeuram tod.os
iivrar a alma do corpo, para levá-la ao estad o de extase,
em que chega á visão directa da verd.ade e a perfeita
uniáo com a divindade. A mdteria é tida como maligna.
Pae do neo-platonismo é Ammonios saceas; plotino, organizador do systema e seu principal representante.

Newman (Cardeal): EIuc. I.
Nietzsche: Eluc. I.
Noldin s. J. (Hieronymus), 1888-1922, eximio moralista tyrolez, eu jo manual é muito apreciad o nos cursos de theologia.

Norberto (s.), ea. 1080-1134, natural da Alemanha, clerigo
na côrte de Henrique v, eonverteu-se em 1115 para ,À*
vida mais rigorosa, e sahiu a prégar pela Alemanha; foi
para a E.rança (1118), onde fundou em t].zo o mosteiro
"Prémonté" que lhe serviu de base para uma nova insti-

ttrição de conegos regulares (ordem premonstratense);
nomeado arcebispo de Magdeburgo (1L25-84), reformou o
clero de sua jurisdicçáo. A ordem premonstratense dediea-se a varias actividades (cura de almas, magisterio,
educaçáo d-o clero, apostolado social, movimento liturgico
ete). Seus mosteiros chamam-se conezias ou canoiricatos.
olcott (coronel r{enry steel), 1g30-].go7, advogado, militar norte-americano, philosopho b

espiritismo pàra o theosophismo
(vide art.), com a qual fundou a pr
sophica" (vide § 28) ; restauradór do buddhismo na ilha
de Ceyláo.
ordem Terceira, compõe-se de pessoas seculares que ,,sob
a direcção de uina ord em, e conforme o seu espirito,
aspiram no mundo â perfeição christá, em harmonia eom
o estado secular, segund o as regras eue, para ellas, foram
approvadas pela Santa Sé Apostolica,, (C. D. Can., TO2,
1). Deve-se a fundação da ordem Terceira ao zero apostolico de s. F'rancisco de Assis; aos fieis que não podem
deixar à vida de famiria, queria elle dar áccasião
viverem como religiosos no rneio do mund.o, e dea"gozarem os beneficios espirituaes da vida monastica. Escreveu268
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lhes uma Regra espeeial que foi approvada por I{onorio III (722D, confirmada e acerescida por Nieolau IV
(1289), reformada por .Leáo XIII (1383) que a moldou ás
condições d.a soeiedade moderna (mitigações quanto ao
Condições para à admissão:
jejum e ao officio, ete)
;i sêr maior de quinze annos; b) fazer o noviciado de
um anno ; c ) tratando-se de senhoras easadas, têr a perObrigações: a) vida sobria e christã
missão do marido
(observancia dos Mandamentos); b) rezar o officio diario
de L2 padre-nossos ; c ) assistir áL reuniáo mensal ; cl) receber, com frequencia, os santos Sacramentos; e) ttazer,
sob as vestes, o cordáo e o escapulario. Distinctivo social: para senhoras, uma capinha; para homens, uu1
broche com a ctlJz francis ca;lrta,. Em alguns paizes, háL o
costume de vestirem homens e senhoras o habito inteiro
A Ordem Terceira F'rancom a corda de tres nós.
ciscana (nome offieial: ordem Tereeira da Penitencia)
conta actualmente 3 Llz milhões de irmáos' E'oi sempre
recommendada pela Igreja, pbr muitos papas e concilios,
ultimamente po; Leáo XIII (encyclica "Auspicato", L882),
Bento XV (ôncyclica "Sacra propediem", L927), Pio }(I
( encyclica "Rite expiatis", 1926)
ainA' semelhanga da instituiçáo f ranciscana, existem
regulares
da Ordens Terceiras annexas a outras Ordens
(vide C. D. Can. ?03, 1). As principaes são as seguintes:
1. Te.rceiros Norbertinos oLl Premonstratenses, posterior
.

(vide
evoluçáo de uma irmandade fundada por s. Norberto
branco.
escapulario
art.) 1m !1.2g. Distinctivo:
2. Terceiros Dominieanos, fundados em L220 por s' Do-

rningos e o bisPo Fulcon de
licia- de Jesus Christo"' O f
Igre

ja contra os

ataques

formou-se em "Ordem T
Domingos", cuja Regra foi approvada por Innocencioo VII
ofobrigações z Rezat
(140G) e Ér-,g"rrio Iv (1439)
ficio Parvo de Nossa snra., iejuns e abstinencias' -- Dis-

tinctivo: escapulario branco'

Igre-

pela
B. Terceiros Carmelitanos DescalÇos, approvados
ja em 1453, confirmados em 792L. obrigações: P|ezar
Parvo de Nossa Snra. ou 25 padre-nossos e ave-

á Officio
, fazer meditaçáo diaria.

marias

Distinctivo: escapulario

marron.

ser4. Existem Terceiros seculares dos agostinianos'
certa sevitas, trinitarios, minimos, t'nercedarios, etc'
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melhança com os terceiros têm os oblatos seculares da
Ordem Benedictina.
5. Da Ordem Tereeira secular f ormaram-se varias instituições regulares. Os Terceiros regulares estão sob a jurisdicção cla respeetiva Ordem ou do Bispo diocesano.
Padres (Santos) da fgreja: Eluc. I.

Paraeelso (Fetippe Aureolo Bombasto) , L493-154L, medico
e philosopho suisso, percorreu a Europa e o Oriente como
medico, astrologo e conjurador de espiritos; em eonsequencia de curas bem succedidas, f oi nomeado prof essor

de medicina na l]niversidade de Basiléa (7526-28); na

pratica, abandonou as tradições medicas de entáo, e tornou-se o preerlrsor da iatro-chimica e bioehimica moderna.
Paulo IV: Eluc. I.
Paulsen (Friedrich), 1846-1908, philosopho e pedagogo alemáo, professor da Universidade de Berlim, baseava-se
no systema monista (vide art. ), pleiteava pela educaçáo
sexual, mas queria que se fundasse em sãos principios
pedagogicos. Estabelecia uma ethica toda especial: O
maior grau de perfeiçáo moral consiste na plena expansão

e aetividade de todas as energias e aptidões humanas (energismo ethieo).
Peixoto, (Afranio), nase. 77. L2. 1876, em Lençóes, Bahia.
Professor da faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
e socio da Academia Brasileira de Letras. Agnostico. Publicou romances, ensaios e. eriticas, estudos de medicina e
educaçáo.

Pelagio, monge leigo, piedoso e austero, de origem irlandeza ou escoeeza, com domieilio em Roma desde os fins
do seeulo IV; depois de hereje, esteve na Afriea e na

Palestina, onde deve têr morrido. Sua attitude capeiosa
(fingia-se orthodoxo) desconcertava os espiritos. Só no
Concilio de Epheso (431) é que a sua doutrina f oi definitivamente condemnada pela Igreja. Pelagio tinha um
ir'rnáo de idéas em Celestio, advogado e d.epois monge,
a cuja actividade (era bom dialectico) se deve a propagaçáo da heresia ( Elue. II : pelagianismo ) .
Pesch s. J. (Heinrich) , 1857-L926, philosopho e economista alemão, criador do solidarismo christáo ( vide art. ) ,
defende uma ordem objectiva na vida social, economica e
politica.

Pio VI, papa (1775-99), antes Conde Giovanni Angelo
Braschi, erudito, nobre, piedoso e puro, heroico soff redor
no solio papal, governou sabiamente a Igreja e os Estadqs
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Pontificios, mas era muito complacente com os seus nepotes. Na Revolução Eranteeza, nada pôde fazer. Seus
protestos não f oram attendidos. Como reprovasse a
" "Constituiçáo civil do clero", foram-lhe confiscadas as
propriedades papaes de Avinhão e Venaissin (1791). Após
a entrada dos francezes e a proclamação da republica em
Roma (1798), Pio VI foi.preso e deportado para a E'rança,
onde veiu a morrer, depois de têr preparado a eleição de
um suceessor fóra de Roma.
Pio X: Eluc. I.
Pio XI: Eluc. f.
Pistoia (Synodo de), organizado em 1786 pelo bispo Scipião Ricei, por ordem do archiduque Leopoldo de Toscana,
para ref ormar a fgre ja segundo os principios gallicanos
(Eluc. I) e josephinistas (Elue. I). O Synodo adoptou os

artigos gallican,os, recommendou a diffusão de autores
jansenistas (Eluc. I), reprovoLr o culto do Coração de
Jesus, reduziu os impedimentos matrimoniaes, submetteu
& fgre ja á jurisdicção do Estado, decla.rou-se contra a
vida monastica, applicou os principios f ebronianos (Eluc.
II) ás relações dos bispos com o Summo Pontifice. Pio
VI condemnou o Synodo de Pistoia pela bulla "Auctorem fidei" (L794).
Plano quinquennal (em russo: piat.eletka) , pra,zo em que
o governo sovietico queria organizar o monopolio economico do Estado e a completa industrializaçáo do paíz
(L928129 1932133). As pequenas empresas deviam fundir-se numa grande empresa collectiva. O plano devia sêr
custeado por meio de emprestimos internos, por reducções de salarios, pela intensa exportaçáo abaixo dos prePela exeeuçáo do plano quinços internacionaes, etc.

quennal, o governo sovietico conseguiu de facto aug:men-

tar as industrias do paiz e estabelecer em muitos lugares
o eollectivismo economico (vide art.). A execu-çáo foi, porém, violenta (deslocaçáo e deportaçáo de operarios, pena
de morte para os recaleitrantes,- etc). O custeio privou a
população dos recursos mais necessarios. A renda náo corresponde ao capital empregado. O plano quinquennal é
obra de Stalin (vide art.). Chama-se tambem "stalinismo".

Platão: Elue. I.
positivismo, positivistas: Eluc. II.
priscitlianismo, seita rigorista que professava o dualismO
theologico (Eluc, I; rnanicheismg, catharos; Eluc. If :
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gnosticos), fundada na Espanha por Priscilliano (ea. 375),
leigo muito ascetico, mais tarde bispo de Avila, mas que
negava os mysterios da SS. Trindade e da Encarnaçáo.
Priscilliano foi accusado de magia, e executado em Treveris (385). São Martinho de Tours (Eluc. I) fez todo o
possivel para impedir a sentença, mas náo ccnseguiu livrá-lo do braço secular. A seita existiu até ao seeulo VI.
Protagoras, 485 ca. 415, philosopho grego, o mais importante dos sophistas (vide art. ), prof essor de rhetoriea

em muitas cidades da Grecia. Ensinava que o homem
é a medida de todas as cousas; não admittia verdades
absolutas e universaes, mas só opiniões sub jectivas. Náo
obstante, sustentava a idéa da collectividade, da moral e
do direito. O relativismo de Protagoras f oi combatido
por Platão (Eluc. I).
Psycho-analyse: Elue. II.
Pythagoras: Eluc. II.
"Quadragesimo a,nno", encycliea que Pio XI (Eluc. I)
publicou er-n 1931, por oceasiáo do quadragesirno anniversario da encyclica social de Leão XIII ."Rerum novarum"
(vide art. ) . Seu fito é recordar e ampliar as normas de
seu grande antecessor. Na primeira parte, resume Pio
XI os principios fundamentaes da "Rerum novarum", e
designa-os, em todas as suas deducções, como a "base segura de toda acção social christã". Na segunda parte,
commenta e amplia as normas de Leáo xIIr, prineipalmente os problemas: dominio particular, capital e trabalho, desprol etarizaçáo do operario, salario proporcional.
Pio xr vae além de Leáo xrrr nos principios para a restauraçáo e reorganizaçáo da sociedad.e. Exige, energicamente, que a liberdade do individ.uo seja garantida pelo
apparelho economico-social; pois há, na vida do individuo, direitos inviolaveis que o Estado deve respeitar e
defender.
terceira parte, pio XI examina as transfor- Na
mações por
que passaram, d.esde Leão xrrr, os systemas
capitalista e socialista. No socialismo :- segundo a theoria marxista e social-democratica existem duas ten-

sem a qual todas as medidas de regeneração fracassam

infallivelmente,
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Quesnel (Pasquier), 1634-L7L9, ex-oratoriano franeez, ultimo chefe dos jansenistas. Sua obra "Réflexions morales" provoeou longas polemicas em torno do jansenismo
e gallieanismo. O livro foi prohibido (1706) por Clemente
Xf, que condemnou 101 proposições de Quesnel (1713).
A luta aggravou-se com a adhesáo da lfniversidade Sorbonne de Paris, de doze bispos e algumas Ordens religiosas (L7L7). Clemente XI lançou-lhes a pena de excommunháo, e todos se reconsiderararn sem demora (1718),
com exeepção do bispo Noailles de Chalons e da Universidade Sorbonne, que só se submetteram em 1728-29. Com
a retractação da Sorbonne, a questão jansenista estava
virtualmente terminada. Quesnel não se sujeitou; antes
de expirar, appellou ainda para um Concilio Ecumenico.
Questão social, estuda as perturbações da ordem social
e os meios mais efficazes d.e combatê-las. Nunca se resolverá cabalmente, pois que a ordem social não é de perf eição absoluta. Actualmente, a questão social restringese aos problemas eriados pelo systema capitalista. A erise eeonomica náo é o ponto esseneial da questão. E' apenas um symptoma que desapp arecerâ com a reforma e

reorganizaçáo da sociedade (i'Quadragesimo anno", vide
art. ). A questão social é um problema altamente cultural
que não pode esquivar-se aos postulados da moral e da
As perturbações sociaes manifestam-se, Prireligiáo
mord.ialmente, râ relação entre o individuo e a collectividade. Sadia é, pois, a ordem social em que os individuos e seus nucleos naturaes tenham, como membros
da sociedade, meios de oecupar-se com trabalho individual e assim contribuir não só para o bem-estar pessoal, como tambem para a prosperidade collectiva. A
crise social é causada pela hegemonia capitalista (vide
§§ 6L-52), cujo expansionismo desequilibrou as condições
eeonomicas da sociedade. O grupo social mais attingido
por essa desordem é o proletariado, quer dizet, as elasses que não têm fund.os pecuniarios, e vivem só do tra-

balho quotidiano ( proletariado industrial e intellectual )
Na debellaçáo da crise soeial, devem cooperar, como faetores esseneiaes, o Estado e a Igreja (politica e reforma social). As mais importantes definições da Igreja so.

bre a questão soCial estão depositadas nas encyclicas "Re-

rum novarum" (vide art.) e "Quadragesimo anno" (vide
art. ).

Babello (Laurindo José da Silva), Rio de Janeiro L820-64,
medico e poeta, em cujos versos latejam as miserias e
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torturas de sua vida; após uma vida sem Deus, morreu
christãmente.

Beichensperger (August), nasc..*

1878 (Rhenania), so-

brinho de Augusto Reichensperger, intrepido parlamentar
que defendeu os direitos da Igreja durante o kulturkampf
da Alemanha; zoologo e entomologo catholico; antigo pro-

fessor da Universidade de F'riburgo na Suissa, actualmente
em Bonn na 'Rhenania. A passagem citada acha-se

num4 earta ao seu collaborador Frei Miguel Witte O.
F. M., Collegio Seraphico de Rio Negro, Paraná.
"B,erum novarum", encycliea de Leáo XIII (vide art.),
puplicada em 1891, o' primeiro doeumento pontificio que
examina a questáo social (vide art.) sob todos os aspectos; reprova varias soluções erroneas, mórmente a
doutrina socialista; delineia um vasto programma de
restauraçáo social em que o Estado e o individuo (corporações e syndieatos) têm obrigações especiaes. A importancia capital da encycliea está no facto de têr Leão
xrlr orientado, com as suas definições, os catholieos na
questão social, e de têr defendido a competencia d.o Estado na politica eeonomico-social (vide art. Smith, Leáo
XIrI). As theorias da "Rerum novarum" foram reaffirmadas pela encyclica de Pio xr "Quadragesimo anno"
(vide art. ) .

B,ousseau: Elue.

II.

Saint-Simon (Claude rrenri, Comte) L76o-LBz5, soeiologo
ftantcez, caracter aventureiro (viagens pela E'rança, pela
Ameriea do Norte e pelo Mexieo). Considerava o trabalho
como unica fonte de todos os valores e riquezas de um
paiz. Em face da desharmonia entre capital e trabalho,
querla que o g overno se alliasse com os operarios, para
eombater o egoismo economico, principalmente das classes burguezas. Sua idéa era criar um ,,novo,, ehristianismo soeial pela observancia do preceito christão: ,,Ama
a teu proximo como a ti mesmo!,, os discipulos de Saintsimon caracterizavam-se por uma exaltaçáo verd.adeiramente fanatica. Das idéas do mestre fizeram um systema
de philosophia pratica (saint-simonismo). Na interpretação de alguns d.iseipulos, as theorias de Saint-Simon degeneram em puro socialismo (vide art. )
sangnier (Marc), nasc. em 18?3, politico franeez, d.eputado
desde 1919, chefe dos demoeratas christãos, que se batem
pela paz religiosa, social e internacional; fund.ou em 1900
a organizaçáo politica do "Sillon", cujo fim é eduear e
.

http://www.obrascatolicas.com

470 DR. E REDERICO TILLMANN _ A MORAL CATHOLICA
organizar os catholicos, segundo os prineipios da demoeracia christá. Em 1910, o "Sillon" foi condemnado pela
Igreja por causa de idéas liberaes, mas logo passou por
uma revisão e nova organização. I{oje, o "Sillon" está dividido em grupos diocesanos (Sillons catholiques).
Savigny (Friedrich l(arl von) , L779-1861, romanista e jurista alemáo, abstrahia da lei natural, para considerar -as

modificações por que passa o direito em sua 'evolução historica. Como base de todo direito tomava o senso juridico do povo, formaclo por evoluções e tradições juridicas
(idéa do Estado como fonte de direito).
Schopenhauer: Eluc. II.
Seneca: Eluc.

sixto v,

II.

1585-90, antes F elix

Peretti o. x'. M., um

dos

maiores papas da Reforma catholica no seculo XVI, exterminador d.o banditismo nos Estados Pontificios, salvador das finanças papaes, org:anizadot da Curia Romana,
constructor da cupola de S. Pedro, da via Sixtina, dos palacios do Vaticano, do Latráo e do .Quirinal, criador de
canalizações (Acqua tr'elice) e de outras bemfeitorias na
cidade de Roma. Na politica, estabeleceu o equilibrio entre
as poteneias catholicas. Durante seu pontif ieado, foi fei-

ta uma ediçáo da Vulgata.
Smith (Adam), 1723-90, economista e moralista inglez, o
primeiro a considerar a economia como sciencia propria;
àutor do economismo classico, seg3ndo o qual a economia se baseia no interesse. individual e na coneurrencra
dos productores. O trabalho annual de um povo. é o fundo
economico Qüê, em primeira linha, o provê com todos os
bens necessarios e voluptuarios que Se gastam annualmente. Porisso é que a distribuição de trabalho se acha
em razáo directa eom o bem-estar economico de um povo'
O trabalho em proprio interesse benefieia tambem a
producção collectiva e a prosperidade geral. A eoncurrencia impelle ao maximo de producçáo, sem a intervençáo
do Estado. Deve haver, por conseguinte, liberdade economica (livre articulação do commercio), um principio
que mais tarde foi exaggerado pelos discipulos de Adam
Smith (expansionista economico). Adam Smith baseava-se
numa "harmonia predeterminadal' do organismo soCial.
De que maneira influiram as suas theorias na aetual
crise econom ica? ( p. ex. a superproducção, etc) .
soeialismo, nome collectivo de todas as theorias e correntes economicas que rejeitam. O dominio particular, e
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querem uma nova ordem social baseada unicamente no
dominio collectivo. As correntes mais antigas podem sêr
classificadas como soeialismo utopico, euê pretende reformas phantasticas e iruealizaveis (il Blanc, Saint-Simon, vide art.).
O assim chamado socialismo scientif ico analysa e critiea o systema capitalista. A analyse
náo ultrapassa o terreno materialista, exaggera a influen-

cia dos factores economicos, procura no

prog

resso da

technica e no regulamento da prod.ucção as unicas fontes de felicidade humana. Racionalismo, materialismo,
individualismo sáo pois elementos essenciaes não só do
capÍtalismo, como tambem do soeialismo que lhe faz

guerra de morte. O socialismo quer a expropriação das
cla.sses burguezas em beneficio dos proletarios. Seu fito
-não é abolir, mas só desloear o systema capitalista. No
socialismo; verifica-se um phenomeno paradoxal. Materializando e atheizando a sociedade, o socialismo desfaz
o organismo social. A sociedade transforma-se num meeanismo collectivo ern que os valores sociaes devem ceder

ás conveniencias individuaes. o socialismo pode chamarse individualismo collectivo. No correr dos annos, o
socialismo passou por varias evoluções e transf ormações. O marxisrno genuino (vide art.) cristallizou_se no
communismo (vide art.) e no bolchevismo (vide art.).
As primeiras e mais radicaes organizações socialistas appareceram na Alemanha, Austria e Suissa. Nos paizes
anglo-saxões (rnglaterua, America do Norte) surgiram relativamente tarde. Após a crise de 1980, declarou-se na
Ameriea do Norte uma luta de elasses que d.eve sêr classificada como anarchismo syndicalista. Nos paizes romanicos, o socialismo sempre foi rumorento e revolucionario, mas náo tinha até agora estricta organizaçáo.
os elementos socialistas começaram a organiza.r-se com a
infiltração systematica do eommunismo lvide art. Marx

lucro, bolchevismo).
Soerates: Eluc. I.
solidarismo christão, systema social ideado por I{enrique
Pesch s. J. (vide art.), significa em sentid.o lato a ten-

dencia fundamental da sociologia catholiea. Para evitar
os erros do pseudo-individualismo (vide s s 5L-52, 61) e do

eollectivismo ( vide art. ) , baseia_se na intima cohesão das
partes entre si e do conjunto por ellas f ormados, na uni-

dade organica que existe entre o individuo e a collectividade. Dahi resulta . um verdad.eiro solid.arismo de
direitos e obrigações, tanto para o individuo, como para a
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O individuo é responsavel pelo bem commqm,
assim eomo a collectividade é responsavel pelo bem do
individuo. O solidarismo funda-se na disposição ontologica

soeiedade.

do homem para a vida social, e considera a lei do

bem

commum como a consequene.ia ethica dessa disposiçáo.
A lei do bem commum chama-se tambem justiça social.
O principio solidarista não transige com o individualismo

nem com o collectivismo, pois combate o egoismo com que
muitos sacrificam a collectividade (defesa do bem commum) ou transformam o individuo em mero instrumento da
Como prinorganizaqão colleetiva (defesa do individuo).
cipio fundamental da sociedade humana, o- solidarismo
tem caracter juridico; não consta de sentimentos e velleidades, mas impõe-se eomo preceito da lei natural e divina.
O soli'darismo não eolloca o homem abaixo das coisas

materiaes (racionalismo) ; porisso, náo deduz o systema
economico só do eapital, mas tambem do trabalho (trabalho social). Assim leva em conta os valores pessoaes
e supra-pessoaes da vida eeonomica; tomando a economia nacional como base da economia mundial, eonserva

a reforma as elasses soeiaes (grupos sociaes), circumNão se
screve os direitos do individuo e da familia
deve confundir o solidarismo christão com o solidarismo
juridieo (theoria positivista de direito).
sophistas (do gr
ambulantes que
educaçáo da iuv

mas desnorteava

dialecticas (theorias relativistas, scepticas e materialistas).

A sophistica da antiguidade cori^espondê ao encyclopedismo da idade moderna (Eluc. II)' Os sophistas mais
conhecidos eram Protágoras (vide art.), Górgias (vide
art.), Híppias e Pródieos. Seus maiores adversarios eram
Sócrates (Elue. I) e Platáo (Eluc. I.).
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dera as culturas e civilizações eomo organismos autonomos e estanques. A civilizaçáo actual está em vesperas
de perecer. Spengler constróe uma "morphologia" das
culturas e civilizações, pela qual estabelece, na evoluçáo

humana, uma repetição periodica dos mesmos estilos (romano, gothico, barroco, rococó), das mesmas reformas,
revoluções e cataclysmos sociaes. Nesse sentido, analysa
oito culturas diversas, principalmente as civllízações grega (cultura apollinea), occidental (cultura faustica ou mephistophelica) e byzantina ( cultura magica) .
Spengler
eombina seu pessimismo cultural com certo aristocratismo politico. A "Ruina do Occidente" foi um livro de
sensaçáo. Provocou vasta bibliographia sobre o assumpto. Na Alemanha, Spengler jáL está scientificamente liquidado. Sua concepçáo materialista da Historia (vide
art.

) náo corresponde

éL realidade.

Spinosa: Eluc. II.
Stalin, propriamente Dschugaschli (José), nasc. em 1879;
dictador sovietico, secretario geral do Partido Bolchevista; alma do Movimento dos sem-Deus (livre-pensamento,
vide art.); auxiliar de Lenin (vide art.) que mais tarde
o afastou de si, por sêr "grosseiro, desleal e tyrannico".
chegando ao poder em 7927, soube eliminar todas as opposições politicas. Afastou do partido e do paiz a Trotzky,
seu maior adversario. o "stalinismo" crystallizou-se no
"Plano quinquennal" ( vide art. ) , cu jo f im é promover a
emancipação economica da Russia e destruir o commer-

cio das nações "capitalistas".
Steiner, (B,udolf) : Eluc. II.

Swedenborg (Emanuet), 1G88-L772, precursor da theosophia (vide § 28 e Eluc. fI) ; philosopho e naturalista sueco, influido por Locke (Eluc. II), Descartes (Eluc. II) e

pela philosophia alemã; dotad.o de forças telepathicas, que-

tia reformar o christianismo pela fund.açáo de ullra nova
religião (rgreja da Nova Jerusalém), conforme as revelações que dizia têr recebid.o de Jesus Christo. A nova
rgreja só foi criàda após a sua morte, e quasi náo teve
acceitação (só em paizes anglo-saxões). Como natura_
lista, Swedenborg descobriu a importancia physiologica
do cerebro, e criou a sciencia da crystallographia (morphologia dos crystaes).

uma das religiões mais antigas da China, uma especie
de animismo e fetichismo. Laotse (vide art.), seu fun-
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dador, ensina que "tao" é a orbita de todos os movimentos cosmicos. Para seguir "tao", deve o homem abstêr-se
de todas as paixões, de toda a actividade, de toda a civilizaçã,o, e de todas as f ormas convencionaes de poli-

tiea. Mais t,arde, o systema degenerou em magia, astrologia, necromanôia, e outras praticas supersticiosas ( chamanismo, vide art.).
Tauler: Elue. II.
telecínese (do grego: movimento á" distancia), propriedade pela qual algumas pessoas (mediuns) podem mover objectos, sem os tocar physieamente. Em geral, é
urn acto ref lexo, que raramente Se pode dirigir pela vontade.
28 ; Elue. II.
Tlromaz (S.) de Aquino: Eluc. I.
Thomaz (Sto.) More, L478-7535, estadista e humanista inglez, christão de eselarecida piedade, ehanceller de I{enrique VIII; retirou-se do serviço publieo em 1532, por
náo approvar a attitude do rei contra Catharina de Aragáo e o Summo Pontifice. Negando-se a reeonhecer a supremaeia do rei em materia religiosa, foi deeapitado em
1535. Como martyr da fé catholica, beatificado em 1882;
canonizado em 1935, pelo quarto centenario de sua morte. Sto. Thomaz More é o criador do romance politico.
Na obra "Iftopia", desereve o ideal de um Estado QUê,

theosophia: §

hoje, diriamos communista, no melhor sentido 'da palavra. More observa, expressamente, que não concorda com

todas as instituigões sociaes e politicas de "Iftopia" (nome

de uma ilha imaginaria). Queria só demonstrar que a
politiea de seu tempo era christá só de nome. Que diria

da politica mundial de nossos dias ?
Tilhnann (Fritz), nasc. en1 L874 (Rhenania), exegeta e
na
moralista catholico, desde 1913 porfessor de moral
Universidade de Bonn, da qual foi reitor magnifico (19192L), presidente da Liga das llniversidades Germanicas,
editor de varias obras exegeticas e dd grande "Manual
da moral catholica" (3 tomos em quatro volumes), cuja
base é a imitação de christo (efr. "Iniciaçáo methodologica").

vald.enses, seita fundada pelo negociânte Pedro de Vaux

(valdes) que queria reformar a vida christá pela observancia da maii estricta pobreza. Sahindo a prégar, não
respeitou as normas que lhe dera o Summo Pontifice, e
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propag:ou varias opiniões hereticas. Negava

a

necessidade

dos Sacramentos e do sacerdoeio hierarchieo. Com

seus

adeptos, pereorreu o sul da E'rança, o Piemonte e a
Lombardia. Perseguidos, refugiaram-se em inhospitos valles dos Alpes, donde se propagaram aos poucos pela
Suissa, Alemanha, Bohemia, Moravia, Polonia, I{ungria,
Gallicia, ete.
Em 7õ32, filiaram-se ao protestantismo.
A seita conta, aetualmente, cerca de 25.000 membros. Todos os annos, reune-se um synodo composto de ecclesiasticos e leigos, durante o qual se decidem todas as questões de fé e disciplina. O credo baseia-se num calvinismo
moderado.

valor, é a "bondade" intrinseca, pela qual uma cousa mereee a estima do homem. Na hierarchia de valores, occupam o infimo lugar os factores economieos de que o
homem precisa para têr' uma vida normal e digna.
Por valor entende a sciencia eeonomica a serventia ou
utilidade que tem urna cousa para satisfazer as precisões
rncraes e physieas do homem. Sendo estas especifieamente diversas, ltáL tambem uma differença especifica nos
respectivos valores. Na difficuldade de determiná-la exactamente, a sciencia economica náo attende ao valor de
serventia, para só tomar o valor de permuta (vide art.

lucro). A equivalencia de preços no commercio

baseia-se

propriamente no valor de permuta, mas exprime muitas
vezes um valor conveneional, dependente de varios facto-

res economicos (carencia ou abundaneia do artigo, muita
ou pouca sahida, concurrencia, etc.). O economismo christão exige que a justeza do preço corresponda, quanto pos-

sivel, áL equivalencia da permuta.
Vedanta, nome collectivo dos "Llpaniehads" (upanishad _
doutrina esoterica) dos mais recentes commentarios dos
Vedas (ved-anta : fim dos Vedas; o que vem no fim dos
Vedas, vide art.). Os Upanischads sáo a parte mais importante da literatura vedica na India. Influiram até na

philosophia moderna (Schopenhauer, Eluc. II). Ensinam a
inteira immersão do individuo em Atman ou Brahma (Ir.

vol. 34, 1, Elpe.).
Vedas (os) r âs obras mais antigas da literatura hindú.
comprehendem quatro grupos principaes: 1. o Rigveda,

uma espeeie de psalterio mystico (102s

; z. o
o yajur-

eanticos)

Samaveda, texto liturgico para os brahmanes; B.

veda, ritual dos sacrificios; 4. o Atharvaveda, colleetanea de conjurações, maldições, benzeduras, etc.; mas que
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náo é eonsiderado livro canonico; destinava-se mais para
o uso partieular do que para funcções publicas.
Yeermersch S. J. (Arthur), 1858-1936, eximio moralista belgà, canonista e escriptor ascetico, 1918-1935 professor da
Universidade Gregoriana em Roma. O parecer que citamos (§ õ4, 3), está publicado em Latim no "Littzer Quartalschrift", 1936, n. l, pag. 47-65.
weekend (do inglez: fim-de-semana), tempo destinado ao
descanso, desde sabbado ao meio-dia até segunda-feira de

manhã; por necessario que seja o descanso semanal, o
systema do "fim-de-semana" (excursões, viagens, etc.)

desaggrega a familia, e difficulta a santificaçáo do domingo (missa dorninical, etc.). O weekend é criaçáo ingleza. Vae-se generalizando cada vez mais; em varios paizes,
há reducçáo de passagens para excursões "fim-de-semana".

Wiclef

(John)

,

1324-84,

theologo inglez, reformador de idéas'

hereticas, atacava violentamente o Papa, o regime e o
patrimonio ecclesiastico ; dizia que a verdadeira Igreja só
sc eompõe de predestinad.os; rejeitava o Papado e a hierarchia, os Sacramentos da Chrisma, da Extrema Uncçáo
e da Confissão auricular, a veneraçáo dos Santos e das
reliquias, a prestaçáo de juramento, o celibato, o monaehismo, os dogmas da presença real e do purgatorio, ete.
T!'iclef já, tomava a Biblia como unica norma de fé; foi
um dos precursores de Martinho Luthero (Eluc. I).
windthor§t (Ludwig), 1812-91, politico e parlamentar eatholico, o mais genial adversario de Bismarck no I{ultur-

kampf (Eluc. I), organizador do "Centro", partido qlle
muit-o fez pela defesa dos direitos da Igreja (187C-1933).
o proprio Bismarck reconhecia as extraordinarias qualidades de Windthorst como politico e organizador.
Z,enã"o: Eluc. II.
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a,lema,nismo exterior (Auslandsdeutschtum) 56, 1.

I,
_

alpinismo 32, 1.
altruismo, e caridade christá z, B, B; moral maçoniea B, 2.
*Alvares de Azevedo Z, B, E.
a,mbição, noçáo etc. 88, 2.

àtAmbrosio (S.) 50, Z.
amizad.es perigosas 59,

B.

a.mor de f)eus, noção, divisáo, importaneia, propriedades,
peccados eontrarios, pratica, etc. 2L, 1-5; . . . e amor do

proximo 42, 1.
amor dos inimigos 44, L-4; 59, Z.

Os termos assignalados com asteri5,ss (*)

cidario.

oCCor1rêr11

Luz e Vida

,no Elu27
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amor, livre I, 19, 1; 59, 3;... sensivel 2L, 3;... proprio 29,
1-4;... do proximo 42, l-4;... de si mesmo e serviço de
Deus II, 52.
*a,nabaptistas 26,

4.

analphabetismor rr,o Brasil 36, 3.
anthropologia catholica II, 55.
*anthroposophia, noçáo, origem, apreciagá.o 28, 4-6; Eluc. II.
anti-alcoolismo 31, 1.
apostasia da fé 77, 4.
apostolos-leigos, formagão 40,

2;

60.

appetite sexual, sua niitigaçáo

fim seeundario do Ma-

trimonio 54, 1.

arbitrio (livre), noção, existencia, responsabilidade, obstal; . . . e gra,ça. actual II, 61.

' culos 4, L-5; 37,

aridez espiritual 2L, 3.
*Aristippo 2, 3, B.
Aristoteles 2, 3, A; 6, 3; 49, 1.
arte, emprego na Religiáo 32,
a,scese, noçáo,

2.

fim e obrigação, restricções 10, 34; I,

L7,

1; 30, !; exaggeros de alguns Santos 30, 1.

assistencia religiosa, nos estabelecimentos officiaes 57, 3;

aos moribundos 40, 3.

associagáo, direito de. . . 61; associações 60.

astrologia 3,

3.

ataques aereos 56,
ataraxià 2, 3, D.

4.

.

atavismo 3, 5.
tAthayde (Tristã,o de) 51, 4; 61.
atheismo, noçáo, elassificagáo, psychologia If,
aúheus 24, 3.
Ausla,ndsdeutschtum 56,

1.

auto-legislagão 11, 2.
autonomia 11, 2; verdadeira. . . 11, 4.
autonomismo ethico (mora,l a,utonoma) 2, 3,
autoridade, civil 5, 4; 56, 2; 59, 1.

auto-tortura II,

a,vareza,, noção,

35.

C.

24.

malicia

3'1,

5.

aversão natural, e a caridade 44, 2.
bacharelismo 36, 2.
*Baio (De Bay) L4, 4.

"ballet" 32, 3.
Balthasar (rei) 27, 3.
Baptismo, importancia, obrigações (padrinhos, afilhados),. . . das crianças 40,
Basilio (S.) 19, 3; 36, 4.

1.
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belligerancia mod.erna 56, 4.
bem, ethico, voluptuario 2, 3, P; bens alheios
divisáo, malicia, dever de reparagão 53, 1-8.
bemaventuranças evangelicas g, Z.
Bentha,m 2, 3, B.
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peccados,

*Bento I(V 19, 3.

benzedura,s, caracter .theologico 27,

Berger (Dr. L.) 65.
*Bernardo (S.) 6, 3. .
*Bertr-am (Cardeal) 60.
*Besant (Annie) 28, 4.

5.

Biblia, leitura I, 9, 3.
bisbilhotice, 48,

2.

*Blanc (Jean-Joseph Louis) õ2, 2.

blasphemia, noção, divisão, malicia 27, 1; . . . uma obsessáo
27,

1.

*Blavatsky (Helena) 28, 4.
*Boehme (Jakob) 28, 4.
*bolchevismo, forma russa do communismo 52,

1-8.

*Bonifacio VIII 33, 4.
Brasil, analphabetismo 36, 3; normas papaes para a Acção
catholica 60; a colonizaçáo do... e os jesuitas g, 4; situaçáo economiea 61.
ttbreves" 27, ó.
.

*Brunetiêre 36, 4.
*Buddha 2, 3, E.
*Byron (Lord), seu pessimismo Z, B, E.
"cabarets" 32, 3.

caboclos, degeneração pelo casamento de consanguineos
54, 4; superstição 27, 5.
ea,ga 3;2, 1.

Cairo (Sociedade Espirita de) 28, 4.

-caixas paroehia,es

calumnia

48,

64.

2; 59, 4.

calvinismo 3, 3.
*Campanella (Tommaso di) 52, Z.
"Campo Santo" de Genova BB, 4.
*Campos (Humberto de) 54, B.
canticos religiosos 58, 2..
cantigas imrnoraes 35, 4.
capital, noção 51, 2.
capitalismo, ttatureza, evoluçáo, divisáo, base 51, 2-B; . . .
degenerado consequencia do expansionismo economico
51, 2; . . .'e o individualismo exag:g:erado, õ2, B; apreciação
27*
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christá , 5!, 3; faetores aproveitaveis 51, 3; tealizações positivas ó2, 2.
caridade, no Antigo e Novo Testamento 42, L-2; medida,
43, L-2; maneira de praticá-la 43, 5; solidarismo
, 2; organizações christãs 43, 4; . .. e sympathia
42, 2;. . . e Communhão dos Santos I, 2ó, 2; peccados contrarios 45, 1-6.

hierarchia
da . .

7

);

*Carvalho (B,onald de) 2, 3, E.
casa parochial 63.

cas&mento civil, e a Igreja ó4, 4;. . -' no Brasil 64, 4.
casamento mixto, um grande mal para ambos os conjuges
õ4, 2, 4.

casamento religioso, f orma canonica, cerimonias no Brasil 54, 4;. .. de eatholicos em face de ministro acatholico
(penas canonicas) ó,4,4; campanha contra o casamento
de consanguineos 54, 4.
castidade, .natureza, divisáo, caracter no Antigo e Novo

Testamento 35, l; não prejudica a saude 35, 1; valor,
pratica 59, 3; . . . voluntaria 9, 3.
castigo corporal 54, 2.

casuistica, ttatureza, origem, apreciação
catecismo 58, 1.

1.

*catharos 26, 4.
catholico, liberdade do catholico 40, 2; sua fé individual

r, 11,

4.

cegueira espiritual 20, 4.
cetibato 54, 1; 59, 3; não prejudica a saude 35, 1.
censura de livrOS, razá"o de sêr, necessidade, normas,

19,

3-4.

Centro I)om Vital 36, 4.
*Cerejeira (Cardeal) 36,

2.

cesaropapismo I, 1, 5.
chalaças irnmoraes 35, 4.
Chrisma, noção, operaçáo, requisitos para a recepçáo, preparação, . idade de recebê-la 40, 2;. .. complemento do
eaptismo 40, 2;. .. Sacramento da Acçáo Catholica 40,

2; I, 6, 5.

51, 1; f, 20, 1.
christianismo, e ordem
tChrysostomo (S. João) "corro*ica
4, 4; 22, 2; 36, 4.

*Cicero 49, 1.
cidadão, deveres do 56, 4.
cinema, caracter moral 32, 2; immoralidade 30, 1.
circgrrrstancias, que mudam a especie de peccado 4L, 4'

"Civitas Solis" ó2, 2.
classes humildes, e a Acção Catholica 60'

http://www.obrascatolicas.com

INDICE ONOMASTICO E ANALYTICO
classes (luta de) óL, 2 e
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4.

claustro, ambiente propicio ás sciencias e ás artes 9,
*Clemente

Xf

36,

3.

4.

cleptomania 53, 2.
clero 58, 3; eseassez 37,' 2; 60;. . . indigena ou nacional
37, 2; . .. subsidiario estrangeiro 37,' 2; situação material
do. . . 63.

cobiça, noçáo, malicia 37, ó; 59,
cocaina, abuso 31, 2.

6.

Codigo Civil Brasileiro 50, 4.
collectaS, origem, finalidade, clausulas canonicas 2'1,
*colleetivismo, exag'gerado 52, 3.
*Collegio Pioürasileiro 37, 2; 60.

4; 64.

Colligação Catholica Brasileira, rtat'ureza, finalidade, organizagáo 36,

4.

collisão de deveres 4, 9; 43, 2; 56, 1.
colono, psychologia 56, 6.

communhão de almas, no Matrimonio 54, 3-4; empeci
lhos 54, 2.

Communhão, saerifieial 4L, 5; noção, frutos, necessidade
4L, 5; II, 28; aetos de preparaçáo 4L, 6; . . . frequente 41,

6;... sacrilega 41,6.

Communhão dos Santos, e nossa santificaçáo If, 60;. .
e Acção Catholiea II, 60.
*comrnunismo 37, 4; 51, 2; ó2; 52, 3; . . . e atheismo If,
35;... charitologico 50, 2; differença entre... e socialismo õ2, 1; . . . e matrimonio 52, 2.
compensação occulta, clausulas 53, 2.
*Cornto (Auguste) 23, B; 43, 1.
concordatas ó7, 3.
concorrencia,, damno da livre. . . 51, 2, 4; . .. illegal 50, 4.
concupiscencia (má), e responsabilidade 15, 1.
.

Conferencias Yicentinas 40, 3.
Confissão, preparação rr, 22, B; . . . de peceados deshonestos
35, 3; . . . invalida 47, 4; bençáos. . . 47, 2.
Congregagáo da Igreja Oriental 27, 4.,
Congrega,gã,o do Indice, criação e suppressão 19, B.
Congrega,çã,o

do Santo Officio

G5.

congresso Eucharistico Nacional (primeiro) 86, 4.
congresso Maçonico rnternacional, de Napoles BB, 4.
conjuges, deveres mutuos ó4, 3; igualdade de cultura, id.ade, religiáo 54, 2.
conjugicidio 59, 2.
consanguineidade, impedimento matrimonial õ4,

4.
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consciencia, r,att:reza, origem, dignidade 4, L-2; I, 29, 1-3;
indole da. . 4, 10 typos 4, 7 ; 12, 4; dictames, evolução 4,
5; 4, 7 ; exame e educação de . . 4, 6; importancia da.,.
para a vida moral 4, 6; L2, 3; . . . individual e a fgreja II,
59; . . . uma prova da existencia de Deus II, 42.
conselhos evangelicos, noção, vantagens 9, 2-3.
consolações espirituaes 23, 2.
Constantino'Magno 25, 5.
Constituição Brasileira 2, 3, C; 36, 1; õ4, 4; 57, 3.
contrato social, como origem do Estado 56, 2.
contribuições (impostos), uffi dever 56, 4.
contrição, .naiureza e graus 41, 2; frutos da. . . perfeita
4L, 2; psychologia da. . . If, 24;... e a philosophia das religiões If , 24.
.

contumelia (injuria) 48, 2; 59,
conversas immoraes 35, 4.
convertidos, noção, divisáo

2.

I, 6, 3.

'

convicção moral, formação 11, 4.
cooperação em peecados alheios, noçáo, divisão, malicia
45,

6.

eoração (puncção do) 46,

3.

corpo, importancia moral 30, 2; tratamento na enfermidade 30, 2; denudação do. . . 31, 4.
Corpo mystico de Christo, noçáo, funeçáo 7 , 3; II, 63; . . '
e Acçáo Catholica 40,2;... e amo.r de Deus 2L, 1;... e o
Baptismo das crianças 40, 1;... e castidade 35, 1;... e
esperança 20, L-2; . . . e humildade 10, 2; - .. e fgreja 39,
3; '1, 1-3;... e luxuria 35, 3;... e Matrimonio õ4, 1:"'
e oraçáo 23,1;... e peccado 74, 1;... e oração deprecatoria 24, 1;... e a Questáo social 51, 1;... e os Sacra-

mentos 39, 1;... e tentação 15, 1;... e veneraçáo dos Santos
22, 2;. . . e a virtude da religião 22, 1.
corporações de misteres 5L, 2.

coriecção fraternal ttatureza, obrigaçáo, maneiras de fazê-la 43,

6.

cremação de cadaveres, razóes por que é conderrinada,
penas canonicas 33,

4.

cretinismo 31, 3.
criaçrão (nova) 8, 2.
criança, assistencia á". . . 60; seducçáo da. . . 4, 4.
crime, a punição do. . . Lrma exigencia social 46, 3.

culto, noçáo, divisão 22, 2; 62; exteriorizaçáo do. . . entre

judeus 22, 3; necessidade e deeencia do. . . externo 22,
manutenção do. . . publieo 58, 3; esplendor do ' ' ' 62,
cultura physica, finalidade, restrieções 30, 3,
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curandeirismo 46, 3.
cuttürismo ethico, 2, 3 F.

"daimonion" (tó) 6, 6.

'

damnificagão (injusta), noçáo, malicia, reparaçáo, imputabilidade 53í 1-3.

*I)arwin (Cha,rles) 2, 3. A.
dansa, valor moral 32, 3; as.

. . modernas 32, 3.
I)eealogo, expressão da lei natural 5, 4; eonteudo do.

58,

.

.

. de . .

.

1.

I)ecimo Mandamento 59, 6.
decoro externo, nas igrejas 62.
defesa (propria) 46, 3; direito, condições, excessos
46, 4.

deistas 24, 3. .

demonolatria 27,

*De Mun 36, 4.

5:

depressão moral 20,

4.

i::ãXfil%'ffi?i#i t"r,çao.
4; dispensa 2õ, 3; 58, 3.

naturaes e sobrenaturaes

descrença, noçáo, malicia L7, 1; . . . e felicidade
e moralidade 1, 33, 1.
desejos nraus 59, 6.

25,

f, 33, 2; . . .

desobriga pascoal, prazo e indulto para o Brasil 41, 6.
determinismo, (negagáo do livre arbitrio) If, 51.
determinismo economico 49, 1; 52, 2-3.
detracção 59, 4.
I)eus, amor de. . . 2L, 1-5; adoragão a. . . 58, 1 ; deveres para
com.

.

. 58, 1;. odio a. . . 2L, 4.

dever, idéa do. . . na moral kantiana 2, B,

C.

d.evoção, noção, etc. 23, 3.

diasporas catholicas, ü?,

2.

Didaché 43, 6; 50, 2.
diffamaçã,,o (detracção) 48, 2.

difficuldades de crêr 18, 2.
dinheiro, capitalizaçáo 53, 1.
*I)ionysio (S.), 37, 2.

direcção espiritual 47, 4.
direito, ta;izes, noçáo, divisão 49, 1-2.

:

.

Direito Canonico 38, 1 ; codificação. . . 19, 3; I, 13, 1,
direito natural 49.
disciplina denespirito 35, 4.

distribúção (má)

;
:
:

'j
I

61.

flivertir4enjos, honestos 58, 3,
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divorcio (questão do) 9, 3;... no Antigo e Novo Testamento 54, 2;... e a fgreja 64,2;... e o Snr. Menotti del
Picchia 54, 2.
dizimos 27, 4; õ8, 3; lei consuetudinaria 63; o problema
dos... no Brasil 62-64.

dolmen 33,

.

'
I.

':

4.

domingo, santificaçáo 25, 4-ó; 58, 3.
dominio particular, raz o de sêr, restricções, etc. á2; õ9, 4.
dôr, problema da... 2, 3 E.
duello, noçáo, malicia, penas canonicas 38, 4; 59, 2;...
duello americano 38, 4.
dulia, culto de... 22, 2.
iluvidas, contra a fé 16, 2.
Ecclesiastes 2, 3 E.
ectoplasmas 28,

B.

Ecumenico (Concilio) 16, 1.
ealucação, espartana õ4, 2;... familial 55, 2;... intellectual
54, 2; partes constitutivas da... 59, 1; ambito da... phys!
ca 54, 2i ... religiosa 37, 2; ... sexual 65.
egoismo, natureza, manifestação 29,4;... e propria santificaçáo 29, 4.
eleição, um dever civico 56, 4; attitude nas eleições 59, 1'
embria,guez 31, 2'
emolumentos Pa,rochiaes

64.

empregado e patrão, obrigações reciprocas 55,

4.

encyclopedistas 3, 2; 36, 2i á6, 7.
energismo ethico 2, 3 E.
ensino rellgioso 2, 3, C.
epicureismo, e atheismo II,35;..' e o sentido da vida 3,
*Epicuro, 23, B.
epilepsia 31, 3; 46, 3.

1.

+Epitecto 2, 3 D; 49, 7.
equiprotralismo 4, 8.
escandalo, noção, divisáo, malicia 4ó, 5;.. . das modas

31,

5.

esclarecimento sexual 31, 4; 34, 2; 65.
escolas leigas 2, 3, C; 61; ... mantidas pela Igreja 36,
êscravos, condiçáo no paganismo I, 19, 3.

Escriptura (S.), fonte de fé 58,

3'

1.

3; ... sexual 31, 5.
esmola, natureza, obrigaçáo 43, 4; criterios para dar ...
43, 5; não há quota obrigatoria 43,4;... moral 43, 5.
escrupulose 4, 10; 35,

especulagões perlgosas 50, 4.
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esperança christã, noção, valor, propriedades, peccados

contrarios 20, 1-5; 58, 1.
espiritismo, noção, origem, divisáo, apreeiação, earaeter
dos phenomenos 28, 2-8.
Espirito santo, dons e frutos 8, B; . . . e o corpo mystico
8,3;... e o I{omem-Deus 8, B; a vida no... g,5; pectados
contra o... 74, 4; devogão ao... rr, 5g... e a nossa santificação ff, 58.
esponsaes, cataeter, obrigação, solução 54, 4.
esporte, earaeter, finalidade, valor moral, restricções 82,

4;

30,

1.

Estado, natureza, finalidade, origem 56, L-2; contribuições
para o. . . 56, 4; . .. totalitario 56, 1; . . . leigo 56, B; funcção
ecoRomiea

do... 61;... grupo social politico-61;... e o
a rgre-

monopolio eeonomico 61; proteceionismo ao. .!e

ja I; L, 1.

estado matrimonial, 54; 59, B.
esthetiea, reereio christão BZ, Z.
esthetieismo 2, 3, B.
estigmas pathologicos I{, 6.
estipendios de missa, etc 27, 4.
estirpe 56, 1.
estoicisrno, repercussão na ethica mod.erna B, 1.

estoicos 2, 3 D;
estilo sacro 62.

3G,

2;

44,

1.

ether, abuso 81, Z.
ethica, da cultura, da personaridade 2, B E ; funcção da.

3, 1.

.

.

Eucharistia, fim primario 4L, 5; frutos 41, õ; importancia
para a vida moral 4t; 5; requisitos para a recepção 41,

6; profanação

41,

6.

eudemonismo, christáo

euphoria 32, 4.

If,

õ2;. . . social

2, B, B.

euthanasià, noção, divisão, malicia 80, L; 46, B.
eutra,pelia 32, 2.
evolucionismo ethico Z, B, A.

evolucionisrno juridico 4g, 1.
exhibicionismo 81, 4;. .. artistico 80, 1.
existeneia, peceados contra a propria. . . BB,

é

1-8.

expansionismo, economico 51, B.
exploradores, disfarçados em padres 27, 4.
exterioriza,gáo, dos judeus 25, 2.
Extrema uncção, finalidade, efficacia, obrigação, complemento da Confissão 40, B.
*tr'agundes Varella Z, B, E; 87, 2,
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fallencia, e a obrigagáo de pagar 53, 3'
familia, noção, es[ruetura 64, 1;... ehristá: impottáncia,
deveres de paes e filhos, patrões e empregados õ6, L-4;
oragáo rr"... ó5, 1;... e o Estado 55, 1;... e a rgreja 66,
1; . . . grupo social biologico 61 ; dissolução da. . . 61; regeneração da. . . I, 19, 2;

61.

familiaridades perigosas 64, 4;
ttfarrismo" 32, 1.
fascismo 56,

59,' 3.

1.

fatalistas 3, 3; 24, 3.
*Faulhaber - (Cardeal) 46, 2; ó4, 3; . . . e a Suerra 56, 4'
fé, noção, qualidad.es, obrigações, pratica 16, L4; 58, 1;
II, 29; Í, 11, 3; II, 44; genese da. . . 16, 1;. . . uma graça
16, 3; norma de. . . II, 32; felicidade de erêr f, 2'í, 1-3; I,
33, 3; duvidas contra a. . . 16, 2; 18, L; renegação da' ' '
(apostasia) \1, 4; perigos contra a... 19, L4; defesa da...
19,

1; perda da... 58, 1; degeneraçáo da... 6, 2;

peceados

e sciencia 16, 1; 18, 2; II, 33.
contra a...53, 1;
felicidade, idéa de. . . 2, 3, C; desejo de. . . e a moral 2,
3, C; gloria de Deus e... humana II, 62;.- - conjugal ó4,
2-3.

fetichismo 22, 2.
fidelidade, noção, necessidade, violação 47,

gal

47,

3; 39, 3; 54, 3;

3; . . . conju-

61.

*tr''igueiredo (Jackson) 36,

4.

filhos, deveres 64, 2-3; edueagão 54, 2; 59, L; 3;. . . e

as

fraquezas dos paes 54, 4; liberdade dos. . . na eScolha da
vocação 54, 4.

*f'oerster (Friedr. W.) 55, 3.
formalismo ethico 2, 3 C.
formalismos 10, 1; . . . judaicos 1,2, 1.
formulas de oração, razáo de sêr 23,

fôro, civil 56,

4; . ..

t;i,?

4.

ecclesiastico I, 13, 2'

i!,' *"paraçáo 58, 1-B
fumo (tabagismo) 31, 2'

kltg'i:-â?,

fundações Pias 64furto, noçáo, malicia 53, 7-2; 59,
*Garrigou-Lagrange 6, 3'

4'

garrcs asPhYxiantes 56, 4'

l*t ""o" alimenticios, falsific açáo 31, 1'
Génicot 27, 5.
glutonaria 31. 2.
t§orglas 2t 3, A,
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governo, forma 56,
gozo espiritual 4L,

1.
5.

graça, aetual: noção, neeessidade, medida, livre arbitrio
If, 61 ; . . . santificante: prep araçáo, infusáo, conservação
ff, 62;. . . e natureza: mutua relagão, luta entre uma e

outra, necessidade de cooperaçáo II,
mentaes If, 23, .A-B.

*Grieco (Aggripino) 32, 3.
grupos sociaes, e questão economica
g:uerra, direito de guerra 56, 4.
gula, nogão, malicia 31, 21.*õ9, 2.
habito moral 6, 2.

64; . .

. não

saera-

01.

*[fa,eckel 2, 3, A.

*Ifartmann (von) 11, 2.
Haselbtrk, 2, 3, E; g, B; 51, 2; õL, 4.
hedonismo 2, 3, B.

heteronomia, aecusaçáo de. . . 11, 2; verdad.eira. . . 18,

*flegel

49,

L;

56,

1.

1.

Ifeliodoro 27, 3.

*Éferáclito 56, 3.
herejes e infieis, relações 1g, 2;. sorte dos... materiaes r,
6, 2.
heresia, noção, malicia, sorte das pessoas nascid.as em. . .
penas canonicas contra a heresia f-ormal L7, z.

*Hertling (von)

BG, 4.

hierarchia, social e ecclesiastica Bg,

Brasil 37,

2.

1; . . . eeclesiastiea no

*I{istoria, concepção mecanica ou materialista (determinismo historico) 52, 2;
*Ilobbes 49, 1.
*Irolbach 2, B, B.

Ifo[anda, escolas particulares 86,
homem, psychologia, vocação 84,

B.
B.

áo, divisão, malieia 46, B; 59, 2.
divisão, importancia, defesa e conservação,

reja 38, 1-3; violação, reparaçáo 49, 1_8.
dever para o christão 88, 2.

humanitarismo 2, 3, B.
humildade, essencia, elemento da perfeição, psychologia
da. . . , fontes, frutos, virtude do corpo mys{,ico, peccadgg
contrarios 10, L-2.
hyglene, finalidade, excessos 30, 3,
hyperdulia 22, 2.
hypnotismq II,

5õ,
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hypochondria 30, 3.

hypocrisia 47, 2; 59, 5.
hysterismo 4L. 4.
ieonoclasmo, iconoclastas 22,

2.

ieonographia, de Christo, de N. Snra. 22,
idade perigosa, psychol.ogia 65.
ideal missionario, e o brasileiro 37, 2.

idiotia moral (moral insanity)
*fgnaeio (S.) de Loyola'11,

31,

2.

3; 5, 6.

1.

Igreja, e casamento eivil 64,-#*_elassifieagá'o dos membros da. . . f, 5, 1; colleetividade e.-. . õ7, l-2;.. . e o divorcio
64, 2; . . . e o Estado: finalidade, competencia de ambos
em questões mixtas ó7, 3; I, L4, 1-4; . . . grupo social espiritual 61;... e incuria social ó2,3;... e instrucção, prineipalmente no Brasil 36, 3; . . . e liberdade individual If,
59; os Mandamentos da Igreja ó, 5; I, 13, 1;. . . mestra da
santidade f, L7,3, II, 59; necessidade da... II, 29; obediencia á1...58,3; obrigações para com... I, 15,3;... e a
Questão social 52, 3; quinto Mandamento da. . . 27, 4; regime de separação entre... e Estado 57,3;... e nossa
santificaçã,o II, 59;. . . e as bellas artes I, 20, 2;.. . e a
vida economica 61 ; viver eom a. . . ó1, 2.
igualitarismo 52,

2.

imagens e reliquias, culto 22, 2; 58, 1; . . . milagrosas 22, 2.
imitação de Jesus Christo II, 74, 1-3.
Immacufada Conceigáo, culto 35, 4.
immigra,çã,o, problema 56, 6.
impedimentos matrimoniaes, classifieaçáo, dispensa cano-

úica 54, 4.

impenitencia final If, 58.
imperativo categorico 2, 3,
impostos 56, 4.

C.

irnprecaçáo, noçáo, malicla 27,

incisão da arteria 46,

indemnizaçfi,o 59,

2.

3.

4.

Ind.ice de Livros prohibidos, edições officiaes, clausulas

19, 3; f, 8. 4.
indifferentismo, noçáo, classificaçáo, malicia 17, 3.
indios, cateehizaçá"o dos... e o brasi'leiro 37,2.
indiseregáo 47, 2.
individualismo, e o problema da moralidade 2,3;...
Questáo Social 51, 3; 61;. o verdadeiro. . . 5L, 4.
indulgencias, noção, divisáo II, 2ó, 4.
industrialismo 51, 2.
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46,
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3; 59, 2.

61.

inhumagáo de cadaveres, prescripçáo da Igreja 33, 4.
iniciação sexual, criterios dwtú.azê-la: circumstancias, extensão, necessidade, condições; valor peda§ogico; decla-

.

ragã"o da Igreja; 65.
inimigos (amor dos), preceito, natureza, pratica 44,

59,

-

.

L-4;

2.

injuria (contumelia) 48, 2; 59, 4.
Innocencio III 36, 4.
instrucgáo, ambito da. . . obrigatoria, dever do catholico
36, 4; clausulas 36, 2; direito a. . . 36, 3; campanha de. . .
36, 3; grau de... 36, L, 3;... um requisito do christianismo
36, 3;.. e a lgreja, principalmente no Brasil BG, B;... e a
Colligaçáo Catholica Brasileira 36, 4.
intellectua,lismo 36, 2.
intenção, elemento constitutivo do acto. moral, pratica da

boa... 6, 1; õ,7'.
inveja, noção, malicia 4õ, B.
ira, noção, malicia 59, Z.
irmãos, relação dos. . . entre si 64, 4.
irreligião, causas 18, 3; If, 85.
*isla,mismo 3, 3.
Italia, concordata com a Santa Sé 68.
ius naturae 49, 1.
ius strictum

49, 1.

jaculatorias, pratica 4, 6;
janotismo 31, 5.
*jansenistas 26,

27

,

2.

4.

jejum e abstinencia, origem, pratica, prescripções para o
Brasil 10, 5; 58, 3.
jejum eucharistico, privilegio para os doentes 4L, 6.
*Jeronymo (S.) 10, 5; 36, 4.
jesuitas, e a colonizaçáo do Brasil 9, 4; . .. plasmadores
da mentalidade brasileira 9, 3.
Jesus Christo, imitaçáo de. . . e a personalidade christã e.
7 (introd.) ; castigo e recompensa na prégaçáo de. . . . 18,
2; culto de... II, 15, A-B;... e o divoreio õ4, 2;... e o
peccado 74,

2.

*João )(XII 36, 4.
Job 2, 3 E.
juizo temerario 48, 2; 59, 4.
*Junglas 51, 4.
*Junqueira Freire 2, 3, E.
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juramento, noçáo, divisão, natureza, liceidade, condições
pàra a prestaçáo, violaçáo, corollarios 26, 3-6; 58, 2; . . laico sem invocaçáo de Deus 26, 6.
juros, prohibiçáo de. . . na Igreja primitiva e medieval,
condições de liceidade 53, 1.

justiça, noção, especies, obrigaçáo,

eff

eitos 49,

3.

justificagáo, possibilidade, necessidade, esseneia, valor If,
63.

*Justino (S.) 25, 5.

*Juvenal 4,

4.

*I(ant 2, 3, C; 49, L; influencia de sua ethica; deficiencia
de sua ethica; caracter de. . . 2, 3, C.
*Kempis (Thomaz de) 3, 3; 10, 4; 36, 4.
I(inderstube 3, 5.
*I(rishnamurti 28, 4.
*I(ullmann (Frei Bedempto) O. tr'. M. 58, l; 62.
*La,et (Carlos) 37,

2.

*La Mettrie (De) 2, 3,
*Laotse 28,

B.

4.

46, 3; 53, 1.
*Lassalle 52, 1.
*Latráo (Tratados de)
latria, culto de 22, 2.

latrocinio

63.

*Leão (S.) Magno 10, 5.
*I-aã,o

'

XIII 51, 1; 56, 1;

57,

3.

Lefebvre (Gaspar) O. S. El. 2ro, 3.
legados 64:
legalidade, conceito segundo os modernos 49,

1.

legislação, fim de toda. . . positiva 49, 2.
lei, noçáo, divisão 5, 1; . . . aduaneira 56, 3; . . . civil: ori-

Bêffi, caracter 5, 2; 56, 3; . . . eterna õ, 2; . .. iniqua ou
moral auhumana 5, 4;
injusta 5, 2; 56, 3; I, L4, 3;
tonoma 2,3 C;... natural 56, 3; ó, 3; 2,3, A; interpretaçáo
da. . . natural 49, 2;. .. penal 56, 3;. . . policial 56, 3; . . .
positiva divina ó, 4.
*Leme (Cardeal) 40, 2; 60.
*Lenin 62, 2.
tl,eoPardi 2, 3 E.
*Leopoldo e Silva (Duarte) 37,

2.

. Politico 56, 1.
liberdade, processo da... humana II,51; II, 55;... individual e a Igreja II, 59.
liberalismo

61; . .

libertinagem 59,
lisonja 4'1, 2.

3.
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aseetica: eriterio para julgá-la

64.

*livro-pensamento 2, 3, C; 11, 2,
Livros Penitenciaes 1.
livros maus, leitura 19, 3; . . . prohibidos: licença para lêr
19, 3.
loquacidade 47, 2.
*lucro, cessante 53, 3; exeesso de..
trabalho e. . . 51, 2.
Iuxo, más consequencias 31, 5.

. 52, 2; relação entre

luxuria, natureza, torpeza, gravidade 31, 2;35,3;

causas

59, 3.

*Machiavelli 49, 1.
maçonatia, prohibida sob pena de excommunhão 19,
moral da. . . 3, 2.
*macumba 27,

2;

5.

Madre fgreja (S.) õ7, 2.
Mães Christãs (Associagã,o das) 54, 2.

maldigão, noção, malicia' 27, 2.
maledicencia, malicia 48, 2.
malicia (regozijo pelos males alheios) 4õ, 4.
mammon iniquitatis 43, 4.
mammonismo óL, 4.
tManchester (theoria de) 51, 3.
Mandamentos, possibilidade de observá-los 58; . . . de Deus
e a Revelaçáo If, 30; . . . da Igreja: ambito da obrigaçáo
5, 5.
mão de obra, exploraçáo da. . . 62, 3.
*Marco Aurelio 2, 3 D; 49, 1.
Maria Santissima, culto II, 18, L3.

marid.o, cabeça da familia 55,
*Martinho V 36, 4.

tMarx (I(arl)

*marxismo õ2,

õL,

4;

1.

52, 2-3.

2-3.

mascate, santos de.

.

.

22,

2.

materialistas 3, 3.
maternidad.e, corôa do Matrimonio õ4,

matricidio

46,

e

1.

3.

Matrimonio 59, 3 ; essencia, finalidade 34, 2; . .. christão :
attributos, d.everes, legisl agã.o canonica õ4, . 7-4; . . . e communhão de almas õ4, 2;... no eommunismo õ2, 7; heresias

o. . . 34, L; impedimentos canonicos matrimoniaes
4;... e livre exercicio da Religiáo õ4, 2;... christão e
o Papado f, 4, 4; preparaçáo para o. . . õ4, 4; prescripções

contra
64,
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civis obrigatorias ó4, 4; profanaçáo õ4, 3; uso
dias infecundos 54, 3.

do. . . nos

"M&urras (Charles) 2, 3, E.
mediuns 28, 2.
meia-cultura 36, 2.
meia-sciencia 36, 2.
*Mendel 54,

5.

*mennonitas 26,

4.

mentira, divisáo, rnalicia 47, 2; 59,

5.

metanoeite, o essencial d& conversão 4L,

G

mexerico 48, 2,

*Mill (Stuart\ 2, 3, B;

49, 1.

ministros do altar, manutençáo

minoria ethnica õ6, t,
.

1.

63.

6.

misericordia, obras de. . . 59, 4; 43, 3.

Missa 25, 2; assistencia 58, 3; . . parochial 26, 5; . . . dominical 25, 5;. .. chic If, 38; estipendios de. . . 64; estructura da. . . fI, 27, 5; . . . nupcial 54, 4; nossa participaçáo
na.. . 25, 3; 4L, 6; If, 27, 6.
missões pagãs 57, 2; . .. um dever Para os catholicos
4; . . . e as vocações brasileiras 36, 2.
rnoça catholica, virtudes 59, 3.
mogo catholico, virtudes 59, 3.

I,

21,

monachismo, bençáos: Para a eultura humana, princiPal-

mente para a cultura occidental 9,

3;

prestigio cultural

do... 9,3.

modas, inconvenientes 30, 1; 31,
modestia 59, 3.
monogamia, absoluta 54, 2.
monopolio 51, 2.

5.

moral, definição, divisão, influencia de factores externos
1; 3, 1; caraeter regional 2; . . . agnostica 3, 5; . . . insanity
(idiotia moral) 4,6; 31, 3; laicizaçáo da... 2,3, B; methodo
da. . . 1; movel christáo 13, 1; motivo primordial 13, 3;
norma kantiana 2, 3, C; . . . positivista 2, 3 B; 36, 1; " ' na
prégaçáo de Jesus 1; a vontade de Deus, unica norma
da. . . christá 11, 1.
moralidade, objectiva, sub jeetiva 6, 1.
moribundos, assistencia aos. . . obrigações dos parentes
40,

3.

morphina, usô 31, 2.
motus, primo-Primus 2,

1.

3; . . . o coraçáo da familia 55, 1;
missáo principal da. . . 59, 4; . -. no paganismo 56, 1; psy-

mulher, celibataria 34,
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chologia da. . . 34, 3; regeneração da. . . pelo christianismo
f, 79t 2; voeaçáo da.. . 34, 3.
mundo, aversão ao. . . g, 3.
mutilagão, noçáo, principios BB, 1.
mystica, definiçáo, divisáo If, $.
mystieismo aeatholico 28, 4.
nação, conceito germanico e romanico 56, 1; ehefe supremo da. . . como representante de Deus 56, B.
nacionalismo, noçáo, divisão, apreciação 56, 6; r, 16, 5.
nacional-socialismo õ6, 1.
nascituro, taras alcoolicas 31, B; assassinio dos. . . (aborto):
noçáo, malicia, penas ecclesiasticas 46, 2.
natação 32, 1.
n&usea eucharistica 4L, 6.

do proximo 48, 2; em

necessidade,

extrem a. . . todos os

bens são communs 58, Z.
*neo-platonismo 28, 4.
nepotismo 63.
*Newman (Cardeal) 2, B E; lg, 4.
Nicéa (Segundo Coneilio de) 22, 2.
*Nietzsche 2, 3 E; 15, B; 85, 4; 42, 1;
54, 4.
nirvana 33, 2.
noivado, caracter, obrigação, solução 54, 4.
noivos, preparação para o casamento 54, 4; obrigações
59,

3.

*Noldin 27,

5.

nomadismo profissional 55, 4.
nome de Deus, profanação 27,
Nono Mand.amento 59, 6.

novo-rico, typo do. . . 87,

nu artistico

2.

4.

81, 4.

nursery .3, 5.
obediencia, dever de. . . para os filhos õ4, 4.
- -'
obras de misericordia 4g: g; 59, 4.
obras servis 58.
obsessão 3, 5; 15, 1; If, 4B;...e blasphemia 27,1;...
tra a té 18,_ B;... e pensamentos impuros 85, 4;... cone o
setimo Mandamento bB, 2.
obolos 64.
occasião de peccado, d.efinição, crassificaçáo 15,

apreciação 28, L,

B.

;.

45,

.

. ao proximo

4; 5g, 2.

2.

Luz e Vida
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*Olier (J. J.) 7, 3.
oniromaneia, 27,

'

5.

operario, extorsão 51, 4; quinháo proporcional de lucros
para o. . . 59, 4.
óraç,ã,o, noçáo, divisáo, necessidade, ProPriedades, razáo
de sêr para as formulas 23, ]4;. . . diaria 23, 2;. . . e disposição sensivel 23, 2;... em nome de Jesus 24, 2; pratica
da. . . 58, 2;... antes da refeiçáo 31, 1;. . . supersticiosa

27,

ó.

"Ord,em" (A) 36, 4.
ordem economica, e christianismo 51, 1.
*Ordem Terceira 40, 3.
ordens e congregações, e a Acção catholiea 60.
ouro, tyrannia do. . . 37, 5.
+Padres (Santos) 1; 6, 3; 4, 4; 43, 4; 50' 2'
padrinho, condições Para' ' ' 40' 1'
pa€s, conselheirãs natos dos filhos 64, 2;. . . e a cultura
2; ' ' '
do pudor ó4, 2; deveres naturaes e sobrenaturaes 55,sexual
,, '/
e a educaçáo dos filhos 59, 1; . . . e o esclarecimento
. . quanto ao proble- )I
dos.
imprevidencia
peccaminosa
2;
ó4,
\ la ..r
e a vocação dos filhos ó4, 4.
ma sexual 65;
!

e a consciencia 58, 1'
paizes heterogeneos 5_6, 6'
28' I;
pantheismo, ãoçáo, clássificagão II' 3 ;' ' ' hindu
pantheistas 4, 3.
irp^, condiçáo material 63'
paiapsychologia 28, t, 3'

pagãos,

parenteseo esPiritual ó4, 4'

parricidio

46,

3;

ó9, 2.

Pascal 2, 3 E.
paternidade, corôa do Matrimonio 64' 1'
. da parte do
patrão, oU"igações 6ó, 4; exploraçáo do. .reciprocas
55, 4'
operario 51, 4; . . . e empregadó: obiigações
pâtrimonio Parochial 64'
patrio poder 6' 1 e o' ,,,o,.",.. tioçc
degeneraçao' n(>cessidade 56,
.p"triotismo, noção, deveres,

6; 59, 1.

patuás 27,

5

*Paulo fV 19, 3.
Paulo (S.) APostolo 1;

1; 39, 3;

7,

3; 9, 3;

ó4, 2; ó4,
*Paulsen (E'ried.) 36, 2.
2L,

2;

34,

3;

11,

1; !2, 4;

56, 2-3.
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honestos 35, 3 ; . . . alheios 14, 4; . .. 9uê, bradam ao céu
74, 4;. .. ou vicios eapitaeS !4, 4;.. ,. . co,ntra o Espirito
Santo !4, 4; . .. original e livre arbitrio 3, 4; . .. original i

pwulâto 53, 1; 56, 4.
pedra d'ara 33,

4.

*Peixoto (Afranio) 31,

3.

*pelagianos 26,

4.
46, 3.

penzt capital
peniter.õia, importaheia moral do Sacramento da. . . 4L,
q.
, J- 2t9..,
através dos seculos If, 2õ; a virtude da peniteneia

4!,

'

-1.

tente, actos do. . . 4L,

2.

4; 59, 6.

dever de reParaçáo 44,

._ 9, -1.
ligião
,

3.

ncia 9, 2;... um Postulado da

R,e:

. * [ersonalidade, e vida economiea õ2, 3; . . . christã: carai\,
: '\. ôter, attributos 7 2; . .. moral : ttatrtteza, factores, attribu,
',- i-

,

tos,', desenvolvimento '1, 1.

*Pesch (Heinrich) S. J. 51, 2.
pessimismo, na literatura brasileira 2, 3, E; . . . de Lord
Ê!r"ot 2, 3, E; . . . eomo rotulo literario 32, 2; . .. systema
philosophico 2, 3, E.
noção, requisitos, tau.áo de
petiçã,o
-Ze, (oragão deprecatoria),
àe*

1-3; ordem ou hierarchia de pedir 24, L; effeitos

da.. . 24,

3.

phariseus, mentalidade 38, 1.
phenomenos espiritas, caracter 28, 3.
philanthropismo 2, 3, B; philanthropistas 4,

5.

Plcchia (Menotti del) ó4, 2.
piedade,

filial

*Pio VI 36, 4.

64,

4; variações da. . . f, L7, 4.

*Pio I( 4L, 6.
*Pio I(I 51, 1; 56; 59, 4; . . . e as vocações brasileiras
*Pistoia (Synodo de) 36, 4.

37

,

2.

*pl,ano quinquennal Eluc.
*Platão 2, 3, A; 6, 2; 49, 1.

-

plebiscito, antes de começar guerra 56, 4.
plutoeracia, nogão, malicia 37, 5; 51, 4.
1rcbres, defesa dos . . . õ2, 3; ministerio dos

62; vigilancia sobre. . . 43,

..

. na Igreja

5.
59, 6.

pobreza evangeHca 9, 3;
poHtlca, e Aeção Catholica 60;... e a Igreja 1, 20,

3-

W,
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polygamia, no Antigo Testamento 52, 2.
iposltivismo, e atheismo If, 85.

Ix)sse, direito de. . . 50, Z.
possessor, de boa fé, de má té 58, B.
posüulados catholicos, na Constituinte e os protestantes
67, 3.
povo, soberania do. . . 56, 2.
praga 27, 2; 58, 2.
pragrnatica ecclesiastica, sentid.o e razã.o de sêr Bg, 1.

praias, immoralidade das. . . BO, 1.
plÍaz'er, sob o ponto de vista biologico, psychologico e mo-

ral 2, 3,

B.

preceitos da fgreja, finalidade 67, 2.
premio e castigo, como rnotivos moraes 18,
presença de l)eus, exercicio da. . . ff, BZ.
presumpção 20, 4.

4.

*priseillianismo 34, 1.
principio ethico 2, 2.

probabilismo 4, 8.
problema sexual 34, 2; G5.
processos canonicos, matrimoniaes: objecto e finalidade
64,

2.

prole, geração e educagão da. . . eomo fim primario do
Matrimonio 54, L; educação moral, intellectuat e physica
da.. . õ4, 2; 54, 4.

protestantismo, males da separação r, 16, 5; . . . e a questão
social 31, 3.
prud.encia 6,

3.

pseudo-individualismo 2,

34; 61.

psychose 46,

B; . .

. causa do capitalismo
51
- --E "''

B.

pudor, origem, finalidade, grau 81, 4; 59, B; 80,
puncção do coração 46, B.
*Pytha,goras G, B.
*rrQuadr&gesimo anno", encyclica de Pio

Quarto Mandamento 59,
*Quesnel 36, 4.

xr

1.

51,

1; 59, 4.

1.

questõo economica, não hráL solução eabal 61.
*Questõo social 62, 2; õ2,3; 67, 2; 59, 3;... feminina 31,
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questões mixtas, entre

a Igreja e o Estado 67, 3.

qoirf.ao proporcional, de lucros para o operario 59, 4'
4'
Qr1into úrrráamento, de Deus 59, 2;... da Igreja 2'1,
*Babello (Laurindo) 2, 3 E.

ranão humana, e Revelaçáo divina II, 33'
recalques PsYchicos 34, 2'
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